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İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR 

MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN 

SÖYLEM ANALİZİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Erhan İŞKAR 

ÖZET 

16 Mayıs 2005’ te İspanya hükümeti, İspanya Parlamentosundan ETA 

ile müzakerelere başlamak için izin almış ve 5 Haziran  2006’da 

müzakerelere başlayacağını duyurmuştur. 20 Ekim 2011’de ETA silahlı 

mücadeleye son verdiğini açıklamıştır. 16 Mayıs 2005’den 20 Ekim 2011’e 

kadar İspanya hükümeti ile ETA arasında yapılan müzakerelerde yapılan 

talep ve verilen tavizler araştırma konumuzu oluşturmaktadır. Bu talep ve 

tavizlere ulaşmak için; İspanya’dan El Pais, İngiltere’den The Guardian, 

İrlanda’dan The Irish Times ve Amerika Birleşik Devletleri’nden The New 

York Times gazetelerinde yer alan haberler “Eleştirel Söylem Analizi”  

yöntemiyle incelenmiştir.  

Tezin ilk bölümünü “söylem” kavramı ve “söylem analizi yöntemi” ile 

ilgili teorik bilgilerden oluşturulmuştur. Tezin ikinci bölümünde El Pais, The 

Guardian, The Irish Times ve The New York Times gazetelerinde yayımlanan 

müzakere süreci ile ilgili haberlerin Teun van Dijk’ın “eleştirel söylem analizi” 

yöntemi ile analizi yapılmıştır. Analiz sonrasında elde edilen bulgular 

tezin sonuç bölümünde yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ETA, Söylem, Eleştirel Söylem Analizi, İspanya, Terör 

Müzakereleri. 
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A DISCOURSE ANALYSIS  OF THE NEGOTIATIONS 

BETWEEN SPAIN AND ETA IN WRITTEN MEDIA 

 
A MASTER’S THESIS 

 
Erhan İŞKAR 

 

ABSTRACT 

 

The Spanish government took her leave of starting negotiations with 

ETA from the Parliament on 16 May 2005 and announced the starting date of 

the negotiations as of 05 June 2005. On 20 October 2011, ETA declared her 

decision of halting the Armed resistance. This study covers the  demands 

and the concessions between the Spanish government and ETA during the 

negotiations on the period between 16 May 2005 and 20 October 2011. The 

negotiation process was examined through a critical discourse analysis 

method on the news published in El Pais from Spain, The Guardian from 

Britain, The Irish Times from Ireland and The New York Times from the U.S. 

 

The first part of the Thesis includes theoretical information on 

“discourse” and “discourse analysis”. In the second part, the analysis of the 

published news on the negotiation process in El Pais, The Guardian, The 

Irish Times and The New York Times was carried out through Teun van 

Dijk’s critical discourse analysis method. The findings of the analyses were 

discussed in the conclusion part.  

 

Key words: ETA, Discourse, Critical Discourse Analysis, Spain, Negotiations 

on Terrorism   
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ÖNSÖZ 

 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinin yazılı 

basında ele alınış biçiminin söylem analizinin yapıldığı çalışmada yürütülen 

terör müzakerelerinin ETA’nın silah bırakma kararındaki etkisi ve tarafların 

müzakere sürecinde yaptıkları talep ve tavizlere ulaşmak amaçlanmıştır. 

 

 Bu amacı gerçekleştirmek için haber metnini söylem olarak gören 

Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli gazete haberlerinin analizinde 

kullanılmıştır.  

 

      

 

 

             Erhan İŞKAR 

                  Mayıs 2014 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ ve PROBLEM DURUMU 

 

1. GİRİŞ 

 

     ETA’nın 20 Ekim 2011’de silahlı eylemlerine ve silahlı mücadeleye 

tamamen son verdiğini bildiren video duyurusu ile İspanya’da yarım asırdan 

fazla süren ayrılıkçı terörün sonlanmasına dair umutlar canlanmıştır. Ancak 

ETA’nın ilan ettiği silah bırakma kararında İspanya hükümetinin 16 Mayıs 

2005’de (El Pais, 17 Mayıs 2005) İspanya Parlamento’sundan aldığı izin ile 

05 Haziran 2006’da (El Pais, 06 Haziran 2006) başlayacağını duyurduğu 

müzakere sürecinin etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. 

 

Bu tez çalışmasının amacını; İspanya ve Eta arasında yürütülen terör 

müzakerelerinin yazılı basına ne şekilde yansıdığının, müzakerelere taraf her 

iki grubun müzakereler süresince taleplerinin ve tavizlerinin ne olduğunu, 

kamuoyu oluştururken hangi söylemsel stratejileri kullandığının, ETA’nın silah 

bırakma kararında müzakerelerin etkisinin olup olmadığının, farklı toplumlara 

hitap eden gazetelerde konu ile ilgili yer alan haberleri söylem analizi yöntemi 

ile inceleyerek belirlemek oluşturmaktadır. 

 

 Haber metinleri yapıları, sahip oldukları kategoriler ve sergiledikleri 

kavramlar arası ilişkiler nedeniyle diğer metin türlerinden farklılık gösterirler. 

Medyanın, özellikle gazetelerin, gündem ve kamuoyu oluşturma rolleri göz 

önüne alındığında, haber metinlerinin toplum için taşıdığı önem rahatlıkla 

anlaşılabilir. 

 

 Gazetelerin toplumsal rolü, onun ideolojik işleyişi ile beraber ele 

alındığında anlam ifade etmektedir. Burada kastedilen, gazetelerin gerçekliği 

yansıtan veya çarpıtan değil, tekrardan kuran bir işleyişinin mevcut 
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olduğudur. Gerçekliği yeniden yapılandırma veya kurma süreci, mevcut 

toplumsallıktan bağlantısız veya ayrı bir süreç değildir. Gazetecilik ve medya 

toplumsal bilincin ve toplumsal gerçekliğin dışında bulunan bir gözlemci 

değildir. Kendisi gerçekliğin içinde yer almakta ve içinde yer aldığı gerçeklik 

içinde yakalayabildiği, erişebildiği bilgileri, öğeleri seçmeci bir şekilde bir 

araya getirmektedir. Medya içerikleri, toplumsal ilişkilerin ve iktidar ilişkilerinin 

üretiminde merkezi bir konumda bulunmaktadır (Demir, 2006: 6). 

 

 Yazılı basının; bilgilendirmek, denetlemek, haber vermek, eleştirmek, 

eğitmek, eğlendirmek, kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve oluşan 

kamuoyunu yansıtmak gibi çeşitli görev ve sorumlulukları mevcut 

bulunmaktadır. Yazılı basının kamu algısını belirleme yeteneği, belirli 

motivasyonlar oluşturması, kanaat ve tutumları değiştirme ve pekiştirme 

hususundaki gücü onu kamuoyu oluşumunda etkili bir öğe konumuna 

yerleştirmektedir. 

 

 Haber, toplumun dinamikleri içerisinde ekonomik, siyasal ve ideolojik 

güç konumunda olanı meşrulaştıran ve yeniden üreten bir işleve sahiptir. 

Anlatı olarak haber, iktidar veya güç sahibi olan kurum ve kişilerin 

söylemleriyle oluşmaktadır. Bununla beraber haber, gazetede yer alan 

türlerin arasında özel bir yere sahip olup medyanın ürettiği diğer metinlerden 

ve roman, hikaye gibi edebi metinlerden farklı bir özellik göstermektedir 

(Demir, 2006: 7). 

 

 Bir tür hikaye anlatma şekli olan haber metinleri, gazete bildirilerini 

gazetecilikte yerleşmiş kodlar ve kurallara göre sunmaktadır. Habere konu 

olan hikâyeyi bir söylem biçiminde ortaya çıkarma, gazeteciler tarafından 

yazılarak yapılırken okuyucu da hikâyeyi dolayısıyla haber söylemini okuyan 

olarak belirlenmektedir. Haberi ortaya çıkaran haber çalışanları haberi 

seçmenin yanında anlatıya şekil vermekte ve anlam yüklemektedirler. 

Gazetecinin gerek anlatım biçimi gerek profesyonel kuralları yazıya 

yerleştirmesi, gazetenin yapısını ve sunum şeklini etkileyen iletişim 
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stratejilerini ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu stratejiler, formal 

görüntüleri ve retoriği de belirleyerek okuyucuyu seçilen bakış açısına göre 

yönlendirebilmektedir (Demir, 2006: 7). 

  

 Haber söyleminde bulunan ancak saklı kalmış söylemleri ortaya 

çıkarabilmek için haber metinlerinin çözümlenmesinde; hermenötik analiz, 

olumsallık analizi, retorik analiz, yapısalcı analiz gibi bir çok çözümleme 

yöntemi kullanılabilmektedir. Ancak, haberi bir söylem olarak değerlendiren 

Van Dijk’ ın eleştirel söylem analiz modeli, haber analizlerinde birçok 

araştırmacı tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Uygulamada, bir 

şablon çerçevesinde çözümleme yapmaya olanak verdiği için araştırma 

konumuz için en uygun analiz tekniği olduğu düşünülmektedir. 

 

 Van Dijk’ ın eleştirel söylem çözümlemesi modeli “Makro yapı” ve 

“Mikro yapı” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Makro yapı analizi, 

tematik yapı ve şematik yapı olarak ikiye ayrılmakta olup; tematik yapı 

analizinde üst başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber girişleri ile fotoğraflar 

incelenirken, şematik yapı kapsamında ana olay ve sunuş biçimi, sonuçlar, 

arkaplan bilgileri, bağlama ilişkin bilgiler, aktörler ve kaynaklara ilişkin bilgiler 

değerlendirilmektedir. Mikro yapı analizinde; haberin sentaktik (sözdizimsel), 

sözcük seçimleri ve retorik incelemeleri yapılmaktadır. 

 

 “İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinin yazılı 

basında ele alınış biçiminin söylem analizi” konulu tez çalışması altı 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; araştırmanın kapsam ve yöntemine 

ilişkin bilgiler verilmektedir.  

 

İkinci bölümde; söylem kavramı üzerinde durularak, literatürde yer alan 

söylem kavramına ilişkin teorik çerçeve verilmekte, daha sonra da söylem 

analiz tekniği incelenmektedir. Söylem ve söylem analizi ile ilgili bilgi 

sunumunu müteakip üçüncü bölümde; Bask Ülkesi, Bask Milliyetçiliği, Foral 

sistem, ETA ve İspanya’nın Anayasal Sistemi ve Özerklik hakkında bilgi 

sunumu yapılmaktadır.  
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 Dördüncü bölümde El Pais, The Guardian, The Irish Times ve The 

New York Times gazetelerinin konu ile ilgili yapmış oldukları haber metinleri 

van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeline göre analiz edilecektir. 

 

 Beşinci bölümde ise dördüncü bölümde yapılan analiz neticesinde 

elde edilen bulgular aktarılmıştır. Altıncı bölümde tez çalışması sonucunda 

ulaşılan sonuçlar aktarılmış ve müteakip çalışmalar için önerilerde 

bulunulmuştur.   

 

2. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 

Kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir yere sahip olan kitle iletişim 

araçlarından gazeteler, gündemi belirleme, yönlendirme ve kurma gücüne 

sahip bulunmaktadır. Haberin ticari bir meta haline gelmesi, haberin 

toplumdaki yeri, işlevleri, dili ve formatında değişiklikler meydana getirmiştir. 

Günümüzde kullandığı farklılaşmış dil ve kodların taşıdığı çok anlamlılık 

yoluyla mesajını oluşturan gazeteci, haber kaynaklarının söylemlerinin 

yeniden üreticisi konumuna geçmektedir. İçeriğinden tarafsız olamadığı için 

yansız olamayan haber dilinin karmaşık bir olgu olduğu kabul edilmektedir. 

Basında üretilen haber söyleminde gazeteciler çeşitli etkenlerden dolayı 

okuyucuya söylemek istediğini açık şekilde ifade edememekte ve bu 

sebepten üretilen haber söylemi neyin söylenmek istendiğine dair ima edici 

özellikler taşımaktadır. Okuyucudan ise ima edilen bu düşünceleri anlaması 

beklenmektedir. 

 

 Günümüz söylem analizlerinde, toplumsal iktidarın haberlere 

yansımasını analiz etmek için, dile ve analiz edilen konunun sosyal bağlarına 

duyarlı bir anlayışın yerleştirilmesi gerekmektedir. Van Dijk’ ın geliştirdiği 

eleştirel söylem analizi modeli, haber metinlerinin içinde egemen söylemlerin 

inşa edilişini ortaya çıkarması boyutundan önemli görülmektedir. 
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 Tez çalışmasında İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen 

terör müzakereleri konusunda farklı ülke gazetelerinin kamuoyu oluştururken 

farklı söylemler kullandıkları düşünülmektedir. Her toplum konuya kendi 

toplumsal değerleri boyutundan bakacak, haber söylemine konu olan olayı 

farklı açılardan değerlendirebilecektir. Bu sorunsal çerçevesinde çalışmada, 

habere konu olan müzakere sürecinin farklı bakış açılarından 

değerlendirilmesinin yardımı ile tarafların talep ve tavizlerinin ve satır 

aralarında kalmış gizli mesajlarının neler olduğu araştıralacaktır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Tez çalışmasında, haber metinleri bir söylem olarak ele alınmakta ve 

İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili 

gazetelerdeki haber metinlerinin eleştirel söylem analizi yapılarak müzakere 

süreci, müzakere sürecinin ETA’nın silah bırakma kararındaki etkisi,  

tarafların talepleri ve verdikleri tavizleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda İspanya ile benzer süreci yaşamış İngiltere ve İrlanda yanında 

tarafsız bakış açısını yansıtacağı düşüncesi ile Amerika Birleşik Devletleri 

gazetelerinin haber metinleri incelenecektir. Farklı gazete haberlerini 

incelememizdeki amaç karşılaştırma yapmak değil, bir gazete haberinde 

atlanan detayı diğerinde bulabilmektir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Yapılan literatür taramasında, van Dijk’ın eleştirel söylem analizi 

yönteminin genellikle, edebiyat fakültelerinin özellikle batı dilleri bölümünde 

edebi metinler üzerinde ve iletişim fakültelerinde yapılan haber analizi 

çalışmalarında kullanıldığı ancak güvenlik araştırmaları alanında ise henüz 

yeni olduğu görülmüştür.  

 

 Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modelinin uygulandığı çalışmaların 

büyük çoğunluğunun iki – dört haftalık bir zaman periyodunu kapsayan 
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gazetelere uygulandığı dörülmüştür.  Çalışma ile model ilk defa uzun bir 

zaman periyodundaki (1978 gün) gazetelere uygulanmış olacaktır. 

 

31 Temmuz 1959’da (Özçer, 2006: 48) kurulan ETA terör örgütü ile 

İspanya’nın 1978 Anayasası ile demokrasiye geçişinden itibaren göreve 

gelen Merkez hükümetlerinin hepsi gizli veya açık şekilde silah bırakması için 

görüşmüşlerdir (UTSAM, 2010: 8-10). 20 Ekim 2011 tarihinde silahlı 

mücadeleye kalıcı olarak son verdiğini duyuran ETA’nın, bu kararı almasında 

mevcut İspanya hükümeti ile yaptığı müzakerelerin etkili olup olmadığı 

bilinmemektedir. 5 Temmuz 2007 tarihinde İspanya Parlamentosunun 

müzakere tutanakları hakkında gizlilik kararı almasından (El Pais, 06 

Temmuz 2007) dolayı tutanakları inceleme imkanı kalmamıştır. Bu tez 

çalışmasıyla gazetelerde yer alan konu ile ilgili haberler van Dijk’ın eleştirel 

söylem analizi modeli ile incelenerek ETA’nın kalıcı olarak silah bırakma 

kararı almasında müzakerelerin etkili olup olmadığı ve tarafların yaptıkları 

talep ve verdikleri tavizlerin neler olduğu öğrenilecektir.  

 

Böylelikle müteakip dönemlerde başta Türkiye olmak üzere terör 

sorunu yaşayan ülkeler için aşağıdaki faydaların sağlanabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

1. İspanya’nın müzakere sürecinde attığı adımlar değerlendirilebilinecek, 

2. İspanya’nın müzakere sürecini nasıl yönettiği anlaşılacak 

3. İspanya hükümetinin ETA’ya karşı geliştirdiği söylemin etkisi ortaya 

konabilecek  

4.  İspanya hükümetinin uygulamış olduğu terörle mücadele politikasının 

madde başları ve bu başlıkların etkinliği anlaşılacaktır. 

5. ETA’nın taleplerine karşı İspanya hükümetinin izlediği strateji ortaya 

konabilecektir. 
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5.  ARAŞTIRMANIN SORULARI 

 

 “Farklı toplumlara hitap eden gazetelerin İspanya ile ETA terör örgütü 

arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili yayımladıkları haber 

metinlerinin eleştirel söylem analizine tabi tutulması ile İspanya hükümeti ve 

ETA terör örgütünün müzakereler sürerken dile getirdikleri talep ve verdikleri 

tavizlere ulaşılacaktır” önermesi araştırmanın hipotezini oluşturmaktadır.  

 

Tez çalışmasının araştırma soruları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

1. ETA’nın 20 Ekim 2011 tarihinde aldığı silah bırakma kararında 

İspanya hükümetinin ETA ile yürütmüş olduğu müzakereler etkili 

olmuş mudur? 

2.  Müzakere sürecinde tarafların yaptıkları talep ve tavizler nelerdir? 

 

Çalışmada bu soruların cevapları aranırken aşağıdaki varsayımlarda 

bulunulmuştur. 

 

1. İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinde tarafların 

yaptıkları talep ve tavizler haber metinlerinin içinde bulunmaktadır. 

2. Başbakan Zapatero,bakanlar ve hükümet sözcüleri tarafından 

yapılan açıklamalar hükümetin resmi beyanı olarak kabul edilmiştir. 

3. ETA’nın yaptığı video duyurular ve Batasuna partisinin yaptığı 

açıklamalar ETA’nın resmi beyanı olarak kabul edilmiştir. 

 

6.  ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

 

Araştırmanın evrenini, ETA terör örgütünün 31 Aralık 1959’da kuruluşu 

ile başlayan ve günümüze kadar devam eden süre içinde İspanya, İngiltere, 

İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri yazılı basınında yer alan İspanya 

hükümeti ile ETA terör örgütü arasında yapılan müzakereler ile ilgili her tür 

haber oluşturmaktadır. İngiltere, İspanya hükümetinin ETA terör örgütü ile 
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yaşadığı terörle mücadele ve müzakere sürecini IRA terör örgütü ile yaşadığı 

için; İrlanda, Bask toplumunun içinden çıkan ETA terör örgütüne benzer bir 

örgüt olan IRA’ yı içinden çıkardığı için; Amerika Birleşik Devletleri ise Avrupa 

kıtasında cereyan eden konuya tarafsızlığı temsil edeceği düşüncesiyle dahil 

edilmiştir.  Araştırma için bu süreçte önemli bir yere sahip olan İspanya 

hükümetinin müzakerelere başlamak için İspanya Meclisinden izin aldığı 16 

Mayıs 2005 ile ETA’nın silahlı eylemlerine kalıcı olarak son verdiğini 

duyurduğu 20 Ekim 2011 tarihleri arasında yazılı basında yer alan müzakere 

süreci ile ilgili haberler örnek olay olarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 

ise belirtilen tarih aralığında İspanya’dan El Pais, İngiltere’den The Guardian, 

İrlanda’dan The Irish Times, Amerika Birleşik Devletleri’nden The New York 

Times gazetelerinin aynı tarihte yayımladıkları gazete haberleri 

oluşturmaktadır.  

  

Araştırma ile ilgili olarak günde adı geçen dört gazeteden 1978 günde 

7912 gazete nüshasında İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen 

müzakereler ile ilgili haber taraması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 

müzakere süreci ile ilgili seçilen haberlerin kelime sayıları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

    

   Tablo 1: KelimeSayıları 

GAZETELER İNCELENEN KELİME 
SAYISI 

EL PAIS 
105.446 

THE GUARDIAN 
29.370 

THE IRISH 
TIMES 26.873 

THE NEW YORK 
TIMES 28.783 

TOPLAM 190.472 

 

 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ve kullanılan 

metinlerin söylem analizi ile ilgili olarak İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 

üç farklı zamanda belge talebi yapılmış ancak İspanya Ankara Büyükelçiliği 
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yapılan taleplerin hiç birisine cevap vermemiştir. Yine konumuz ile ilgili olarak 

Türkiye’nin Madrid’de bulunan Büyükelçiliğinden üç defa belge ve basın 

özetleri talep edilmiş ancak herhangi bir geri dönüş alınamamıştır. İspanya ile 

ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ve kullanılan metinlerin söylem 

analizi ile ilgili olarak yapılan araştırmada İspanya Meclisinin müzakere süreci 

ve ETA ile yapılan temaslarla ilgili tutanakların açıklanıp açıklanmaması 

konusunu 05.07.2007 tarihinde2 görüştüğü ve aynı tarihte3 tutanakların 

açıklanmaması yönünde karar aldığı görülmüştür. Müzakere sürecinde 

kullanılan belgeler üzerine İspanya Meclisinin bu şekilde gizlilik kararı 

koyması nedeniyle belgelere erişim olanağı bulunmamaktadır. Bu yüzden 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili yazılı basında 

yer alan haberlerin söylem analizinin yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 Araştırma evreninin büyüklüğü araştırmanın sınırlandırılmasını zorunlu 

hale getirmektedir. Araştırma için İspanya ile ETA terör örgütü arasında 

yürütülen terör müzakereleri sürecinde önemli bir yere sahip olan 16 Mayıs 

2005 ile 22 Ekim 2011 tarihleri arasında İspanya, İngiltere, İrlanda ve 

Amerika Birleşik Devletleri yazılı basınında yer alan müzakere süreci ile ilgili 

haberler örnek olay olarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise; belirtilen 

tarih aralığında araştırma konusu ile ilgili İspanya’dan El Pais gazetesi, 

İngiltere’den The Guardian gazetesi, İrlanda’ dan The Irish Times gazetesi, 

Amerika Birleşik Devletleri’nden The New York Times gazetesinin aynı tarihte 

veya aynı hafta içerisinde yaptıkları haberler oluşturmaktadır. Gazetelere 

kağıda basılı şekilde ulaşılamamış ancak dijital ortamda ulaşılabilmiştir. 

 

İspanya’dan El Pais İngilizce versiyonu olan tek İspanyol gazetesi 

olduğu için, diğer gazeteler ise araştırma konusu ile ilgili kendi ülkelerinde en 

fazla haber yapan gazete olmalarından dolayı seçilmiştir. Bu gazeteler konu 

                                            

2 “PP demands government hand over minutes of ETA meetings” El Pais 05.07.2007 

 

 3 http://www.hispanatolia.com/bolum/13/id_cat,10/id,4371/eta-ile-temaslarin-tutanaklari-
aciklansin-mi-evet-139hayir-197 

http://www.hispanatolia.com/bolum/13/id_cat,10/id,4371/eta-ile-temaslarin-tutanaklari-aciklansin-mi-evet-139hayir-197
http://www.hispanatolia.com/bolum/13/id_cat,10/id,4371/eta-ile-temaslarin-tutanaklari-aciklansin-mi-evet-139hayir-197
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ile ilgili fazla haber yapmalarından konuyu yakından takip ettikleri ve daha 

fazla bilgi sunabilecekleri düşüncesi ile seçilmiştir. 

 

7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Tezin kuramsal kısmında; söylem kavramı, söylem kavramına ilişkin 

teorik çerçeve ve söylem analiz teknikleri anlatılmaktadır. Çeşitli söylem 

yaklaşımları, söylem kavramına ilişkin sorunları tartışmak için elverişli 

zeminler sunmaktadır. Ancak, bunlar incelendiğinde konumuz ile alakalı en 

elverişli söylem analizi yaklaşımının Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi 

yöntemi olduğu görülmektedir. Haber metinlerini başlı başına söylem metni 

olarak gören ve buna yönelik analizin çerçevesini ve şablonunu çizen Van 

Dijk’ın eleştirel söylem analizi yönteminden çalışmanın kuramsal temeli 

oluşturulurken faydalanılmıştır. 

 

 Araştırma konusu haberler söylem olarak ele alınarak, haberlerin 

yapısı, retoriği, haber kaynakları, temaları, sentaksı, sözcük seçimleri 

söylemsel açıdan çözümlenecektir. 

 

İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör müzakereleri ile 

ilgili yazılı basında yer alan haber metinlerine gizlenmiş; tarafların karşılıklı 

olarak yaptıkları talep ve verdikleri tavizleri ortaya çıkarmayı hedefleyen bu 

çalışmanın amacına uygun çözümleme yöntemi olarak eleştirel çalışmalar 

uygun görülmektedir. Hiçbir şeyin bağlamdan kopartılıp yalnız başına 

incelenemeyeceğini belirten eleştirel çalışmalarda; bağlam incelenirken 

anlamların, simgelerin ve görüntülerin içinde üretildiği toplumun tarihsel, 

kültürel ve sosyolojik bağlamına yönelik çözümlemeler yapmak 

gerekmektedir.  

 

 Haber metninde neyin kastedildiğinin anlaşılması, mevcut siyasi 

söylemlere yerleştirilmiş kelimelerin çözümlenmesi ile mümkün olmaktadır. 

Bu yapıldığı zaman, aynı kelimelerin bazen farklı söylemlerde farklı vurgular 
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taşıdıkları görülmektedir. Haber metni söylem olarak ele alındığında, 

söylemin gerçek manasının ortaya çıkarılmasında, yalnız metnin yapısal 

özelliklerinin sistematik çözümlenmesi yeterli olmamaktadır. Haber metninin 

söylemi, ancak içinde oluştuğu bağlamla ilişkilendirildiğinde anlaşılmaktadır 

(İnal, 1995: 159). 

 

 İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör müzakerelerinin 

yazılı basında yer alan haber söylemlerine yansıması çalışmasında, haber 

söylemi içinde var olan ancak gizli kalmış kodları ya da daha geniş 

çerçevede söylemleri ortaya çıkarabilmek için; haber metninin 

çözümlenmesinde; haber metnini bir söylem olarak değerlendiren ve gören 

Van Dijk’ ın eleştirel söylem analiz modeli pratiklik sağlaması nedeniyle en 

uygun analiz tekniği olarak görülmektedir. 

 

 Makro yapı ve mikro yapı olmak üzere iki ana bölümden oluşan Van 

Dijk’ın eleştirel söylem analiz modelinde makro yapı da tematik analiz ve 

şematik analiz olarak iki başlık altında incelenmektedir. Tematik analizde 

başlık ve haber girişleri ile fotoğraflar değerlendirilecek, şematik analizde ise; 

ana olay ve sunuş biçimi, arka plan bilgileri, bağlama ilişkin, aktörlere ve 

kaynaklara ilişkin bilgiler incelenecektir. 

 

Haberler, hikâyeler veya argümanlar gibi, mevcut bir hiyerarşik sırayı 

izlemektedir. Yetişmiş insan gücü ile profesyonel rutinler olarak her gün 

binlerce defa tekrar eden haber üretimi, bir şema tarafından organize 

edilmektedir (van Dijk, 1988: 15). Bu şemada başlık, haber girişi ile beraber 

özetleme yapmaktadır. Başlık ve haber girişi bütünüyle metnin makro 

yapısını ifade etmekte olan özetlemenin yanında, aynı zamanda metne giriş 

görevini de yerine getirmektedir. Nitekim ana olay, yerleştirmeler, katılımlar 

ve zaman, girişte yer almakta ve özetleme ile giriş birlikte şemanın daha üst 

seviyesini göstermektedir. Başlıklar incelenirken; birbiriyle ilişkileri, başlık 

metin ilişkisi, uzunluk ve kısalığı, haber girişlerinde özel bir bilginin verilip 
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verilmediği, bir hiyerarşi içinde genelden özele gidilip gidilmediği 

incelenecektir. 

 

 Durum ve yorum bölümlerinden oluşan şematik analizin; durum 

bölümünde, bağlama ilişkin bilgiler, arka plan bilgileri ve ana olay 

incelenecektir. Ardalan bilgisi olayların sosyal ve politik yönünü ifade etmekte 

olup gerçek olayların tarihini ve onların bağlamlarını da içerebilmektedir. Olay 

öncesi gelişmeler olayı daha anlaşılır kılabilme imkânı sağlayabildiklerinden 

önemli olabilmektedir. 

 

 Mikro yapı analizinde haber metninin sözdizimsel (sentaktik), retorik 

ve sözcük seçimleri incelemeleri gerçekleştirilecektir. Sentaktik analizde 

cümlelerin, basit/karmaşık, uzun/kısa, aktif/pasif durumları incelenecektir. 

Dünya görüşü ile ilgili yapılanmanın oluştuğu sözcük seçimleri, analizin en 

önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Aynı habere konu olmuş kişinin 

terörist veya özgürlük savaşçısı olarak adlandırılması haber yapanın ya da 

gazetenin dünya görüşünü yansıtmaktadır. Retorik analizinde, rakamlar 

kullanılarak haberin inandırıcılığının sağlanmaya çalışılması, ikna edici ve 

inandırıcı olması için taraf ve tanıklardan yapılan alıntılar ve tırnak işareti 

kullanılarak yapılan alıntılar ile haber yapanın yorum yapmaksızın haberi 

yapması incelenecektir. Son olarak verilerin genel bir değerlendirilmesi ile 

araştırmaya son verilecektir. 

 

 Çalışmada amaçlanan haber metninin içinde saklı kalmış gizli bilgileri 

ortaya çıkarmaktır. Gazetelerin taraflılığı veya kamuoyunu nasıl 

yönlendirdiklerini ortaya çıkarmak öncelikli hedefimiz olmadığı için gazeteler 

birbirleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmayacaktır. Sırasıyla The Guardian, 

The Irish Times, The New York Times ve El Pais gazetelerinde konumuz ile 

ilgili tespit edilen haber metinleri eleştirel söylem analizine tabi tutulacaktır. 
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a. Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği 

 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinin yazılı 

basında ele alınış biçiminin söylem analizi yapılırken kullanılan gazetelerin 

matbu şekillerine ulaşılamamıştır. Milli Kütüphane’de yabancı gazete 

arşivinin 2011 yılından itibaren tutulmaya başlanmış olmasından ve 

üniversite kütüphanelerinde yabancı gazete arşivinin bulunmamasından 

dolayı konu ile ilgili gazete haberlerine ancak Bilkent Üniversitesi kütüphanesi 

veritabanında dijital ortamda ulaşılmıştır. 

 

 Araştırma konusu için tespit edilen gazetelerde 16 Mayıs 2005 ile 22 

Ekim 2011 tarihleri arasında yer alan gazete haberlerinin taraması yapılmış 

ve tespit edilen haber metinleri incelenmek üzere alınmıştır. Haber 

metinlerinin toplanmasını müteakip her bir gazetede yer alan konu ile ilgili 

haberlerin nicel verileri analiz edilmiş ve elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. 

 

 Nicel veri analizinin tamamlanmasını müteakip gazeteler sıra ile van 

Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemine göre gazete bütünlüğü içerisinde 

incelenmiş ve elde edilen veriler tezin sonuç bölümünde değerlendirilmiştir.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

SÖYLEM KAVRAMI VE SÖYLEM ANALİZİ 

 

1. SÖYLEM KAVRAMI 

 

a. Söylem 

 

       Söylem analizi ile ilgili çalışmalar Batı dünyasında uzun süredir 

devam etmesine rağmen, bu alan Türkiye’de henüz yenidir. Kaynakların 

büyük bir çoğunun  İngilizce bir kısmının da Fransızca olması, bu alandaki 

literatürün etkin ve detaylı bir şekilde taranmasını güçleştirmektedir. 

Türkiye’de söylem analizi adı altında yayımlanmış müstakil bir kitaba 

rastlanmamıştır. Söyleme dair en kapsamlı kitapın, Paradigma yayınlarından 

çıkmış olan Edibe Sözen’in “Söylem” (1999) adlı kitabıdır. Sözen bu 

çalışmasında, söylemi ve söylemin toplumsal hayat içerisindekini yerini 

irdelemiş, sosyal bilimlerle söylemin ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Diğer ulaşılan kaynaklar ise bu alanda yazılan makale, yüksek lisans ve 

doktora tezlerinden  oluşmaktadır. 

 

Günümüzde dilbilimcilerin, insanbilimcilerin, yazın kuramcılarının ve 

toplumbilimcilerinin sıklıkla başvurdukları bir kavram olan söylemin 

kökeninde, tartışma, konuşma ve koşuşturma anlamlarına gelen “discursus” 

sözcüğü bulunmaktadır (Kocaman, 2009: 1). Etimolojik olarak Latince 

“discurrere” (oraya buraya koşuşturma, gidiş gelişler) kelimesinden türeyen 

ve Ortaçağ Latincesinde “discursus” (hararetli tartışma, karşılıklı iletişim, 

görüşme) olarak kullanılan söylem terimi, mecazi anlamda da “özne hakkında 

uzun uzadıya konuşma”, “bir şey hakkında iletişim” anlamlarında 

kullanılmaktadır (Barthes ve Wodak’tan akt. Sözen, 1999: 19). 

 

Türkçede söylem kavramının ve günümüzde kullandığımız anlamda 

söylem teriminin tarihçesi çok daha yenidir. Batı dillerinde discourse (İng.), 

discours (Fra.), Diskurs (Alm.) biçiminde görülen sözcüğün söylem 
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biçimindeki Türkçesi ilk kez Türkçe Sözlüğün genişletilmiş 7. baskısında 

(1983) göze çarpar. Ancak bu sözlükte ve bundan sonraki basımlarda 

sözcüğün anlamı (a) söyleyiş (telafuz), söyleniş, (b) söz, laf, (c) söylev 

biçiminde açıklanmıştır. Kavram ilk kez dilbilim terimi olarak 1980’lerin 

başında Berke Vardar ve arkadaşları tarafından yayımlanan Dilbilim ve 

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü’nde, “tümce sınırlarını aşan, tümcelerin birbirine 

bağlanması açısından ele alınan sözce” şeklinde kullanılmıştır. (Kocaman, 

2009: 4) 

 

Türk Dil Kurumu internet sitesinde söylem sözcüğünün anlamına 

ilişkin aşağıdaki bilgiler yer almaktadır (Türk Dil Kurumu [web], 2013): 

 

 Güncel Türkçe Sözlük: 1. Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. 2. 

Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade. 3. Bir veya birçok cümleden 

oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez. 

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü: Şive 

 BSTS /Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu: İng. statement 

BSTS/Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949: Osm. ifade. Bir şey bildirirken 

konuşanın ağzından çıkan sözlerin bütünü. 

 BSTS/Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966: Lafız. 

 

Söylem terimi için hem günlük dilde hem de dilbilim araştırmalarında 

birçok tanım üretilmiştir. Çeşitliliğe rağmen kuramların birleştiği düşünce, dilin 

bir iletişim olgusu olduğudur. Dili iletişim olgusu olarak görmek de dili 

konuşucu-dinleyici bağlamında incelemek; yani dilin belli bir zaman-uzam 

bağlamında içinde üretilmiş bir sözce ya da metin olarak nasıl 

incelenebileceğini araştırmak demektir (Ruhi,2009: 14) 

 

Dilbiliminde dilin kullanım biçimi olarak tanımlanan ve dilsel eylemde 

bulunma biçimi olan söylemi, yalnız bir konuşmacının kullandığı dil ile  

sınırlandırmak eksik bir yaklaşım olacaktır. Söylem aynı zamanda iki kişi 

arasında devam eden karşılıklı iletişimi, dilbilimsel kuralları ve gelenekleri de 
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kapsayan toplumsal bir duruma karşılık gelmektedir (Hartley’den akt. Devran, 

2010: 25). Söylem bu yönüyle eylemlerin, inanç ve anlayışların çerçevesini 

oluşturan kültürün de bir bölümüdür. Çünkü iletişimi ve söylemi anlamlı kılan 

toplumsal bağlam kültür tarafından şekillendirilmektedir. Bilgi ya da anlam 

diye adlandırılan şeyler dilsel toplulukların dil belleğinde yaşayan değerlerin 

yani kültürel birikimlerinin içinde oluşmaktadır. Böylece bireylerin dil 

kullanımları incelenirken aslında kültürel etkileşim de incelemeye tabi 

tutulmaktadır. Bu sebeple toplumsal ve kültürel bağlamından soyutlanmış bir 

söylem incelemesi pek mümkün görünmemektedir. İletişimin ve özelde de 

söylemin bütünselliğinin anlaşılabilmesi için, toplumsal ve kültürel özelliklerin 

dikkate alınması gerekmektedir (Kocaman ve Ruhi’den akt. Sezer, 2011,10). 

 

Söylem belirli kurallar, terminoloji ve konuşmalardan oluşan sistematik 

dilsel düzenleri betimlemek üzerine kullanılan bir kavram olarak kategorize 

edilir (Tonkiss, 2006). Söylem bir iletinin tüm boyutlarını, sadece iletinin 

içeriğini değil, onu dile getireni (kim söylüyor), otoritesini (neye dayanarak), 

dinleyiciyi (kime söylüyor?) ve amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi 

başarmak istiyor) kapsar. Söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli insan 

grupları arasında olan ve diğer insan grupları ile ilişkili olarak geliştirilen 

fikirleri, ifadeleri ve bilgileri içerir. İktidarın uygulanması böyle bir bilginin 

kullanımına yöneliktir. Söylem, konuşma ve sohbet de dâhil olmak üzere tüm 

iletişim biçimlerini kuşatır. Bununla birlikte sohbet ve konuşma münhasır söze 

dökülen önermelerle sınırlı değildir, günlük uygulamalar içinde sosyal 

dünyayı görme, sınıflandırma ve ona tepki verme yollarını da içerir (Ekşi ve 

Çelik, 2008). 

 

Söylemin, toplumsal pratiklerde kendini göstermesi kabaca üç şekilde 

olmaktadır. Bunlardan birincisi, bir pratikteki toplumsal etkinliktir. Burada 

söylem, bir işin parçası olarak (bir mağazada tezgâhtarlık yapmak ya da ülke 

yönetiminde görev almak gibi), dili özgün bir şekilde kullanma şeklinde 

kendini göstermektedir. İkincisi, söylemin toplumsal temsillerde kendini 

göstermesidir. Toplumsal aktörler kendi pratiklerinin temsilleri oldukları kadar, 

diğer pratiklerin temsillerinin de ürünüdürler. Toplumsal aktörler diğer 
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pratikleri yeniden bağlamlaştırırlar; yani bunları kendi pratiklerine dâhil 

ederler. Söylemin kendini gösterdiği bir diğer form ise, kimliklerin 

oluşturulmasındaki var olma biçimidir (Fairclough, 2003: 174). 

 

Toplumsal bir pratik olarak söylem, çeşitli türdeki eylem ya da pratikleri 

icra edici bir özelliğe de sahiptir. Bu yönüyle söylem, suçlamalar, davetler, 

tarafsızlığın sergilenmesi gibi insanların ilişkilerini yaşarken ve heterojen 

kültürel alanlara katılırken uyguladıkları eylem ya da pratiklerin belirleyicisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar günlük hayattaki birçok konuya ilişkin 

değerlendirmelerini (tutum, inanç, fikir ve konumlanmalarını), söylem 

pratiklerinin parçaları olarak üretmektedirler. Söylemin eylem-yönelimli 

olmasına işaret eden bu özellik, insanların hayata ilişkin tanımlamalarını 

anlamlandırmada oldukça kilit bir rol oynamaktadır (Potter, 2004: 71-72). 

 

Batılı bir felsefenin ürünü olarak söylem, basit olarak kullanılan dil ve 

dil pratiğidir. Dil kullanımı, sadece dilbilimin geleneksel öğeleri (cümle, 

paragraf, metin vb.) ile sınırlı değildir. Sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik 

alanlar gibi sosyal hayatın diğer yönleriyle de ilişkili olan  söylem; ideoloji, 

bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle 

eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreçlerdir. Bir süreç olarak söylem, 

anlatım ve konuşma eylemlerinin içsel kurallarıyla düzenlenir. (Sözen, 1999: 

20) 

b. Söylem – Bağlam ilişkisi 

 

Söylem bir duruma aittir ve durum içinde konumlandırılır. Metinler ve 

konuşmalar, birbiri ardına gelen bir etkileşim ve bağlam ile iç içedir. Buradaki 

ardışık bağlamsallık, mekanik bir şekilde gerçekleşmez. Dolayısıyla bir 

konuşmanın bir okulda ya da bir doktor muayenehanesinde gerçekleşiyor 

olması, sırf bu mekânsal durumdan (okulda ya da muayenehanede 

gerçekleşmiş olmasından) dolayı o konuşmanın illaki de pedagojik veya tıbbi 

olması gerektiği anlamına gelmez (Potter’dan akt. Sezer, 2011). Önemli olan 

konuşmanın seyri, yani bağlamdır ve analiz aşamasında da bu durumsal 

bağlılığa dikkat edilmelidir (Acar, 2007: 6). 
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Searle, Grice, Sadock ve diğer dil felsefecileri cümlenin salt yapısal bir 

birim olmadığını bir eylem olduğunun altını çizer.  Kelimeler, hitap edildiği 

topluluğa, kullanıldıkları bağlama, dinleyen ve söyleyenin amaç ve 

beklentilerine, varsayımlarına göre farklı anlamlar alabilir. “ Buraya gel” 

Cümlesi kullanıldığı bağlama ve söyleyen ile dinleyenin ilişkilerine göre 

buyruk, tehdit çağrı, dilek vb. anlamları taşıyor olabilir ( Kocaman, 2009: 3). 

 

Bilişsel bir kavrama (zihinsel bir modele) karşılık gelen bağlam, 

konuşucu ve dinleyicinin “katılanlar” olarak içinde yer aldığı bir iletişimsel 

olayı temsil etmektedir. Böylece bağlam, devamlılık arz eden söylemin 

yorumlanması ile ilgili bütün bilgiyi analizcisine sunmaktadır. Bağlamlar, daha 

önce söylenmiş olan sözleri otomatik olarak mevcut bağlamın bir parçası 

haline getirerek, söylenmekte olan her sözcükle birlikte sürekli olarak 

değişirler. Konuşmacılar ile dinleyiciler arasındaki toplumsal ilişkilerdeki ve 

zaman, mekân gibi iletişime dair unsurlardaki değişimler sürekli güncellenen 

bağlamları doğurmaktadır. İşte bağlamın dinamik karakterine vurgu yapan bu 

özellik sayesinde, konuşmacılar söylediklerini sürekli olarak dinleyicilerin 

zaten bildiklerine inandıkları şeye uyarlayabilmekte ve kendi söylem 

anlamlarını inşa edebilmektedirler (Dijk’ten akt. Sezer; 2011). 

 

Metinlerarasılığı bağlam kavramı çerçevesinde inceleyen Ruhi, 

Beaugrande ve Dressler’ın iki tür bağlamdan söz ettiğini bildirir. Birincisi 

metnin kendi içinde oluşturduğu kavramsal bağlam; diğeri ise metnin 

üretildiği durum bağlamı ile kurduğu bağıntılardır. Bu sebepten dolayı 

metinlerarasılık metnin kendi içinde bulundurduğu özellik olmayıp, başka 

metinlerle kurduğu anlam bağıntıları ile ortaya çıkan bir özelliktir. Dolayısı ile 

herhangi bir metin, kendi içinde bütün olabilir ancak tek başına bir söylem 

oluşturamaz. ( Ruhi, 2009: 17) 

 

Erving Goffman toplumsal düzenin, en iyi kişiler arası etkileşim 

bağlamında gözlemlenebileceğini öne sürmüş ve bu etkileşim düzenini 
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bireylerin dil kullanımlarında izledikleri töresel sınırlamalarda aramıştır. 

Etkileşimsel toplumdilbilimi olarak adlandırılan bu yaklaşımda, bireyin 

toplumsal bir yapı olduğu görüşünden yola çıkılarak etkileşimin dil ve dil dışı 

anlatım öğeleri ile nasıl dizgeleştiğine bakılmıştır. Goffman’ın geliştirdiği 

söylem kuramı, toplum dili ile bireyin dili arasındaki bağlantıları belirli zaman-

uzam çerçeveleri içerisinde oluşan, kendi içinde başlangıç ile bitiş özellikleri 

içeren karşılaşımların (bir alışveriş ortamı, herhangi bir toplantı) dizgesel ve 

töresel niteliklerini saptamaya çalışır. Karşılaşmalar birey için tehdit edici bir 

nitelik taşıdığından; etkileşimde birey bunu en aza indirgemek için, bir 

yandan kendi imgesini bir yandan da başkalarının imgesini korur. 

Karşılaşmada, davranışlarını sadece o karşılaşmanın gerçekleştiği zaman ve 

uzama göre değil, daha sonraki olası karşılaşmaları da göz önüne alarak 

biçimlendirir. Gaffman’a göre söylem konuşucu/yazar ile okuyucu/dinleyici 

arasında gerçekleşir. Bundan dolayı, söylem ayrı ayrı metinlerden oluşmuş 

bir bütün olmaktan çıkmakta ve konuşucu ile dinleyicinin birbirini etkileyen 

metin üretim çerçeveleri içinde oluşan bir eylem biçimini almaktadır.( Ruhi, 

2009: 18-22) 

 

Dil yapılarının temelinde bulunan ortak varsayımları ve 

değerlendirmeleri açıklayan kültürel bilgiye Hymes iletişim yetisi demektedir. 

Bu yeti sayesinde birey belli durumlarda kimin konuşup konuşmayacağını, ne 

zaman konuşulacağını, ne zaman susulacağını, kimin kiminle konuşacağını, 

değişik konum ve rollerdeki insanlarla nasıl konuşulacağını, çeşitli 

bağlamlarda uygun düşen dil dışı  davranışların neler olduğunu, konuşma 

sırasının nasıl düzenlendiğini, bilginin kaynağını sormayı ve almayı, riza 

etmeyi, öneride bulunmayı, yardımı reddetmeyi, buyruk vermeyi bilir (Zeyrek, 

2003: 35). 

 

“Her şeyi söyleme hakkı yoktur, her şeyden her koşulda söz edilmez 

nihayet her kes her şeyi konuşamaz. Nesnenin tabuluğu, koşuldaki ayinsellik, 

konuşan nesnenin ayrıcalıklılık veya salt ona özgü bir hakkı söz konusudur” 

(Foucault 1983’den akt . Smart, 1985: 23). Her bireyin her ortamda söz 

söyleyemeyeceğini ve söylemler üzerinde etkili olamayacağını söyleyen 
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Devran, söylemin ifade edildiği bağlamın önemine dikkat çeker. Yönetim 

kurulu toplantısında sekreterin görevi not tutmak olup söylemlere müdahele 

edemez.  TBMM’deki söylemler üzerinde etkili olabilmek için milletvekili, 

mahkemedeki söylem üzerinde etkili olabilmek için hakim olmak gerekir. 

Konuşma veya metnin kontrolünde; güçlü olan grubun üyeleri olası söylem 

türleri veya konuşma eylemleri üzerinde etkili olabilmektedir. Öğretmen veya 

hakim muhatabından uzun uzadıya açıklama yapması yerine kesin ve kısa 

cevaplar isteyebilir. Benzer şekilde polis memuru, zanlıya bağırarak 

konuşmasını veya suçunu itiraf etmesini isteyebilir. Daha az güce sahip olan 

kişi veya gruplar; bağlam, konuşma ve konular üzerinde etkili olamamakta ve 

güçlü gruplar güçlerini kullanarak söylemleri kontrol etmekte, söylemin 

konusunu değiştirmektedirler (Devran, 2010: 28). 

 

c. Söylem – Anlam İlişkisi 

 

Söylemin meydana geldiği bağlam içinde oluşan anlam olgusu 

önemsenmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümce ötesi dil 

çalışmaları ile ilgilenen araştırmacılar bir kavramın anlamından çok söylem 

içindeki anlamını ön plana çıkarmaktadırlar. İnsanların dile getirdikleri değil, 

söze dökemedikleri anlamları iletmek konusunda gösterdikleri beceri 

önemsenmeye değer durmaktadır. (Doğan, 2009: 83) 

 

Söylemlerin fonksiyonlarını bilgi, güç, iktidar, hakimiyet, otorite ve 

kontrol olarak sıralayan Sözen; bütün bu fonksiyonların dilde varlık 

kazanacağını belirtir. Bilginin, ideolojinin ve gücün dildeki kullanımı birer dil 

eylemi olup bunların fonksiyonelliği ancak bir söylem içerisinde anlamlı hale 

gelir. Gündelik konuşmalarımızda anlamsız görünen ifadeler dahi, bir 

söylemde anlam ifade eden ve fonksiyonu olan öğelerdir. Bildiğini 

söylememe, bilmediği konularda geçiştirici ifadelerde bulunma eylemleri, tek 

başına bir anlam ifade etmese de söylem içinde kesinlikle bir anlama sahiptir 

(Sözen, 1999: 13). 
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Sessizlik veya sükut da birer söylemdir. Kültürel ve siyasi olarak baskı 

altında bulunan topluluklarda olduğu gibi, baskı devam ettikçe sessizlik 

devam eder, ancak bu onların varlıklarının olmadığı anlamına gelmez.  

Sessizlik söylemi kaydederken, diyalog sessizliği bozan bir süreç olup 

söylemi ortaya açığa çıkartır. Bir söylemin kurulması için diyalog şart olup 

diyalog yazar-okuyucu, konuşan-dinleyen arasında anlamın üretilmesine izin 

veren bir süreçtir. Ancak diyalog ile ortaya çıkan anlam, söylem için gerekli 

olmakla beraber, yeterli değildir. Diyalog ile beliren söylemlerle ortaya çıkan 

bilgiler; geçmişe ait bilgiler, mevcut bilgiler, sağduyu ve tecrübe ile sürekli 

mübadele halindedir. (Sözen, 1999: 14) 

 

Van Dijk, Temmuz 2000’de yazdığı makalede söylemin, anlamları 

vurgulamak ya da vurgulamamakta pek çok yönteme sahip olduğunu 

belirtmiştir. Sözcüklerin, tümcelerin ve bütün olarak söylemlerin anlamları 

olağanüstü karmaşık olduğundan, en ilgili olan yönlerinin seçilmesi gerekir. 

Söylemin anlamı söylemde yer alan sözcüklerin ve tümcelerin anlamları ile 

sınırlı değildir. Söylemin konular ya da temalar gibi küresel anlamları da 

bulunmaktadır. Böyle konular söylemin ana fikri  ya da söylemin en önemli 

bilgisini temsil etmekte olup, söylemin ne ile ilgili olduğunu anlatırlar. Söylem 

anlamının tipik özelliklerinden biri tutarlılıktır. Bir söylemin tümcelerinin 

anlamları (önermeleri) bir şekilde birbirleriyle ilişkili olmak zorundadır 

(Dijk’den çev. Ateş, 2000: 58-62). 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, konuşucu/yazar, dinleyici/okuyucu ve 

ileti üçlüsünden oluşan bildirişim içinde oluşan ve söylemde saklı olan 

anlamın keşfedilebilmesi, söylemde insanların dile getirdiklerinden çok, 

söyle(ye)medikleri şeylerin incelenmesi ile mümkündür. Böylesi bir inceleme 

içinse her şeyden önce, insan dilini mors alfabesi basitliğine indirgeyerek salt 

bir düzenek olarak gören ve bildirişim sürecinde dinleyicinin rolünü 

neredeyse sıfırlayan (dinleyiciyi dekoder gibi gören) düzenekçi bakış 

açısından kurtulmak gerekmektedir. Çünkü diyalogu tamamen konuşucunun 

inisiyatifine bırakan ve dinleyiciyi edilgen bir konuma iten böylesi bir durağan 

dil anlayışı ile söylemde saklı asıl anlamın keşfi mümkün değildir. Nitekim 
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bildirişim sürecinde konuşucunun söylediği şeylerin dinleyici tarafından 

anlaşılmasında kritik öneme sahip olan bağlamın (dilbilgisi haricinde kalan 

bilgilerin) oluşumu, konuşucu-dinleyici diyalektiği ile mümkün olabilmektedir. 

Dolayısıyla anlamın keşfedilmesinde ve yeniden kurgulanmasında, dilin 

devingen/aktif yapısını ön plana çıkarıcı ve dinleyici de işin içine katan 

çıkarımsal bir dil anlayışı ile hareket etmek mecburi bir hal almaktadır. 

Çıkarımsal  dil anlayışına göre, insanlar söyleyecekleri şeyleri diyalogun 

amacı ve yönü doğrultusunda, gereken yer ve zamanda ve gerektiği kadar 

söylerler (Doğan’dan akt. Sezer, 2011: 16). 

 

2. SÖYLEM KAVRAMINA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE 

 

a. Yapısalcılık ve Söylem 

 

Klasik dönem sosyologlarının düşünceleriyle gelişen yapısalcılık 

yaklaşımdaki esas nokta, özne olarak bireyin dışlanmasıdır. Bu anlayışa 

göre, toplum bir yapıdır ve bireyler de bu yapı içerisindeki etkisiz öznelerdir 

(Esgin, 2005: 53). Toplumun yalnızca tek tek bireylerin eylem ve 

çıkarlarından daha fazla bir şey olduğunu belirten Durkheim’a göre toplumun 

yaşamı vardır. Toplum içinde bulunan bireyler kendi toplumsal kalıplarını 

izlemektedirler.  Toplumsal olgular, bireyler üzerinde zorlayıcı güce sahip 

olmakta olmasına rağmen kişiler kendi iradeleri ile hareket ettiklerini 

düşündükleri için bu durumu zorlayıcı olarak görmezler (Giddens, 2012: 47). 

 

İlk dönem sosyoloji teorilerinin yapı merkezli bakış açısı (Sezer, 2011: 

18) 1960’larda dil bilim alanındaki gelişmelerin etkisiyle toplum bilimlerinde 

etkili olmuştur. Bu akımın oluşumunda İsviçreli dil bilimci Saussure’ün (1857-

1913) dil bilim alanında yaptığı incelemeler etkili olmuş olup; antropolojide 

Levi-strauss ve psikanaliz alanında Lacan en önemli öncülerindendir. 1950’li 

yıllarda başlayan 1960’ları sonu ve 1970’lerde sosyal bilimlerin hemen her 

alanında yansımasını bulan yapısalcılık, sosyoloji, sosyal antropoloji, dilbilim, 

edebiyat, psikanaliz vb. birçok disiplinde temsilcileri olan özgün bir kuramsal 
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perspektiftir. Yapısalcılığın sosyoloji üzerindeki etkisi, etnoloji ve antropoloji 

alanındaki çalışmaları ve kültürel fenomenlerin göstergebilimsel analizi ile 

Lev-Strauss, fikir tarihi üzerine çalışmaları ile Foucault, psikoloji alanında 

psişik nesnelerinde fiziksel nesneler gibi bütünsel bir yapı arz ettiğini ve bu 

yapının kendini meydana getiren parçalardan farklı bir bağımsızlığı olduğunu 

iddiası ile Koffka ve Köhler, psikanaliz ile ilgili çalışmaları ile Lacan ve yapısal 

Marksizmi ile Althusser ilk akla gelen yapısalcı isimlerdir ( Koyuncu, 2011: 

254). 

 

Yapısalcılığın yaklaşımına göre yapının öğeleri hem birbirlerine hem 

de yapının kendisine ayrılmaz bir biçimde bağlıdırlar. Bu bağın temel özelliği, 

yapının öğelerinin kendi aralarında bir “fark ilişkisi” içinde olmasıdır. 

Gerçekliğin yapısını kavramaya çalışırken ilkece dili kendisine örnek alan 

yapısalcılık, dilde bulguladığı yapıları, başta toplumsal olaylar olmak üzere 

insanın işin içinde olduğu bütün alanlara uygulama düşüncesi üstüne 

kurulmuştur. Yapısalcı yaklaşım ele aldığı konuyu önce temel aldığı belli bir 

yapı içine yerleştirip sonra da bu yapıyı daha geniş kapsamlı yapılara 

taşıyarak konuyu açıklığa kavuşturmayı amaçlar (Ulaş’dan akt. İnce, 2006: 

87). 

 

Yapısalcı dilbilimde temellenen bütün kuramlarda, toplumsal dünya bir 

simgeler evreni olarak kavramsallaştırılır. Buna göre, toplumsal gerçeklik dil 

ile kurulur ve insanlar, doğrudan nesneler ile değil, göstergeler ile ilişkiye 

geçer. Göstergelerin birbirleriyle kurdukları çeşitli ilişkilerin incelenmesi de 

toplumsal analizin esasını oluşturmaktadır. Yapısalcı kuramlara göre, insan 

etkinliği, eylemi ve toplumsal eylemin özneler arası anlamlarını anlamaktan 

ziyade; toplumsal görünümlerin gerisindeki yapısal formları ortaya çıkarmak 

önemlidir. Yapısalcılık, ayrıcalıklı insan öznenin yerine merkezileştirilmiş bir 

özne anlayışını getirmiş olup “bireyler”, söylemler ve söylemler arasındaki 

ilişkilerin ürünü olarak ve parçalanmış kimlikler olarak kavramsallaştırılır 

(Sezal, 2010: 38-40). 
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Yapısalcılık, semiyoloji ve dilbilim arasında işleyen entelektüel bir 

gelenek olup “anlam üreten insan üzerine” (Kocaman’dan akt. Sözen, 1999: 

44) vurgu yaparak, dilbilim sahasında da bir gösteren - gösterilen sistemi 

olduğunu kabul eder. Dil sembolik düzeni yaratan bir iletişim aracı olarak 

görülür. Yapısalcılık, kategorileşmeye, ikili karşıtlığa (doğa-kültür, ham-

pişmiş, medeni-yaban gibi) dayalı anlam yapılanmalarına ve konuşmaya 

önem verir. İkili karşıtlık ilkesi “öteki”nin varlığını gerekli görmekte olup, 

Barthes bu durumu göstergenin doğasına bağlar. “ Gösterge özü gereği, 

dolaşan bir gerçeklik olduğu ölçüde, dolaysız bir biçimde ötekini içerir.” 

(Ege’den akt. Sözen, 1999: 44). Yapısalcılık, dünyanın kendisinin ne 

olduğunu değil, anlamlandıran insanın onu nasıl nasıl anlamlandırdıkları 

keşfetmeye çalışır. Bundan dolayı, herhangi bir son ya da mutlak hakikat 

fikrini kabul etmez. Yapısalcı anlayışa göre dilin ardında her zaman bir yapı 

bulunmakta olup söylem de daima bir yapıdan yola çıkıp yapı aracılığıyla bir 

küme kurmaya çalışır.(Sözen, 1999: 44-45) 

 

Söylemi, yapısalcı anlayış çerçevesinde yapı ile açıklayan dilbilim ve 

antropolojiye göre; söylemlerin arkasında her zaman bir yapı bulunmaktadır. 

De Saussurecü dil sistemini kabul eden günümüz söylem teorileri, bütün 

söylemlerin ardında tek ve genel bir sistem olduğu fikrini reddeder. Bireysel 

maksatlarla yorumlanan anlamlara veya üretilen anlamlara işaret etmeyen 

söylemler yapısalcı anlamda, bireylerin varolan bilgi sistemlerini paylaştığını 

ifade eder. Mübadele edilen anlamlar, katılımcı bireylerin bir özelliği olmaktan 

ya da onların niyetini yansıtmaktan ziyade, katılımcıların bağlı bulundukları 

bilgi sisteminin özelliği olmak durumundadır. Yapısalcı görüş bir metnin 

söylemi için “anlatı” terimini kullanmakta olup “Anlatıda eylemi kararlaştıran 

kişi değil, söylemdir” (Barthes’den akt. Sözen, 1999: 48). Yapısalcılık her bir 

anlatının “hikaye ve söylem olmak üzere iki parçası olduğunu öne sürer. 

Hikaye “anlatının bileşenlerinin ne olduğu”, söylem ise “bileşenlerin nasıl 

oluştuğu” sorusunu yanıtlar. Söylem anlatı metni, eylemler, karakterler, 

olaylar ve ortamlardan; hikaye ise olay ve varolanalardan oluşur. Hikaye 

kapsamı, söylem ise açıklamayı ifade eder. (Sözen, 1999: 47-49) 
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(1) Ferdinand de Saussure’ün Yapısalcı Dilbilim Teorisi 

 

Ferdinand de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’nde dile getirdiği 

düşünceler, yalnızca çağdaş dilbilim kuramını değil, göstergebilim ve 

yapısalcılık akımlarını da derinden etkilemiştir. Başta dilbilimde filizlenip daha 

sonra tüm insan bilimlerini etkisi altına alan yapısalcılığın kaynağında 

Saussure’ün kuramı yer alır. Saussure’ün yapısal dilbilim alanına katkıları 

yapısalcı kurama ve yapısalcı uygulamaya da ışık tutmuştur. Çağdaş dilbilim 

alanında getirdiği kavramlar “yapısal” çalışmaların yöntemsel çıkış noktalarını 

oluşturur (Tüfekçi, 2003: 50). 

 

Yapısalcı de Saussure dili bir iletişim formu olarak görür. Saussurecü 

dilbilimsel anlayış “Kategoriler, dünyamızın farklılıklarını ihtiva eder” 

ifadesinin altını çizer. “Bütün diller farklıdır ve onların kelime hazineleri 

dünyayı farklı kategorilere böler.” Şeklindeki teziyle De Saussure yapısalcı dil 

bilimin öncülüğünü üstlenir. Dil sistemindeki bütün ilişkilerin gösteren ve 

gösterilenlere bağlı olduğunu göstermeye çalışan De Saussure “Dilin dil 

olarak ne olduğu?” sorusunu ortaya attıktan sonra dili bir nesne olarak 

tanımlar. Dili bir nesne olarak tanımladıktan sonra de Saussure, dilin kendine 

özgü göstergeler sistemi şeklinde bir takım yapıcı öğelerden oluştuğunu 

söyler. De Saussure dilin konuşma yığınları ve yazılı ifadelere biçim veren 

ses ve anlamlarla homojen bir sistem olduğunu belirtir. Dil sistemi bütün 

ilişkileri hazırlayan gösteren ve gösterilenlerden oluşmakta olup göstereni 

konuşma sesleri, gösterileni ise kavramlar temsil etmektedir. Gösteren ve 

gösterilen terimleri hem kendi aralarında hem de bütünle kurdukları karşıtlığı 

belirtmede yararlı bir kullanıma sahiptir.(Sözen, 1999: 45-47) 

 

Yazılı metinler üzerinde çalışan Saussure, düz bir kâğıt üzerine 

yazılan harflerin, sözcüklerin ve cümlelerin nasıl bir anlam inşa ettiklerini 

anlamaya çalışmıştır (Devran, 2010: 30). Dili, bir göstergeler sistemi olarak 

ele alan Saussure’ün çözümleme modelinde, dil, eşzamanlı ve durağan bir 

yapı olarak kabul edilir ve temel çözümleme birimi olarak da gösterge (sign) 
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kavramı kullanılır. Buna göre dilin temel işlevi, bu göstergeler aracılığıyla 

anlamlandırma (signification), başka bir deyişle bildirişimde bulunma ya da 

düşünceleri iletmedir (Sancar’dan akt. Sezer, 2011: 21). 

 

De Saussure’a göre dil nesneler ile keyfi (arbitrary) bağı olan bir 

göstergeler sistemidir (Sözen, 1999: 46). Saussure’a göre her bir gösterge, 

bir gösteren ve bir de gösterilenden oluşmaktadır. Gösteren, göstergenin 

fiziksel boyutu ile ilgili bir kavram olup sözcüğü oluşturan harfleri 

kastetmektedir. Gösterilen ise göstergenin kafamızda çağrıştırdığı zihinsel 

anlamdır. Kitap göstergesinin göstereni k-i-t-a-p harfleri iken gösterileni kitap 

şeklindeki objedir. Saussure’ün gösterge sisteminde gösteren ile gösterilen 

arasındaki ilişki nedensiz, yani keyfidir. Dolayısıyla bir göstergenin anlamı 

sosyal geleneklere ve kültüre dayanmaktadır. Bireyler belli sesleri belli 

anlamlar ile ilintilendirir. Kedi göstergesinin kedi objesi ile bütünleştitilmesi 

gibi. Saussure’a göre her bir gösterge kendi anlamını ve kendi özgün 

değerini diğer göstergelerle olan ilişkisinden ve diğer göstergelerden farklı 

olmasıyla kazanır. Kedi göstergesi, köpek veya kuş göstergesinden farklı 

olduğu ve diğer göstergelerin kastettiği anlamı kastetmediğinden dolayı kedi 

objesini işaret etmektedir  (Devran, 2010: 30-31). 

 

Bir gösterilenin, her dilde farklı göstereni vardır. Bu durum bizi 

göstergenin ilk özelligi olan "göstergenin nedensizligi" ilkesine götürür. 

Portakal kavramı ile portakal imgesi arasında nedensel ya da doğal hiçbir 

bağ yoktur, aynı işi başka bir gösteren de yapabilir. Örneğin Türkçe’de 

“portakal”ın yaptıgı işi İngilizce’de “orange” imgesi yapmaktadır. Ancak, 

gösterenler keyfi seçilemeyeceği gibi, değişiklik yapmak da bireyin elinde 

değildir. Gösterenlerin anlamı, öğrenmeye ve toplumsal uzlaşmaya dayalıdır. 

Gösterenle gösterilen arasındaki bağıntı nedensiz olduğundan, belli bir 

gösterene şu ya da bu gösterilenin bağlanması için zorunlu hiçbir neden 

yoktur. Bundan dolayı belli bir gösterenin gösterileni sayılmak için, kavramın 

taşıması gereken hiçbir belirleyici özellik yoktur. Bunun anlamı evrensel 

gösterenlerin olamayacağıdır. Herhangi bir zihinsel kavramın kültürden 

kültüre değişiklik gösteren çağrışımları vardır. Gösteren ve gösterilen 
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arasındaki ilişki sonucu oluşan anlamlandırma kültüre özgüdür (İnce, 2006: 

87). 

 

Diğer göstergelerden farklılık göstererek anlam kazanan göstergeler, 

içinde bulundukları bağlama göre değişebilirler (Jorgens ve Philips’den akt. 

Devran, 2010: 31). Dolayısıyla göstergelerin anlamları diğer göstergelerle 

ilintili olarak sürekli değişebilir (Seiter’den akt. Devran, 2010: 32). 

Göstergelerin diğer göstergeler ile girdiği bu ilişkiyi sosyal kurum olarak 

gören Saussure, bu yüzden zaman içerisinde değişebileceğini ifade 

etmektedir. Bundan şu sonuç çıkarılabilir: Gösteren ile gösterilen arasındaki 

ilişkide olduğu gibi, dil ile gerçeklik arasındaki ilişki de (keyfi) nedensizdir . 

Dünya kendi başına kendi anlamıyla tarif edilebilecek bir sözcük dayatamaz. 

Köpek göstergesi fiziksel bir olgunun sonucunda oluşmamış olup; 

göstergenin göstereni farklı dillerde farklılık arz etmektedir. Ayrıca 

göstergenin içeriği de farklı bağlamlarda değişebilmektedir. Bir kişiye “Sen bir 

köpeksin.” Denildiğinde köpek göstergesi farklı bir anlam kazanır (Jorgens ve 

Philips’den akt. Devran, 2010: 31-32). 

 

Dil göstergesinin, nedensizlik özelliği dışındaki bir başka özelliği de 

çizgisel oluşudur. Buna göre göstergeler, ancak zaman içinde çizgisel bir 

dizilişle var olabilirler. Böylesi bir çizgisel diziliş içinde bir önceki gösterge 

sonrakini gerektirir; sonraki ise önceki tarafından zaten çağrılmaktadır. Bu 

durum, cümlenin dizilişinde, göstergeler arasında sistematik bir ilişkinin 

olduğu sonucunu doğurmaktadır. Saussure’ün dilsel değer olarak 

adlandırdığı bu ilişki çerçevesinde, bir gösterenin değerini komşu gösterenler 

belirlemektedir (Sancar, 2008: 90). 

 

Bu noktadan sonra anlam, göstergelerin belli geleneklere göre 

dizilişinden ve bu göstergeler arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır 

denilebilir. Dolayısıyla göstergelerin diziliş biçimi (syntam) ve göstergelerin 

seçimi (paradigm) çok önem arz etmektedir. Her bir gösterge kendisi gibi 

aynı kategoride olan (paradigm) göstergeler arasından seçilmekte ve belli bir 
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sıraya göre (syntagm) birbirine birleştirilmektedir. Gösterge içerisinde yer 

alan gösterenler arasındaki ilişki ya ardışık (sıralı) ya da uzaysal olabilir. Bir    

film veya televizyonda gösterenler arasındaki ilişki ardışık iken bir poster 

içerisindeki gösterenler arasındaki ilişki uzaysaldır (Devran,2010: 32). 

 

Saussure gösteren-gösterilen ayrımına benzer bir ayrımı, dilin iki 

değişik düzeyi olarak tanımladığı dil (langue) ve söz ( parole) arasında 

yapmıştır. Langue (dil) dilin yapısı (gramer kuralları), birbirine anlam 

kazandıran göstergelerin ağı olup sabit ve değişmezdir. Parole (söz) ise farklı 

bireyler tarafından belli durumlarda dilin kullanış şeklini ifade eder. Parole 

(söz) daima langue’ye (dil’e) dayanılarak üretilir (Devran, 2010: 32-33). 

 

Göstergelerin belli bir toplumsal-kültürel bağlamda anlam 

kazandıklarını ileri süren Saussure, bir dildeki sözcüklerin ses-anlam 

bağlantılarının o dili konuşan bireyler tarafından paylaşıldığını söyler. Bir 

kültürün/toplumun üyeleri, bireysel farklılıklara rağmen, o dildeki belli cümle 

oluşturma kuralları ve anlam ilişkileri sistemine göre dili konuşurlar. Örneğin, 

Türkçe konuşan bireylerin heybe sözcüğünden ne anladıkları bu sözcüğün 

aynı anlam alanı içindeki diğer sözcükler (çanta, bavul, vb.) ile paylaştığı ya 

da farklılık gösterdiği kavramsal özellikleri betimlenerek çözümlenebilir. Bu 

yüzden, Saussure dil betimlemesinde bireylerin belirli bir zaman-uzam 

bağlamındaki dil kullanımlarının  (söz/parole) değil, sözcüklerin birbirlerine 

göre kurdukları anlam örüntüsü ile sözcüklerin anlamlı diziliş kukrallarının 

(dil/langue) ortaya çıkarılması gerektiğini düşünmektedir. Bireyin anlatım 

özellikleri, dilsel topluluğu oluşturan üyelerin etkileşim içinde izledikleri 

normların, kültürel birikimlerin çerçevesinde incelenir. Bu bakış açısında dil 

göstergesinin değeri belli bir kültürel ortamın ürünü olarak sabittir (Ruhi, 

2003: 13). 

 

Üzerinde toplumsal uzlaşmaya varılmış bir bütünlük olarak dil, sesler 

ve düşünceler arasındaki sistematik ve edilgen bir ilişkiye karşılık 

gelmektedir. Bu yönüyle dil, anlatım araçları bütünüdür ve bütün bireylerde 
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ortak bir kod olarak şekillenir. Söz ise tıpkı bir müzik notasının bir müzisyen 

tarafından çalınması gibi, bu ortak kodun (dilin), bireysel kullanım biçimidir. 

Bu noktada, dil ile söz arasında bir karşı konumlanılmışlıktan bahsedilebilir: 

Dil içinde gerçek anlamları gizleyen bir yapı iken; söz, bireysel bir seçme ve 

gerçekleştirmedir (Esgin’den akt. Sezer, 2010: 26). Dil ile söz bu karşı 

konumlanışlık içerisinde aslında bütünsel bir sistem oluşturmaktadırlar. 

Saussure bu durumu şu şekilde örneklendirmektedir: “Dil, bir kâğıda 

benzetilebilir. Düşünce kâğıdın ön yüzü, ses ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön 

yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de 

durum aynı: Ne ses düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce sesten” 

(Esgin’den akt. Sezer, 2010: 26). 

 

Günümüzde söylem teorileri, genel olarak Saussurecü dil sistemini 

kabul etmekle birlikte, bütün söylemlerin ardında tek ve genel bir sistem 

olduğu iddiasını reddederler (Mcdonell’ den akt. Sözen, 1999: 48).Yapısalcı 

anlayışa yöneltilen eleştirilerin tetiklediği dönüşümler, Saussure özelindeki 

katı yapısalcı modelin zaman içinde yerini daha farklı modellere bırakması 

sonucunu doğurmuştur. Bu dönüşüm sürecinde, “dilin yüzeysel 

anlamlarından derindeki anlamlarına, yapısal özelliklerden bağlamsal 

belirlenme sorununa, dilin iletme özelliğinden anlamın üretimine ve yorum 

sorununa, anlamın sabitlenmesinden anlamın değişiminin olanaklarına 

doğru” bir geçiş yaşanmıştır. Benzer şekilde dilin temel çözümleme birimi 

olan gösterge de, önceleri sözceleme, zamanla da söylem ve metin 

kavramlarına doğru bir değişime uğramıştır. Bütün bu değişim ve dönüşüm 

süreci, gösterge sistemleriyle ilgilenen göstergebilimin yanı sıra, sözcelemle 

ilgilenen söylem çözümlemesinin ve metinlerin kendi aralarında kurduğu 

anlam ilişkilerinin çözümlenmesini amaçlayan metin çözümlemesi ve 

yorumsama (hermeneutic) yönteminin de yolunu açmıştır (Sancar’dan akt. 

Sezer, 2010: 27). 
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(2) Claude Levi-Strauss’un Antropolojik Çalışmaları 

 

Yapısalcı dilbilimin önemli isimlerinden bir diğeri de, de Saussure’cü 

dilbilim anlayışını model olarak almış ve bu anlayışı antropoloji alanında 

uygulamış olan  Claude Levi-Strauss’dur (Sözen, 1999:43). Levi-Strauss,  

Yapısalcılığın bir felsefe olmadığını bir bilimsel yöntem olduğunu 

savunmuştur (Tüfekçi, 2003: 51). Levi-Strauss  yapısalcılığı “değişmez olanın 

ya da yüzeysel farklılıklar arasındaki değişmez öğelerin araştırılması” olarak 

tanımlar. Ona göre yapısalcılık, yeni bir şey olmadığı gibi, dilbilim, antropoloji 

gibi alanlarda, doğal bilimlerin “her zaman yapa geldiğinin belirsiz ve soluk 

taklidinden başka bir şey değildir.” Bilimin, ona göre, sadece iki işlem oyu 

vardır: “ya indirgemecidir ya da yapısalcıdır”( Levi-Strauss’dan akt. Koyuncu, 

2011: 254). 

 

Levi - Strauss ve Roland Barthes'in çalışmaları ile yapısalcılık kültürel 

bir boyut kazanmıştır. Strauss ve Bartes dil ve ideoloji arasında doğrudan 

birbirini yansıtmayan, dolaylı bir ilişki bulunduğunu belirtmiştir. Kültürel 

olguların simgesel sistemler olarak okunabileceğini ifade eden Strauss, 

Saussure'ün gösterge kavramını antropolojinin inceleme nesneleri olan 

evlenme yasaları, akrabalık sistemleri, dinsel törenler, sanat ve din gibi 

simgesel sistemlere uygulayarak bu simgesel sistemlerin anlamını "derinde 

yatan" dilsel yapıların yasalarının belirlediğini ifade etmiştir. Strauss bir 

kültürel pratiğin içeriği üzerine değil bu pratiklerin biçimleri ve yapıları üzerine 

yoğunlaşır. "Kültür"ü farklı toplumların varoluş koşullarının dışında dil ve 

düşünce içindeki kategoriler olarak kavramlaştırmıştır. Strauss bu 

kavramsallaştırmayı yapar iken doğa ve insan arasındaki ilişkilere öncelik 

verir. Totemizm ve mitler üzerinde önemli incelemeler yapmış olan Levi-

Strauss, mitlerin ve genel olarak kültürel olguların toplumun kendini simgesel 

düzeyde anlatma tarzı olduğu ve bu anlatımın bilinçdışının genel yasalarına 

göre gerçekleştiğini ifade etmiştir. Levi-Strauss'un çözümleme nesnesi 

konuşmacıların tikel sözleri değil, bu sözlere temel oluşturan ve bunların 

değişik dönüşüm dizgeleri olarak üretilmelerini olanaklı kılan sınıflandırıcı 

sistemdir (Sönmez’den akt. İnce, 2006: 88). 
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Levi -Strauss'a göre yemek pişirme, giyim, akrabalık sistemleri, mitler 

ve masallar dünyayı düzenleme ve dolayısıyla anlamlandırma yollarıdır. Tüm 

kültürler dünyayı anlamlandırırlar ve bu anlamlar her kültüre özgü olsa da 

anlamlandırma yolları evrenseldir. Baska bir ifadeyle anlamlar üretildikleri 

kültürlere özgüdür ancak bunları üretme yolları evrenseldir (Fiske’den akt. 

İnce, 2006: 89). 

 

Levi-Strauss dilsel yapıların dünyayı düzenli olarak algılamamızı 

sağlayan zihinsel kategorileri sağladığını ve evrensel olan bu zihinsel 

kategorilerin, her zaman çift kutuplu karşıtlıklar (yukarı-aşağı, soğuk-sıcak, 

çiğ-pişmiş gibi) olarak anlaşılabileceğini belirtmiştir (Sezal, 2010: 38). 

 

Akrabalık ilişkileri ile söylenlerin temel yapısını araştırırken ileri 

sürdüğü yapısal inceleme yöntemi ve dilbilim kaynaklı okuma biçimiyle Levi-

Strauss, yapısalcı yöntemi ilk kez dilbilim dışında kalan bir bilim dalında; 

antropolojide uygular. Levi-Strauss, toplumu ya da ekini değişik alanlardan ve 

değişik düzlemlerden birbirine karşılık veren bir dizgeleşmiş kurallar evreni 

olarak tanımlar. Çalışmalarında ilk ve temel karşıtlık olarak belirlediği ekin / 

doğa karşıtlığından başlayarak, yine ikili karşıtlıklara dayalı sınıflandırmalar 

ve bağıntısal ilişkiler üzerinde durur. Dolayısıyla karşıt, ancak birbirine 

bağımlılık ilişkisi içinde olan birimler ortaya çıkar. Söz konusu ikili karşıtlıklar 

farklı düzeylerde şu şekilde sınıflanır: Doğa düzeyinde ikili karşıtlıklardan 

oluşan ulamlar: kadın / erkek, sağ el / sol el; doğal ve ekinsel olanı ayıran 

ulamlar: çiğ/pişmiş, doğa/ekin; ekin düzeyinde ikili karşıtlıklardan oluşan 

ulamlar: yasak / yasak olmayan, din dışı / dinsel (Yüksel’den akt. Tüfekçi, 

2003: 55).
 

 

“Strauss’un yapısalcı antropolojik analizi, ilkel toplumlar hakkında 

doğruyu keşfetme teşebbüsü değil, söylemlerin bir söylemsel bağlamdan 

diğerine değişimini tecrübe etme girişimidir” (Sözen, 1999: 48). Toplumdaki 

sembolik sistemlerin ikili karşıtlıklar şeklinde kalıplaştığını belirten Strauss, 
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sosyal eylemlerin araçsal ve tesadüfî değil; açıklayıcı ve kültürel olduklarını 

ileri sürmüştür. Strauss’un akrabalık ilişkileri ve mitler hakkında yapmış 

olduğu çalışmada; bireylerin varolan bilgi sistemini paylaştıkları açıkça 

görülür. Mübadele edilen anlamlar, katılımcı bireylerin bir özelliği olmaktan  

ya da onların niyetini yansıtmaktan ziyade, katılımcıların bağlı bulundukları 

bilgi sisteminin özelliği durumundadırlar (Sözen, 1999: 48). 

 

Levi-Strauss söylenlerin anlamsız gibi görülen yinelemelerinin altında 

yatan temel yapıyı bulmak, bunun içinde insanlığın ortak düşü olarak 

gördüğü söylenleri yorumlamak gerektiğine inanır. La structure des mythes 

(Söylenlerin Yapısı; 1955) adlı yapıtında, eş zamanlı okuma adını verdiği bir 

yöntem kullanır. Bu yöntem, ayırma ve yeniden kurma olmak üzere iki 

çözümleme aşamasında gerçekleştirilen bir dizi işlemi kapsar. Levi-Strauss, 

bu yöntemin eksiksiz bir çözümlemeden çok, örnek ve öneri niteliğinde bir 

çözümleme taslağı olduğunu söyler. Söylenleri tek tek ele alıp açıklamaya 

çalışmak bir çıkar yol olmayıp, tersine, onları toplumsal ve kültürel bağlamları 

ve başka söylenlerle bağıntıları içinde değerlendirmek gerekir. Bu noktada üç 

temel kuraldan söz eder. Birinci kural: Bir söylen hiçbir zaman tek bir 

düzeyde yorumlanmamalıdır. İkinci kural: Bir söylen tek başına değil, başka 

söylenlerle kurduğu bağıntı içinde yorumlanmalıdır. Üçüncü kural: Bir söylen 

kümesi kendi başına değil, geldikleri toplumun budunbilimi1 göz önüne 

alınarak yorumlanmalıdır (Yücel, 1999: 63). 

 

Levi-Strauss, konuşmayı doğal, orijinal, kendiliğinden, yaratıcı, özgür, 

saf ve şüphesiz iyi olarak nitelerken, yazıyı baskıcı, otoriter, zorba olarak 

niteler. Levi-Strauss’a göre, yazının ortaya çıkışına eşlik eden tek olay, kent 

devletlerin ve imparatorlukların kuruluşudur. Çok sayıda bireyin bir siyasal 

sistem dahilinde bütünleştirilmesi ve onların kastlar ve sınıflar içinde bir 

sıradüzene sokulmasıdır. Bu anlamda yazı, insanların aydınlanmasından 

önce, sömürülmesini kolaylaştırmışa benzemektedir. Bu sebeplerden ötürü 

yazı, egemenlikleri güçlendirmek için vazgeçilmez bir niteliktedir. Okuma 

seferberliği ile iktidarın yurttaşlar üzerindeki denetimi artmıştır. Çünkü 
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iktidarın “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” diyebilmesi için herkesin 

okumayı bilmesi gerekir (Koyuncu, 2011: 260). 

  

“İnsan nedir?” sorusuna; Levi-Strauss “İnsan, demek dil demektir, dil 

demek de toplum demektir” (Levi-Strauss’dan akt. Koyuncu, 2011: 257) 

şeklinde cevap verir. Levi-Strauss dilsel yapı ile toplumsal yapının türdeş 

anlatımları arasında bir bağıntı olduğunu ileri sürer. Ancak bu toplumu dille 

özdeşleştirmek anlamına gelmez. Levi-Strauss’a göre dil, kültürün bir ürünü 

olarak ele alınabilir ve kitlenin genel kültürünü yansıtır. Fakat bir başka 

açıdan da dil, kültürün bir parçasıdır, onun birçok öğelerinden biridir (Yücel, 

1999: 58). 

 

Dilin ardında her zaman bir yapı olduğu fikrini benimseyen yapısalcı 

anlayıştan hareketle Strauss, söylemin de her zaman için bir yapıdan 

kaynaklandığını ve yapı aracılığıyla bir küme kurmaya giriştiğini ileri sürer 

(Strauss’dan akt. Sözen, 1999: 45). De Saussure gibi Durkheim’ ın 

görüşlerinden etkilenen Strauss, toplumları sembolik sınıflandırmalara 

dayanarak açıklama yoluna gitmiştir (Alexander’dan akt. Sözen, 1999: 47). 

 

(3)  Roland Barthes’ın Düzanlam / Yananlam Kavramlaştırması 

 

Avrupa kıtasında göstergebilim denilince ilk akla gelen isim olan 

Fransız göstergebilimci (Devran, 2010: 34) Roland Barthes başlangıç 

çalışmalarında Strauss’u kullanmış olmakla beraber, de Saussure’cü dilbilim 

anlayışına bağlıdır (Sözen, 1999: 43). 

 

Söylemin kendine özgü kuralları, dilbilgisi ve birimleri bulunduğunu 

belirten Barthes’a göre, söylem cümlenin ötesinde bir şeydir (Sözen, 1999: 

43). Ona göre dilbilimin bir parçası olan göstergebilimdir, çünkü her türden 

gösterge dizgesinin altında dil bulunur (Aktulum, 2004: 6). Bu sebeple, 

Söylem retorikle birlikte anılmasının da etkisi ile henüz gelişememiş ancak 
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dilbilimciler tarafından bir öngerçeklik kuralı olarak kabul edilmiştir 

(Barthes’dan akt. Sözen, 1999: 44). 

 

Bir kurum ve sistem olan dilin aksine söz, temelde şahsi seçiciliğe ve 

güncelleştirmeye bağlıdır. Konuşan öznenin kullandığı dil kodları, onun kişisel 

düşüncesini açıklama biçimiyle birleşik bir halde ortaya çıkar... Kişiler ister 

yumuşak, ister hızlı ve yavaş konuşsunlar, dilin yapısı ve sistemi değişmez. 

Konuşma göstergelerle ortaya çıkar. Çünkü göstergeler birbirini takip eden 

söylemlerde veya bir tek söylem içinde tekrarlanır. Her bir gösterge, dilin bir 

öğesi haline gelir (Barthes’dan akt. Sözen, 1999: 47). 

 

Yaşadığımız dünyayı, sadece insanların, sorunların ya da olguların 

dünyası olarak görmeyen Barthes; aynı zamanda göstergelerin de dünyasıdır 

der. Toplumsal olan her şey var olmaya başladığı andan itibaren kendisinin 

bir göstergesi haline dönüşür. Bu yönüyle göstergebilim, dilbilimin oldukça 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Barthes, 1993’dan akt. Sancar, 2008: 

95-96). Toplumsal olan, aynı zamanda göstergesel olandır. Toplumsalı 

anlayabilmek ancak bu göstergelerin çözümlenmesi ile mümkün olabilecektir. 

Anlam ancak göstergeler aracılığıyla kurulabilir (Sancar, 2008: 95, 97). 

 

Barthes yapısalcılığın, kategorileşmeye, ikili karşıtlığa dayalı anlam 

yapılandırmalarına ve konuşmaya verdiği önemi göstergenin doğasına bağlar 

(Sözen, 1999:44). “Gösterge özü gereği, dolaşan bir gerçeklik olduğu ölçüde, 

dolaysız bir biçimde ötekini içerir.” (Ege’den akt. Sözen, 1999: 44) şeklinde 

ifade ederek ikili karşıtlık ilkesinde, ötekinin varlığının şart koşulduğunu 

belirtir. 

 

Barthes göstergenin birinci ve ikinci düzey olmak üzere iki düzeyi 

olabileceğini belirtir. Birinci düzey anlam, göstergenin düz anlamı olup: 

Göstergenin en yalın ya da sözlük anlamıdır. İkinci düzey anlam, yan anlamı 

olup:göstergenin bir kültürde kazandığı, yalın anlamının dışındaki anlamıdır. 

Örneğin BMW birinci düzey anlamda otomobil iken, ikinci düzey anlamda 

(yan anlamı) BMW zenginliğin ve lüks yaşamın bir göstergesidir. Barthes 
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kullandığı üçüncü bir kavram ise “mit” (söylen) tir. Burada kullndığı mit efsane 

anlamında kullanılmakta olup göstergenin göstereninin tekrar bir gösterge 

yerine geçerek başka bir şeyi göstermesidir. Diğer bir anlatım ile mit 

göstergenin ideolojik anlamıdır (Barthes 1997’den akt. Devran, 2010: 34). 

 

Düzanlam gösterilenin fiziksel olarak ve olduğu gibi kavranmasıyla 

ortaya çıkarken, yananlam göstergenin biçimi ve işlevi nedeniyle kazandığı 

özel değerleri anlatır. Barthes yananlamın düzanlamı ne kadar kapsarsa 

kapsasın onu yok edemeyeceğini  ve düzanlamın her zaman yananlamın 

içinde varlığını koruyacağını ifade eder. “Yananlamlayıcılar kesintili, düzensiz 

ve kendilerini taşıyan düzanlam tarafından özümsenmiş göstergelerdir.” 

(Barthes 1993’den akt. Çoban, 2003: 257). 

 

      TABLO 2: Barthes’ın İkili Gösterge Sistematiği (Sancar, 2008: 99). 

gösteren 

ses imgesi 

gösterilen 

görsel imge 

 Bayrak 

gösteren 

 

bayrak 

 

 

 

 

 

gösterilen 

 

milliyetçilik 

etnik ayrımcılık 

ulusal bütünlük 

 

Örneğin bir “bayrak” göstergesinde ses imgesi olan b.a.y.r.a.k. ile görsel 

imge olan kumaş parçası birleşir ve bayrak göstergesini oluşturur. Ama bir 

evin balkonuna asılmış bir bayrak imgesi bize aynı anda milliyetçi bir tutumun, 

bir etnik iç savaşta bir tarafa destek veren bir davranışın ya da herhangi bir 

ulusal sorunla ilgili bir tartışmada var olan anlamlardan birinin çağrışımını 

d

i

l İdeoloji 

mit 
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sağlayabilir. İşte böyle bir durumda bayrak imgesi milliyetçilik, etnik ayrımcılık, 

ulusal bütünleşme gibi “gösterilen”lerin “gösteren”i durumuna dönüşmüş olur 

(Sancar, 2008: 99) 

 

Barthes, ideoloji ve söylem üretimi noktasında yananlamlar, 

düzanlamlara göre daha dinamik bir yapıya sahiptir der. Dilsel olarak 

düzanlamlar anlamları oturmuş ve kapanmış yapılar iken yananlamlar 

anlamları oturmamış ve tam bir kapanma göstermemiş yapıları ifade eder. Bu 

sebepten dolayı Barthes, yananlamsal gönderi alanını ideolojinin dil 

sistemine sızdığı alan olarak belirtir (Çoban, 2003: 257). 

 

Barthes kullandığı bu ikili kurgulamada “düzanlam”ın, “dil”e denk 

düşmekte ve birincil/açık dil düzeyini temsil etmekte iken  “Söz”e karşılık 

gelen “yananlam” ise ikincil/gizil düzeydeki dil (ideoloji ya da mit) anlamına 

gelmekte olduğunu ifade etmiştir. Özne tarafından alınan, fakat 

okunamamakta olan bu yananlam  ideoloji olarak da anlaşılabilmektedir. 

(Larrain’den akt. Sancar, 2008: 103). 

 

Yananlamın gönderi alanının ideolojik özelliği üzerinde duran Hall’a 

göre gerçek söylemde çoğu göstergenin düzanlamsal ve yananlamsal yönleri 

birleşmiştir. İdeolojik söylem ve anlamlara açık olan yananlamsal alan tam bir 

kapanma yaşamamıştır. Yananlamsal alanda anlamlar algılama içinde tam 

bir yerleşme yaşamadığı için ideolojik değer taşırlar.  Bu durum düzanlamsal 

alanın ideolojik olmadığını göstermez. Tersine düzanlamsal düzeyde ideoloji 

tam olarak yerleşmiş ve kapanmış olup dilsel alanda doğal hale gelmiştir 

(Heck 1992’den akt. Çoban, 2003: 258). 

 

İdeolojinin işleme düzeyini düzanlamdan çok, yananlamsal alanda 

arayan ve düzanlamsal alanı bir tür değerlerden arınmış (nötr) bir alanmış 

gibi ele alan Barthes çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır (Sancar, 2008: 101). 

Yine de Barthes, ortaya koyduğu düzanlam/yananlam ayrımı ile dil 

çalışmalarında bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Çünkü o, dil çözümlemelerine 

toplumsal olguları da katmıştır (Kula, 2002: 189).  
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Barthes’ın, göstergelerin düzanlamları yanında bir de yananlamlarının 

olduğunu ileri sürmesi, söylem çözümlemelerinde yapısalcı modellerin 

çıkmazlarının aşılması noktasında uygun bir zemin hazırlamıştır. Anlamların 

zaman ve mekân içinde neden ve nasıl değiştiği sorusunu da beraberinde 

getiren bu ikili ayrım sayesinde, dilin anlamı kuran ve sabitleyen yapıları 

değil; söylemin, anlamı sürekli akışkan ve değişken kılan yorum olanakları 

üzerindeki tartışmalar yoğunlaşmıştır (Sancar, 2008: 98). 

 

(4)  Jacques Lacan ve Özne Söylemi 

 

Yapısalcı yaklaşımı psikoanalizde kullanmış olan Lacan, gösteren-

gösterilen ilişkisini  de Saussure’den önce kullanmış olmasına rağmen de 

Saussure’cü dilbilim ve Strausscu yapısalcı antropolojiyi benimsemiştir 

(Sözen, 1999:49). Lacan’ da söylem, “düşünme” ile aynı şeydir; söylem, 

anlamadır ve bir yönüyle de konuşmanın karakteridir (Lacan, 1991’den akt. 

Sözen, 1999: 49). Lacan’ın görüşleri genelde karmaşık ve anlaşılması güçtür. 

Bir takım söz oyunlarına, eğretilemelere fazla yer vermesi dilini ağırlaştırarak 

anlaşılmasını güçleştirmiş olup yazdıkları ve düşünceleri de yıllara göre 

değişiklik göstermiştir (Tekelioğlu, 1983). 

 

Lacan’a göre Söylemde, o anda söylenenlerden çıkarılabilecek 

doğrudan bir anlam yoktur, ama kurgusal ve söyleme dışsal bir anlam vardır. 

Söylemin anlamı, onun Çapa Noktasındadır (Anchor Point): anlam her 

zaman diğer söylem-dışı süreçlerin kesiştiği öyle bir yerdedir ki aslında bir 

anlam uzlaşması bile yoktur. Özne ve Diğerleri anlamı farklı çapa 

noktalarında bulurlar ve farklı biçimde "anlarlar" (Tekelioğlu, 1983). 

 

Hegelci yaklaşımda kullanılan ve efendi-köle ilişkisine dayanan “öteki” 

kavramını kullanarak Lacan, özne açıklamasına gider ve öznenin dil 

yapılanması şeklinde ortaya çıktığını ifade eder. Konuşmadan ziyade 

konuşulandır özne. Kendi başına anlamı olmayan ben/kendilik (self)  
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söylemin ürünü olup, bilinçdışı ve bilincin imajları ile ortaya çıkar. Yeni-

Freudçu olmasına rağmen Freudçu yöntemi Kartezyen bulan Lacan, 

bilinçdışı için dinamik bir kavram demenin yetersiz olduğunu düşünür. (Lacan 

1977’den akt. Sözen: 49,50). 

 

Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmış olup  aynı zamanda ötekinin 

söylemidir. Freud bilinçdışını dil ile ifade edilerek açığa çıkarılabileceğini 

düşünür. Buna karşılık Lacan dil kullanılsa bile bilinçdışına ulaşılamayacağını 

savunur. Bilinçdışı kayıp bir alandır. Kayıp olmasının sebebi ise dilin sübjektif 

olmasıdır ( Demir, 2008:15). 

 

Lacan’ın psikanalitik teorisi, benin/kendiliğin (self) sosyal ve dilsel 

yapılanması hakkında bir düşünme biçimi olarak ortaya çıkar. Örneğin 

psikanalitik tecrübede, doktor ile hasta arasındaki ilişkiyi sağlayan şey, dil 

yani konuşmadır. Analizci doktor, konuşmayı yönlendirerek öznenin 

(hastanın) söylemini anlamlı hale getirir. Dolayısıyla Lacancı anlayışta 

araştırılan şey, özne-nesne ilişkisi değil, özne-özne ilişkisidir. Buna göre, 

öznenin bilincini, somut söylemden çıkarılan kelimeler oluşturmaktadır 

(Sözen, 1999: 50). Söylem, bilinç ve bilinçdışı dillerinin, toplumsal simgelerin 

ve düşünme öznelliğinin bir kesişim noktası olarak bu noktada ortaya 

çıkmaktadır (Tekelioğlu, 1983). 

 

Lacancı düşüncede, gösteren-gösterilen ilişkisi, “bütünlüğü” temsil 

etmektedir. Sadece konuşma sesleri olmayan gösteren, kelime artı 

kavramdır. Gösterilen ise, ötekinin sahasını belirler. Kelime ya da konuşma 

sesleri ve kavram de Saussurecü görüşte olduğu gibi birbirinden ayrılamazlar 

(Lacan 1991’den akt. Sözen, 1999: 52). 

 

Lacan söylemi, “hakikati sınırlayan ve zorlayan bir süreç” (Lacan 

1977’den akt Sözen, 1999: 52) olarak tanımlar ve söylemlerin sürekliliğine 

vurgu yapar. Ben/kendilik ve öteki ilişkisi de sürekliliği olan bir ilişkidir. 

Ben/kendilik ve öteki arasındaki ilişki simetrik değil dairevidir. Oysa gösteren 
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–gösterilen ilişkisi simetrik bir ilişkidir. Lacan’a göre, “gösteren-gösterilen 

ilişkisi ve imaja dayalı düzen, yani özne ve nesneye dayalı düzen özneyi 

açıklayamaz” (Lacan, 1977’den akt. Sözen, 1999: 52). Lacancı düşüncede 

özneyi açıklayabilecek tek şey, kendisi de sembolik ilişkiye dayanan 

öznelerarasılıktır. Bundan dolayı Lacan, özne-nesne ilişkisi yerine, özne-özne 

ilişkisini kurmak istemektedir (Bracher’ dan akt. Sözen, 1999: 53). Özne-özne 

ilişkisi üzerine yoğunlaşan Lacan, psikanalizde psikoterapi yerine, iletişim-

merkezli yapısalcılığı benimser (Lacan, 1977’den akt. Sözen, 1999: 51). 

 

“Dünyadaki varlığımın modu öznedir” (Lacan 1977’den akt. Sözen, 

1999: 50) diyen Lacan, özne fikrinde subjektivitenin ve söylemin fonksiyonları 

üzerinde durur. Subjektivite ile toplum ve bireyin birbirlerinden 

ayrılamayacakları görüşünü vurgulayan Lacancı görüş (Sarup 1989’dan akt. 

Sözen, 1999: 50); toplumun, birey ve toplum şeklinde ikinci bir 

sınıflandırmaya tabi tutulamayacağını öne sürer. Subjektivite özne-özne 

ilişkisidir (Sözen, 1999: 51). 

 

İnsanlararası ilişkileri ve etkileşimin açıklamasını yapmaya çalışan 

Lacan, sembolik düzene vurgu yapar. Gösteren-gösterilen ilişkisini yapısalcı 

kategorilere dayanarak “sembolik” düzen, “imaja” dayalı düzen ve “gerçeklik” 

düzeni içinde ele alır. Söyleme sembolik düzende ulaşılır (Lacan 1991’den 

akt. Sözen, 1999: 51) diyen Lacancı düşüncede sembolik terimi Freudcu 

düşüncede imaja karşılık gelir. İmaja dayalı düzende, ben/kendilik ötekinin ne 

olduğunu anlamaya çalışır. Sembolik düzen bilinçdışının analizi ile dil 

kategorilerinde yer almaktadır (Sözen, 1999: 51). 

 

Lacancı yaklaşımda özne, doğduğu andan itibaren bir dil evrenine 

girmekte ve zamanla bir “ben” olarak ve kendi “onayı” ile söz konusu bu 

simgesel dizgeye yerleşmektedir. Bu saatten sonra bilinci ve bilinçdışıyla 

beraber öznenin bütün düşünsel dizgesi ve akılcılıkları artık dilsel dizgeye 

bağlanmış durumdadır. Kendini dilde gösteren bu simgesel dizge, öznenin 

kendini tanımasının ve varlığını sürdürmesinin tek aracıdır. Somut bireyden, 
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kendisine dışarıdan verilen bu aracı (simgesel dizgeyi) içselleştirmesi 

beklenir. Böylece bireyin ailede, okulda, kışlada, evlilikte vb. kurumlarda 

yasayı, yasakları, iktidarın vazgeçilmezliğini ve öznelliği tanıyacağı varsayılır. 

Çünkü bütün bu yasalar ve yasaklar dizgesi tüm bütünselliği ile dilde 

bulunmaktadır (Tekelioğlu, 1983). 

 

Lacan, Freudçu düşüncede yer alan içgüdü ve dürtü kavramları 

yerine, arzu (desire) kavramını kullanır ve arzu ve dil arasında karşılıklı bir 

ilişki olduğunu göstermeye çalışır (Sözen, 1999: 50). Burada arzunun 

anahtarını elinde tutan şey, gösterendir. Örneğin, siyasi ve dini söylemlere 

bakıldığında bunların genellikle sevgi ve tanıma üzerine olduğu görülür:  

“Tanrı kulunu”, “tabiat safı”, “toplum galibi” sever gibi. Çünkü “arzunun orijinal 

nesnesi, sevgi ve tanıma (love and recognition)dır”. Lacan, “Tanrı sizleri 

sever” ifadesinin, Hristiyan inancında sevgi ve tanımanın bulunduğunu 

doğrulandığı belirtir. Benzer şekilde askeriyede “Sam Amca sizleri seviyor”, 

bir şairin dizelerinde “Tabiat asla ihanet etmez” ifadeleri de bu türden bir arzu 

nesnesinin (sevgi ve tanımanın) açık örnekleridir. Genel veya kollektif 

gösterenler, hakim (master) gösterenler olup; hakim gösterenler dini 

söylemde “Tanrı”, “şeytan”, “cennet” ve “cehennem”; politik söylemde, 

“özgürlük” veya “demokrasi” gibi kavramlarla anılır. Hakim gösterenler sevgi 

ve tanımanın ifadeleri olup, söylemi elle tutulur ve okunabilir hale getirir 

(Bracher 1993’den akt. Sözen, 1999: 53). 

 

Lacancı düşüncede söylemin temel yapısı dört psikolojik faktörle 

açıklanır (Sözen, 1999:49). Bunlar; bilgi, idealler, benliği ikiye bölme 

(selfdivision) ve haz (jouissence)dır. Bu dört psikolojik faktör söylemin 

üretilmesi ve algılanmasında yer alan esas gösterenleri oluşturur. Söylemin 

yapılanmasını göstermek için bu dört temel faktörden yola çıkan Breacher, 

bunların sosyal etki biçimlerini şöyle belirtir: Eğitme/doktrine etme, 

yöneltme/emretme, arzulama/protesto etme, analiz etme/değiştirme ve 

dönüştürmedir  (Sözen, 1999:44). 
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Yukarıda bahsedilen benliğin ikiye bölünmesi Lacancı psikoanalizde 

“Yarılma” olarak da adlandırılır. Yarılma  “benlik” (self) ile “bilinçli söylem 

öznesinin” aynı anda varlığını sürdürmesidir. Benlik daha içsel ve gerçek 

kişilik olarak düşünülürken bilinçli söylem öznesi, kültürün ve toplumsal 

davranışın bir temsilcisi gibidir. Tekelioğlu bunu açıklamak için şu örneği 

verir: 

 

“Örneğin öznemizin âşık olduğunu ve yaşının da onsekiz olduğunu 

düşünelim, onsekizinde âşık olmak simgesel dizge için onaylanabilecek bir 

“doğru”dur, özne simgesel'de bu doğruyu bulduktan sonra simgeselin 

onayladığı sevgilisine “bakar ve gerçeği görür”, ama diyelim ki sevgilisi 

gerçekten onu sevmiyorsa, yani sevilmeme gerçekliği varsa, özne bu 

gerçekliği kendi imgeselinde kabul eder ya entellektüelce “ n'apalım herkes 

bana âşık olacak değil ya” der, ya da anlaşılmamanın toplumsal davranışlarını 

gösterir.(ağlamak, arabesk dinlemek, kavga etmek, vb.) Ama bütün bu 

toplumsal ritüellere karşın gerçek, karşısındakinin onu sevmediğidir ve şimdi 

yaptığım bu tanımlama ise ancak simgesel kullanılarak olanaklı olmuştur.” 

(Tekelioğlu, 1983). 

 

Burada öznenin benliği simgesel olan üzerine tam olarak oturmamakta 

olup  benliğin ikiye bölünmesi bu gibi durumları ifade etmektedir (Tekelioğlu, 

1983). 

 

Hâkim gösterenlerin söylemi olarak düşünülen Lacan’ın söylem 

teorisine göre; söylemler hâkim gösterenler olmadan faaliyette bulunmazlar. 

Söylem hâkim gösterenlere göre yapılanmakta olup hâkim gösteren, 

bilinçliliği ve söylemi çalıştırır . Örneğin, Foucault‟nun kullandığı “bilgi” ve 

“güç” kavramları, Foucaultcu söylemin hâkim gösterenlerini oluşturmaktadır 

(Sözen, 1999:54). Lacan’ın söylem alanına en önemli katkısı, dilbilim ve 

psikanaliz arasında kurduğu bağlantıdır. Söylem görünenden öte bir başka 

şeyi gösterir. Bilinçdışı da görünenin ötesinde olduğu için söylem bir başka 

gösterilene işaret eder. Dilin kullanımı da söylemseldir (Demir, 2008:17). 
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b. Postyapısalcılık ve Söylem 

 

Postyapısalcı yaklaşım, metin merkezli bir yaklaşım olup; 

postyapısalcılık ve postmodernizm, özne-merkezli anlayışı redder. Dili bir 

iletişim formu olarak gören yapısalcı anlayışın aksine postyapısalcılıkta, 

söylemin temelde bir iletişim formu olduğu fikri reddedilir. Çünkü metin-

merkezli bir yaklaşım olan postyapısalcılığa göre söylem, ifade ya da cümle 

ile sınırlanamaz; ondan daha fazla bir şeydir (Sözen, 1999: 46). Metnin 

anlamını yazar değil okuyucu belirlediği ve birden çok okuyucu olduğundan 

dolayı metnin birden çok anlamı vardır. Postyapısalcı anlayışta metni 

oluşturan yazar değil okuyuculardır. “Her okuma aynı zamanda yazmadır” 

(Agger 1992’den akt. Sözen, 1999:55). Okuyucu metne ilişkin sorularını ve 

metne ilişkin duyumunu okuma faaliyeti boyunca sürdürür (Sözen, 1999: 

54,55). 

 

Yapının varlığını kabul etmekle birlikte postyapısalcılar; bireylerin bu 

yapı karşısında tamamen edilgen oldukları fikrine karşı çıkarlar. “Belli bir 

konuşma veya yazma eyleminde insanlar belli bir yapıya dayanırlar aksi 

takdirde konuşma anlamsız olur; ama onlar ayrıca göstergelerin anlamlarının 

nasıl düzenleneceğine ilişkin değişik alternatif fikirler ileri sürerek yapıya 

meydan okurlar” (Devran, 2010: 33). 

 

Postyapısalcı yaklaşım anlam sürecini yapılandırır. Ona  göre; “dilin, 

dil kullanıcıları tarafından ne anlama geldiği asla mükemmel bir şekilde 

iletilemez” (Agger’den akt. Sözen, 1999: 57). Anlamı, sürekliliği olan bir olgu 

olarak ele alan postyapısalcı Derrida’nın tanımlamasında da dil, “ebedi olarak 

ele geçmez ve tamamlanmaz”. Postyapısalcı anlayış dil ve bilgi arasındaki 

ilişkiyi temel alan teorileri işaret ederken, dil kullanıcılarının, anlam iletimi 

esnasında kelimeleri yerlerinden çıkarmadığı; aksine onları nesnelere uygun 

hale getirerek iletimi/iletişimi anlaşılır kıldıklarını kabul eder. “Nasıl 

konuşuyor, yazıyor ve okuyor olursak olalım veya ifadelere ne şekilde 

başlıyor olursak olalım; kelimeler dile içkindir” (Sözen, 1999: 57). 
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Dil ve söz arasındaki belirlenme ve yapılanma ilişkisi bağlamında 

postyapısalcı yaklaşımların temel önermeleri şu şekilde sıralanabilir 

(Jorgensen ve Philips’ den akt. Devran, 2010: 33). 

 

1) Dil daha önceden var olan gerçekliğin bir yansıması değildir. 

2) Dil söylemlerle veya söylemsel biçimlerle yapılandırılır. Saussure’ün 

ifade ettiği genel bir anlam sisteminden söz edilemez ama anlamın 

söylemden söyleme değiştiği söylemler ve sistemler dizisinden 

bahsedilebilir. 

3) Söylemsel biçimler muhafaza edilir ve söylemsel pratiklere 

dönüştürülür. 

4) Bu şekillerin muhafazası ve dönüşümü dilin kullanıldığı bağlamın 

çözümlenmesiyle ortaya çıkarılabilir. 

 

İnsan anlamasına önemli katkılarda bulunan postyapısalcı yaklaşım, 

aydınlanma felsefesini üç temel noktada eleştiriye tabi tutar. İlk eleştiriyi özne 

kavramına yönelten postyapısalcı anlayış, özne/ nesne ayrımına dayanan 

kartezyen düşüncenin öznesi birey fikrini eleştirir ve insanı yani özneyi 

spesifik bir kültür ve bilinçaltı yapılanması olarak görür. Postyapısalcılar, 

ikinci olarak, tarihi baştanbaşa kuşatan düzen fikri (tarihsicilik; historicism)’ne 

karşı çıkarlar ve tarihsel anlamda böyle bir düzen fikrinden 

bahsedilemeyeceğini söylerler. Postyapısalcıların üçüncü eleştirileri ise 

“anlam”a ilişkindir. De Saussure’da yer alan gösteren-gösterilen arasındaki 

dengeli ilişkinin sorgulanmasıyla anlam eleştirisi başlar (Sözen, 1999: 55). 

 

Bu bölümde ilk olarak Jacques Derrida’nın “Dil söylemi” ve Yapıbozum 

Yaklaşımı ikinci olarak da, Michel Foucault’nun “Arkeolojik Yöntemi” ve 

“Söylem Teorisi” anlatılacaktır. 
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(1) Jacques Derrida ve Dil Söylemi 

 

Postyapısalcı yaklaşımın önemli temsilcilerinden olan Jacques Derrida 

(1930-2004), Cezayir doğumlu bir Fransız filozofu ve edebiyat eleştirmenidir 

(Esgin, 2005: 189). Yapısalcı Barthes gibi, öznenin öldüğünü ileri sürerek 

antisubsektivizmi teklif eden Derrida; dilin fonksiyonu ve rolü ile ilgilenmiştir 

(Agger 1990’dan akt. Sözen, 1999: 58). 

 

Saussurecü düşünceyi eleştiren Derrida, gösteren ile gösterilen 

arasındaki dengeli ilişkiyi sorgular (Sözen, 1999: 55). DeSaussure’u iki 

bakımdan eleştiren  Derrida; ilkin gösterge ile uç anlam arasında köprü 

kurmada, göstergenin bir birim olarak ele alınamayacağını ifade eder. 

Kökenin aynı zamanda bir uç olduğunu açıklamaya çalışarak, dili sabit bir 

köken aldatmacılığından kurtarmak ister. Derrida’nın ikinci eleştirisi de 

Saussurecü anlayışın yazma düzeyini düşürdüğüne ilişkindir. Derrida, 

Saussurecü anlayışta konuşmaya gösterilen ayrıcalığın abartıldığını ve 

yazıya yeterli dikkatin verilmediğini düşünür. De Saussure’ün “dil durmaksızın 

evrim geçirir, oysa yazı olduğu gibi kalma eğilimindedir” düşüncesine karşı 

çıkan Derrida, yazmanın da (okuma ve yeniden yazma ile) değiştiğini ifade 

eder (Sözen, 1999:57). 

 

Özne-nesne, doğru-yanlış, melek-şeytan şeklinde yapılanmış ikili 

karşıtlık anlayışını reddeden Derrida’ya göre, bu tarz karşıtlıklar özünde 

yorum meselesidir. Benzer şekilde objektif denilen olaylar da aslında birer 

yorumdan ibarettir. Birçok karşıtlık arasında Derrida’nın esas meselesi, 

varlığın metafiziğini yayan yazma ve okuma arasındaki karşıtlıktır 

(Derrida’dan akt. Sözen, 1999: 56). 

 

Derrida’ya göre yazı, bir konuşmayı sözlü ve işitilen bir durumdan 

çıkarır (Sözen, 1999: 61). Yazı bir görme duyusuna hitap ettiği için 

düşünmeye dönüşür. Yazı düzenli ya da istikrarlı bir oluşum değildir. Örneğin 

sözlü bir konuşmada, konuşan kişi sözleriyle eşzamanlı bir durumda 
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bulunmaktadır. Anlamın sözün içinde olduğu varsayılır. Fakat Derrida’ya göre 

anlam sözün içinde belirlenebilecek bir şey değildir. Anlam da, sürekli 

değişen bir şeydir. Çünkü dil içindeki göstergeler her zaman başka anlam 

bağlamından geçip, başka anlama gelir (Demir, 2008: 18). 

 

Dilin önşartı olarak gördüğü yazı, Derrida’ya göre bir özgür oyun (free 

play) ve her iletişim sisteminde bir karar verilemezlik (undecidability)  öğesidir 

(Sarup 1989’dan akt. Sözen, 1999: 59). Derrida okuma ve yeniden yazma 

eylemleri sayesinde yazmanın  sürekli değiştiğini ve geliştiğini belirtir (Sözen, 

1999: 57). Yapısalcı olan Saussure, “konuşma dili” (phone) ve “yazı” 

(gramma) ayrımında, göstergenin anlamını değişmeden temsil ettiğini 

savunduğu konuşma dilini öncelemiş ve yazının önemini göz ardı etmişti. 

Saussure yazıyı, dile yabancı ve dile keyfi olarak giren işaretler dizisinden 

başka bir şey değil diyerek tanımlamıştır. Saussure’ün görüşlerinin aksine, 

postyapısalcı Derrida’ya göre ise ilk ifade şekli yazıdır. Konuşma karşısında 

yazıyı önceleyen Derrida, yazının bilimi anlamına gelen gramatolojiyi 

(metinbilimi) temellendirmeye çalışır (Saydam, 2009: 161). 

 

Yazıyı sadece konuşmaya bir ek olarak görmeyen Derrida, yazıyı 

konuşmaya ek olarak gören Batı geleneğini eleştirir. Yazmanın doğası gereği 

hemen algılanamayacağını ileri süren (Derrida’dan akt. Sözen, 1999: 61). Of 

Grammatology adlı eserinde Batı düşünce yapısını konuşma hastalığına 

yakalanmış olmakla ve yazıyı göz ardı etmekle eleştiren Derridacı anlayışta, 

yazı hem konuşmayı hem de düşünme biçimlerini dönüştürücü bir karakterde 

algılanır. (Sözen, 1999: 61). “Metinler değişmez bir kimliğe, değişmez bir 

kökene ve değişmez bir sona sahip değildir. Her metin okuma eylemi, 

gelecek için bir önsözdür. Göstergelerin başka göstergelere işaret ettiği gibi, 

metinler de diğer metinlere işaret eder” (Sözen, 1999: 61). 

 

Türkçede, “yapıbozum”, “yapıçözüm”, “yapısöküm” gibi sözcüklere 

karşılık gelen deconstruction, “kavram yapının çözümü, yerinden çıkarılması, 

tersyüz edilmesi” anlamına gelmektedir (Sözen, 1999: 59). Derrida tarafından 
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yapılandırılarak önerilen “Dekonstrüksiyon” kavramı, “Destrüksiyon” ve 

“Konstrüksiyon” kavramlarının birleşiminden ‘türetilmiştir’, dolayısıyla da hem 

“bozmak” (yıkmak) hem de “yapmak” (kurmak) edimlerini içerir. Konu ya da 

kavramla ilgili Türkçe yazılmış çeviri yapıtlara, sözlük ya da makalelere 

bakıldığında, “yapıçözüm” kavramı daha sıklıkla kullanılmaktadır. Yapıçözüm 

ile amaçlanan, “düşünmeyi bozmak ya da yok etmek değil, düşünmeyi ve 

düşünme yapılarını parçalara ayırarak yeniden birleştirmektir”. Bu şekilde 

uzun süredir yapıta içkin (metne ilişkin) olarak kabul edilen yapılandırım 

süreçleri görünür hale getirilecek ve ayrımlaştırılmış hareketli metin parçaları 

deneme-sınama yöntemiyle yeni/başka düşünceler üzerine yeniden 

kurulacaktır  (Saydam, 2009: 165). 

 

Okumayı teorize etmeyen Derrida, metin okuma için tek bir yol 

göstermez. “Okumak, okunanı yazmaktır. Dökonstrüksiyon okuma, okunanı 

yazmaktır.” (Agger 1992’den akt. Sözen, 1999: 61). Derrida 

dökonstrüksiyonu (yapıbozum) yazıya ilişkin “ipucu/iz” kavramıyla açıklayıp, 

dekonstrüksiyonun yöntem olmadığını ve prensipleri olmadığını belirtir. O 

yazının içinde bazı kelimelerin kullanıldığında gerçek anlam 

vermeyebileceğini ancak o kelimenin de kullanılmak zorunda olunabileceğini 

söyler. Kelimenin yerine başka kelime kullanmak, kullanılmak istenen 

kelimenin unutulması riskini ortaya çıkarabililr. Heidegger’ın hâkim (master) 

kelime olarak adlandırdığı bu durum için Derrida, “ipucu/iz” terimini kullanır ve 

ipucunun hâkim kelime olamayacağını ancak bir öndeki varlığın kökeni 

olabileceğini ifade eder (Sözen, 1999: 61) . 

 

Yapısalcılığın ikili karşıtlık kurgulamasına eleştirel bakan yapıbozum 

anlayışı, daha derinlemesine bir analizle bu ikili karşıtlıkların yerlerini 

korumak için kendilerini nasıl dönüştürdüklerini veya yok ettiklerini gösterme 

çabasındadır. Bu anlamda bir metinde, ilk bakışta fark edilemeyen 

(görünüşte kenarda kalmış) bir dipnot, rastgele kullanılan bir kavram ya da 

tekrar edilen önemsiz bir ifade ele alınarak, bunların metnin bütününe 

hükmeden karşıtlıkları açığa çıkarılmaya çalışılır (Saydam, 2009: 164). 
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Yapıbozum, sadece söylemleri, felsefi ifadeleri veya kavramları 

çözümlemekle sınırlı değildir; aynı zamanda kurumlara, toplumsal ve politik 

yapılara, geleneklere de meydan okumaktır (Derrida, 1995’den akt. Evre, 

2007: 13). Derrida, literal Batı geleneğini yani sözmerkezciliği, yapıbozum 

(deconstruction) anlayışıyla bozuma uğratma çabasındadır (Esgin, 2005: 

189). İkili karşıtlıklarda, birinciyi ikinciye önceleyen bir hiyerarşi 

bulunmaktadır. Derrida Batı felsefesinin dayandığı ikili karşıtlıklara (varlık-

yokluk, nesne-özne, konuşma-yazı vb.) karşı çıkar ve yapıbozum yaklaşımı 

ile bu karşıtlıkları pratikte tersyüz eder. Özne/nesne ayrımını reddeden 

yapıbozum stratejisi, bir kavramdan diğerine geçmeyi değil, yerleşik düzeni 

tersyüz etmeyi ve yer değiştirmeyi ifade etmektedir (Derrida, 1990’dan akt. 

Evre, 2007: 12). 

 

Yapıbozum, yerinden etmeyi gerektirir. Yapıbozum ile marjinal metne 

yer vermek, varolan hiyerarşileri tersyüz etmek ve yeniden yapılandırmak için 

yerinden söküp çıkarmak gerekmektedir. Yapıbozum bütün bu faaliyetleri 

içinde bulunduran radikal bir okuma eylemidir (Sözen, 1999:63). 

Dekonstrüksiyon kavramı önceden de belirtildiği gibi, “Destruktion” ve 

“Konstruktion” kavramlarından, ancak eşit haklara sahip olarak türetilmiştir. 

Amaçlanan, düşünmeyi bozmak ya da yok etmek değil, düşünmeyi ve 

düşünme yapılarını parçalarına ayırarak yeniden birleştirmektir. Bu da uzun 

süredir yapıta içkin olarak kabul edilen yapılandırım süreçlerini görünür hale 

getirmek ve böylece ortaya çıkan ayrımlaştırılmış hareketli metin parçalarını, 

deneyerek sınayarak başka düşünceler üzerine yeniden kurmanın, yeni 

düşünceler üzerine eklemenin olanağını ya da zeminini hazırlamaktır 

(Saydam, 2007: 165). 

 

Derridacı görüş bir metinde daima farklı anlamların olduğunu inanır. 

Derrida’ya göre metin içinde herhangi bir anlamın, şıklardan sadece birini 

seçme imkanını veren bir seçici durum ya da alternatif olduğunu ileri sürer. 

Bir metnin anlamı tamamıyle ne yazarın ne de okuyucunun kontrolündedir. 

Yazar tarafından belirlenmiş olan anlam sınırlı olmasına rağmen, edebi metin 

her zaman açıktır. “Kelimeden kelimeye, cümleden cümleye anlam üretilir.” 
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Bu şekilde daima istikrarsız bir süreç ortaya çıkar. Dünyayı bir metin olarak 

gören dekonstrüksiyon fikri, idealize edilmiş dil fikrine karşı çıkar (Sözen, 

1999: 64,65). 

 

Dekonstrüksiyonun taktiği bazı metinlerin nasıl kendi egemen mantık 

sistemlerine ters düştüklerini göstermektir. Bunu da metinlerin başlarının 

derde girdiği, takıldıkları ve kendileriyle çelişkiye düşmek zorunda kaldıkları 

anlamsal çıkmazlara dikkat çekerek gösterir. Bu sadece bazı yazı türlerine 

ilişkin bir gözlem değil, yazının kendisinin doğasına ilişkin evrensel bir 

önermedir. Yazının kendisinde, her türlü sistem ve mantıktan nihai olarak 

kaçan bir şey vardır (Saydam, 2007: 163). 

 

(2) Michel Foucault ve Bilgi/Güç Söylemi 

 

Postyapısalcı yaklaşımın ve söylem analizi yönteminin en önemli 

temsilcilerinden olan Fransız filozof Michel Foucault (1926-1984), söylemi 

daha genel, tarihi ve gelişmekte olan dil uygulamaları olarak görür. Foucault 

tarihsel bir yöntem izleyerek, temel problemleri olan “tarih, beşeri bilgi ve dil” 

konularına cevap arar. Söylem düzeni, anti-diyalektik, ateolojik ve materyalist 

olup şeylerin düzenine bağlı bir biçimde organize olurlar. Bu düzende insan 

nesne ya da özne durumundadır (Sözen, 1999: 64). 

 

Foucault’ya göre söylem, tüm dünyayı ve insanları şekillendiren ancak 

sınırları belirlenebilecek ve sarsılabilecek olan düşünceler, inanışlar, yargılar, 

değerler, semboller, kelimeler, harfler, kurumlar, normlar, gelenekler ve 

dilden oluşan ve içerisinde birçok hiyerarşik yapıyı, güç ilişkisini bulunduran 

dev bir organizmadır (Eliot 1996’dan akt. Işık, 2006: 91). Söylem dil 

aracılığıyla bilgi-iktidar üretimi anlamına gelir ve anlam üreten sosyal pratikler 

tarafından oluşturulmaktadır. Bir anlamıyla söylemler, tüm sosyal pratiklerde 

vardır ve her zaman iktidara işaret eder. Söylem aynı zamanda iktidarın yer 

bulduğu sistemlerden birisidir. Bir söylem tarafından üretilen bilgi, bir iktidar 

türü kurar ve bu iktidar, bilgisi edinilen şey üzerine kurulur. Ayrıca, söylemi 
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üreten her zaman onu “doğru” da kılabilir yani geçerliliğini, bilimselliğini 

yürürlüğe koyabilir. Söylemler, sadece toplumsal pratikleri/ilişkileri 

yansıtan/temsil eden pratikler değil, aynı zamanda, bunları –anlamda– 

kuran/inşa eden pratiklerdir. Diğer taraftan, söylemler, sadece toplumsal 

ilişkileri inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda insanları toplumsal özneler 

olarak konumlandırırlar (Gökalp 2004’den akt. Işık, 2006: 91). 

 

Foucault okul, hapishane, akıl hastanesi gibi kapatmacı toplumsal 

kurumların bireyleri kuşatarak, onları nasıl itaatkâr ve üretken bedenler haline 

getirdiğini göstermeye çalışmaktadır. Foucault’a göre iktidar, tüm bedenleri 

kısıtlama altına almaya çalışır. Bu iktidardan kasıt ise, sadece devlet değildir. 

İktidar her yerdedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde herkesin ne yaptığı, nerelere 

gittikleri, evinde neleri kullandıkları, ne kadar telefon görüşmesi yaptıkları, 

nerelerde oturduğu bellidir (Demir, 2008: 19). Birer iktidar odağı olarak 

örgütlenmiş olan bu kurumlar, dilin anlam üretme ve düzenleme özelliğini 

kullanmaktadırlar. Foucaultcu yaklaşım, bu tarz kapatmacı kurumlar 

içerisindeki çeşitli oluşumlara odaklanır. Bu oluşumlar, insan hakkındaki 

bilginin üretilmesine dayalı söylemler, bilgiyi şekillendiren iktidar, bir iktidar 

tekniği olarak disiplin stratejileri ve bütün bunların evreni olan söylemin 

kendisidir (Sancar 2008’den akt. Sezer, 2011: 50). 

 

“Bilginin ancak her türlü iktidar ve onun etkisi dışında olabileceği” 

şeklindeki geleneksel bilgi anlayışını reddeden Foucault, bilgi ile iktidarın 

karşılıklı olarak birbirlerini içerdiklerini düşünür. Her bilgi alanının birtakım 

iktidar ilişkilerini de beraberinde getirmesi gibi, her iktidar alanı da bilgi üretir 

(Evre, 2007: 12).  Hem özne hem de nesneye ilişkin olan söylem; kaçınılmaz 

olarak güç ve bilgiyi içerir (Hekman 1992’den akt. Sözen, 1999: 69). 

Foucault'ya göre iktidar sadece yukarıdan aşağıya dogru işlemez, aşağıdan 

da kaynaklanabilir. İktidarın ekonomik olmayan bir değerlendirmesini yapmak 

isteyen Foucault'ya göre beden, iktidarın alanıdır. Okullar, kışlalar, fabrikalar, 

hastaneler, vb.de uygulanan disiplin yöntemleri, gözlemler ve sınamalar 

beden üzerinde uygulanan iktidarın geliştirilmesine yöneliktir. İktidar, özneyi 
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bilinci vasıtasıyla değil, bedeni vasıtasıyla biçimlendirmektedir (Tüysüz, 2003: 

88). 

 

Foucault dilin ne olduğu sorusuna, anlam, öz ya da biçim olarak cevap 

vermez. Onun dil soruları, “varoluş” (existence), “fonksiyon” ve “pratik”le 

ilgilidir. Pratiklerin her bir takımı, söylemsel biçimlenmelerce yapılanır ve 

onların içinde yer alır. Sadece bir birliği ifade etmeyen söylem yapısı aynı 

zamanda dağılmayı da ihtiva etmektedir (Sözen, 1999: 65). 

 

Soykütüğü kavramını düşünce tarihinde ilk kez kullanan düşünür 

Nietzsche’dir. Foucault’nun Nietzsche’den alıp kullandığı bu sözcük, tarihsel 

olayları bütün karmaşıklığı içerisinde ele alıp ortaya koymayı amaçlayan bir 

bakış açısını gösterir. Foucault, Soykütüğü ile bir tür tarihi, içinde 

yaşadığımız hayata ışık tutması için geçmişe yönelik olarak derinlemesine 

yapılacak bir araştırmayı ifade eder. Her birini bir tarihsel ontoloji olarak 

düşündüğü üç soykütüksel alandan söz eder: a) Hakikatle ilişkimiz 

bakımından kendimize ait olan alan: bu alanda kendimizi bir bilgi nesnesi 

olarak kurarız; b) İktidarla ilişkimiz açısından kendimize ait olan alan: bu 

alanda kendimizi başkaları üzerinde iktidar uygulayan özne olarak kurarız;   

c) Ahlakla ilişkimiz açısından kendimize ait olan alan: bu alanda kendimizi 

ahlaksal özne olarak kurarız (Foucault 2004’den akt. Urhan, 2007: 101). 

 

Foucault, Hegel’inki gibi “tin” kavramı yoluyla yapılan 

“bütünleştirmelere” ve tarihte bir ereğe doğru gidiş fikrine karşıdır; ona göre, 

tarihin akışı, kopuş ve süreksizliklerle kesilmiştir. Tarihteki bu kopuşları 

açıklamamızı sağlayacak olan tarih anlayışı, soykütüksel çözümlemeyi içine 

almış olmalıdır. Soykütüksel çözümleme, Foucault’ya göre, geleneksel 

tarihsel çözümlemeden birçok bakımdan ayrılır: Örneğin, geleneksel, 

bütüncül tarih, olayları belirli açıklama dizgeleri altına sokmak yoluyla önemli 

tarihsel olaylara, kişilere yönelir; soykütüksel çözümleme ise, geleneksel 

tarihin göz ardı etmiş olduğu veya dışladığı tek tek olaylara döner (Foucault 

1984’den akt. Bayar, 2004: 246). Foucault’ya göre “bütüne aykırı” durumların, 

olayların, kişilerin bütüne zorla boyun eğdirilmesi sürekli söz konusu olmuştur 



51 

 

tarihte. İşte bunları da dikkate almamıza yardımcı olacak olan tarihsel bakış, 

soykütüksel çözümleme yapacak olan tarih anlayışı tarafından sağlanacaktır 

(Bayar, 2004: 246). 

 

Bilginin ve iktidarın oluşumu ile öznenin oluşumunu aynı süreç olarak 

gören Foucault’ya göre, eylemin içerisinde oluşan öznenin rasyonel bir tanımı 

yoktur. Toplumsalı açıklama iddiasındaki bütüncül ve makro kuramlara karşı 

çıkan Foucault, söylem fikrinin merkezine genel tarihsel gelişim fikrinin 

olanaksızlığını koymayı amaçlar. Bu şekilde çeşitli egemenlik ve tahakküm 

biçimlerinin işleyiş mekanizmalarını deşifre etmek isteyen Foucault, “ideoloji-

bilim, bilgi-iktidar kavramlarının zıt ve dışlayıcı tanımlarını reddederek iktidar 

sorunsalını devlet iktidarı, sınıf egemenliği tartışmalarının dışına çıkarmaya 

çalışır” (Sancar, 2008: 113). 

 

Foucault söyleme ve onun ardında yatan bilgi ve düşünceye bakışta, 

modernist eleştirmenlerden ayrılır ve tarihsel, kültürel ve ideolojik bir tavır 

geliştirir (Doltaş, 2009: 49). Foucault günümüzde bilginin kaynağı olarak 

tarihin anıt diye varsayılanları gözlemlemeye ve çözümlemeye yönelmediğini; 

aksine kendi anıtlarını seçip, kendi yöntemini kurup, kendi tarihini 

oluşturduğunu öne sürer. Eskiden tarih ve bilgi, olgular ve kayıtları belli 

olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamayı amaçlardı. Günümüzde ise tarih ve 

bilgi olgu ve olayları kendi oluşturdukları dizgelere koyup kendi tarihlerini 

kendileri yaratmaya çalışıyorlar (Foucault 1994’den akt. Doltaş, 2003: 50). 

 

The Archaeology of Knowledge adlı kitabında Foucault, söylemi 

özneyi, tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak görür. Çünkü söylem bir 

açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken diğer bir açıdan hem 

bu dizilerin oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi 

kurarak bu ilişkinin özelliklerini  ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir 

deyişle, söylemin seçici, tanımlayıcı, belirleyici ve aktarıcı özellikleri vardır 

(Doltaş, 2003: 51). 
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Öznenin oluşumu ile bilginin ve iktidarın oluşumunu aynı süreç olarak 

gören Foucault’ya göre, özne söylemin içerisinde oluşur ve öznenin rasyonel 

bir tanımı yoktur. Toplumsalı açıklama iddiasındaki bütüncül ve makro 

kuramlara karşı çıkan Foucault, söylem fikrinin merkezine genel tarihsel 

gelişim fikrinin olanaksızlığını koymayı amaçlar. Bu şekilde çeşitli egemenlik 

ve tahakküm biçimlerinin işleyiş mekanizmalarını deşifre etmek isteyen 

Foucault, “ideoloji-bilim, bilgi-iktidar kavramlarının zıt ve dışlayıcı tanımlarını 

reddederek, iktidar sorunsalını devlet iktidarı, sınıf egemenliği tartışmalarının 

dışına çıkarmaya çalışır” (Sancar, 2008: 113). Güç ve bilgi kaçınılmaz olarak 

söyleme bağlıdır (Sözen, 1999:69). 

 

Söylem özne kavramı ile yakın ilişki içindedir. Foucalt öznenin söylem 

içinde bireyler tarafından işgal edilen bir mevki oldugunu söyleyerek 

kendinden bilinçli özne fikrine karşı çıkmış ve öznenin bilinci aracılığıyla 

değil, bedeni aracılığıyla, söylemsel ve toplumsal pratiklerle şekillendirildiğini 

söylemiştir. Foucault öznenin olusturulduğu (Baret 2004’den akt. Işık, 2006: 

84) düşüncesini korumasına karşın, Lacan’ın öznenin dilde oluşturulduğu 

varsayımına karşı çıkar (Işık, 2006: 84). 

 

Foucault, arkeolojik yönteme ilişkin beş temel kavramdan bahseder 

(Foucault’dan akt. Sözen, 1999: 67). “Söylenebilirlik” (sayable), “muhafaza” 

(conservation), “hafıza” (memory), “yeniden işler kılma” (reactivation) ve 

“kendine mal etme” (appropriation). 

 

“Söylenebilirlik”, söylem alanının ne olduğuyla, söylemi mümkün kılan 

olaylar ve bunların ifade edilebilirliği ile eşdeğerdedir. 

“Muhafaza”, hangi söylemlerin anlatım biçimlerinin kendini idame ettirdiği, 

hangilerinin hiçbir iz bırakmadan ortadan kalktığı, hangi söylem biçimlerinin 

ritüellerde, festivallerde aleni olarak yaşadığı, hangilerinin yerlerini 

koruyamadığı ile ilgilidir. 

“Hafıza”, hangi söylemlerin herkes tarafından geçerli olarak tanındığı, 

hangi söylemlerin unutulduğu ya da savsaklandığı, hangilerinin yabancı olarak 

dışlandığı, hangi söylem tiplerinin, yeni söylem tiplerinin ifadeleriyle ve eski 

sistemin bünyesiyle ilişki içinde olduklarıyla ilgilidir. 
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“Yeniden işler kılma”, eski dönemlere ait unsurların hangilerinin korunduğu 

veya yeniden oluşturulduğu, onların hangi dönüşümlerden geçirildikleri, söz 

konusu unsurlara hangi ölçütlerle değer biçildiği ve onlara ne tür roller verildiği 

sorularına tatmin edici cevaplar arar. Kısacası o, eski dönemlerden kalma 

yabancı kültürlerin, söylemler içinde ne şekilde tutulduğu, eski dönemler ait 

söylemlerden nelerin alındığı ve onların ne şekilde dönüştürülerek üretildiği ile 

ilgilidir. 

“Kendine mal etme” ise konuşmacılarla dinlemeye mahkûm kişiler 

arasındaki kurumsal bağlantıya, söylem ve yazar ilişkisine, sınıflar, cemaatler, 

uluslar, dil, kültür ve etnik topluluklar arasındaki denetim ve çekişmelerin nasıl 

yürütüldüğüne ait soruları açığa çıkararak, hangi grup veya sınıfların belli bir 

söylemi kullanma izni ya da hakkı olduğu ile ilgilenir (Sözen, 1999: 67-68). 

 

Foucault’nun “beşeri bilimlerin arkeolojisi” olarak tanımladığı analiz, 

söylem teorisinin ortaya çıkışına zemin hazırlar. “Bir söylemi incelemeye 

almak onun sürekliliğini kesintiye uğratmaktır”. Kesintiye uğratmayı Foucault 

şu örnekle açıklar: “Kesintiye uğratmak, söylem düzeni içinde tespiti mümkün 

olmayan bir dilektir. Görünen her türlü başlangıcın ötesinde gizli bir köken 

vardır. Bu o kadar gizli ve temel bir kökendir ki, hiçbir zaman tam olarak 

kavranamaz.” (Foucault 1972’den akt. Sözen, 1999: 68). Köken ararken 

söylemin her anı, ortaya çıktığı, göründüğü, tekrarlanmadığı, bilindiği, 

unutulduğu biçim değiştirdiği anlarda  da söylemin yokoluşunu algılamaya 

hazır olunması gerekir (Sözen, 1999: 69). 

 

Aydınlanma felsefesinin özne-nesne ikiciliğinin merkezi durumuna 

karşı Foucault’nun söylem teorisi, merkezi ikiciliği ortadan kaldıran bir 

anlayışa sahiptir. Söylem hem özne hem de nesneye ilişkindir. Söylemin 

alanını ortaya koymaya çalışan Foucault; farklı söylemleri toplar, kümelendirir 

ve aralarındaki bağları tasvir eder. Söylem alanı, geleneksel şekliyle düşünce 

tarihinin çerçevesini çizmediği alandır. “Boş nesneler, hatta sessizliğin 

kendisi bile sözcüklerle doludur, sözcüğün söylenmediği zaman dahi anlama 

gömülü mırıltısı duyulur, insanların söylemedikleri şeyler konuşmalarının 

devamıdır ve söylemlerin kendi sınırları içindeki alanlarla sınırlanır” (Foucault 

1991a’dan akt. Sözen, 1999: 69,70). 
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Söylem analizinde kurumlar , teoriler, veya ideolojileri değil, pratikleri 

hedefleyen Foucault, mevcut bir anda kabul edilebilir durumları toplamayı 

amaçlar. Pratikler, kurumların, ideolojilerin ya da pragmatik şartların 

yönlendirdiği şekilde ele alınmamalıdır. Hapsetme uygulamalarında olduğu 

gibi, pratikler, kuralların baskısıyla, “ne yapıldığı” ve “ne söylendiği”yle 

ilgilidir (Sözen, 1999: 70). 

 

İlk durumda yazı, ikinci durumda konuşma, üçüncü durumda 

mübadele oyunudur söylem. Mübadele, okuma, yazma ve 

işaretlerden/göstergelerden başka bir şeyi devreye sokmaz. Kendini 

anlamlandıranın emrine bırakır ve kendini iptal eder (Foucault 1992’den akt. 

Sözen, 1999: 71). Foucault söylemin oluşumunu ve yorumunu birbiriyle 

bağlantılı iki teknik olarak görmüştür. Foucault, söylemin oluşumu ile 

ilgilenirken yorumu kullanmaz. Oysa günümüzde çoğu söylem analizcisi 

söylemin yoruma muhtaç olduğunu söylemektedir. “Söylem yorumlanmalıdır” 

(Sözen, 1999: 72). 

 

Foucault’a göre, söylemin üretimi, her toplumda, görevleri onun 

gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, maddiliğini savuşturmak olan 

birtakım yollarla, hem denetlenmiş, hem ayıklanmış, hem de örgütlenmiş ve 

yeniden paylaştırılmıştır. Modern toplumda dışlama usulleri elbette 

bilinmektedir. En açık ve aynı zamanda da en tanıdık olanı yasak’tır. Bilindiği 

gibi her şeyi söyleme hakkı yoktur, her şeyden her koşulda söz edilmez. 

Herkes her şeyi konuşamaz. “Nesnenin tabuluğu, koşuldaki ayinsellik, 

konuşan nesnenin ayrıcalıklılık veya salt ona özgü bir hakkı söz konusudur”. 

Söylemin görünüşte önemsiz olması hiç fark etmez. Karşı karşıya kaldığı 

yasaklar hemen onun arzu ve güç ile olan ilişkisini ortaya çıkartır (Foucault, 

1987: 23,24). 

 

Foucault’un söylem analizi konusundaki açıklamaları, bugün özellikle, 

makro tarihsel bakış açılarını, eleştirel dilbilimcilerin analizlerine ve nitelik 

analizi yapan sosyologlara yol göstericidir. Çalışmalarında yapısalcı 
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yaklaşımlar görülse de Foucault’nun söylem teorisi ve analizi, postyapısalcı 

olarak kabul edilmeli ve Foulcaultcu söylem analizi hermeneutik yaklaşımla 

desteklenmelidir (Sözen,1999: 72). 

 

(3) Hermeneutik/Yorumsamacı Yaklaşım ve Söylem 

 

Hermeneutik sanatı bildirme, haber verme, tercüme, açıklama ve 

açımlama sanatıdır (Gadamer, 1995’den akt. Sözen, 1999: 73). Hermeneutik 

yapmak: Geçmişi, dil ürünlerinin, yazılı eserlerin dilini yorumlamak 

anlamaktır. Hermeneutik görüş özellikle teolog Schleirmacher, sosyolog 

Dilthey ve fenomenolog Husserl’ın görüşleriyle önem kazanmış olup; 

Heidegger ve Heidegger’i izleyen Gadamer ve Ricoeur ile gelişme 

kaydetmiştir. Dilthey için manevi bilimlerin yöntemi olup tinsel bilimler 

hermeneutik bilimlerdir (Özlem 1986’dan akt. Sözen, 1999: 73).  

 

Yorumsamacı yöntemde amaç, deney gözlem gibi yöntemler 

kullanarak kesin, ölçülebilir, nesnel sonuçlara ulaşmak yerine sosyal hayatı 

anlamak, yorumlamak ve öznel yanları ortaya koymaktır. Sosyal gerçekliğin 

‘sabit biçimlerini’ değil, gündelik pratikleri içindeki, değişken özelliklerini, 

sosyal ilişkilerin içinde yeniden oluşan ve öznelliklere yansımasını 

kavrayabilmek için olguları toplamaktan başka, belirli araç, yol ve tekniklere 

gereksinim vardır. Kalitatif araştırma, öncelikle sosyal bağlamın sosyal olarak 

oluşturulmasına, sosyal yapıların çelişkili ve tartışmalı özelliğine ve dingin 

olmayan örüntülerine dikkat ederek, yani sosyal gerçekliği verili olarak ele 

almayarak işe başlamaktadır. Bu yaklaşım, ‘kültürü’, ‘anlamı’ ve ’dili’ merkezi 

önemde kavramlar olarak değerlendirmektedir. Sosyal, kültürel, politik 

formasyonları kendi karmaşık özgüllükleri içinde, onları yansıtan söyleme 

bakarak ve bu söylemde yansımasını bulan kimi zaman açık, kimi zaman 

örtük özellikleri keşfederek anlamaya çalışmak, yorumsamacı yaklaşımın 

hareket noktasını oluşturmaktadır (Acar, 2007: 5). 
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Yorumsamacı yöntem insanı ve söylemi merkeze almayı, nesnel 

bilgiye ulaşmak yerine bireyi, içinde yaşadığı ve kendi oluşturduğu anlam ağı 

içinde degerlendirmeyi önerir. “Araştırmacının ulaştığı anlamların kaçınılmaz 

biçimde içinde yaşamakta olduğu tarihsel-toplumsal yapıyla sıkı bağlantıları 

olduğuna inanır.” (Göka, Topçuoğlu ve Aktay 1999’dan akt. Acar, 2007: 5). 

 

Anlama ve yorumlama ile uğraşan bir felsefe olan, hermeneutik bir 

disiplin olarak öncelikle metinlerin yorumu için gerekli kuralların açıklanması 

için uğraşır. Schleirmacher, yorumun iki ayrı boyutundan söz eder. Gramatik 

anlama ve psikolojik anlama. Gramatik anlama yorum dairesi içndeki parça-

bütün ilişkisine, psikolojikanlama ise yaratıcı anlamı yeniden yaratma 

çabasına dayanır.  Husserl’ in öğrencisi Heidegger’e göre yorum, insan 

varlığının yorumudur. Heidegger bir şeyin gerçekliğinin dikkatli bir analizle 

değil, doğal tecrübeyle bilindiğini söyler ve bu tecrübeyi iletişime bağlar. 

Gadamer ise insan tecrübesini anlama ile açıklar ve bireyleri metinlerin 

dışında görmez (Sözen, 1999: 74,75). 

 

(4) Gadamer’in Felsefi Yorumsaması ve Söylem 

 

Gadamer’e göre, yorumcu görüş, beşeri bilimlerin metodolojisi değildir. 

O modern sosyal bilimlerin nesneleriyle gergin bir ilişki içinde olduğunu 

belirtirken, bu ilişkinin yoruma dayalı refleksitive ile anlaşılması gereği 

üzerinde durur (Outhwaite 1991’den akt. Sözen, 1999: 75). 

 

Gadamer anlama, yorumlama, diyalog ve söylem kavramlarını bir 

arada kullanarak bunları tek tek açıklar. Aslında o her tür yorum tekniğini 

mümkün kılan fakat aynı zamanda onu sınırlayan bir ön anlama peşindedir. 

O anlamayı bir şeye angaje olma veya işin içine girme anlamına gelecek 

şekilde kullanır. Geleneksel yorumcu anlayış, bir nesneyi, bir metni, bir 

sosyal pratiği olduğu haliyle anlamayı hedefleyen açık fikirli ve önyargısız 

yorumcuyu kabul eder. Geleneksel yorumcu anlayışın aksine Gadamer, 
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nesneyi yorumlayan öznenin (yorumcunun) anlamada, ön-kavrayışı ve 

önyargıları kullanacağını belirtir (Outhwaite 1991’den akt. Sözen, 1999:76). 

 

Gadamer,  yorumu tanımlarken Nietsche’ in yorumu kullanışından 

etkilenmiştir. Yorum metnin anlamını netleştirmeye dayalı filolojik bir sanat 

olmayıp yorum; yapay anlamı kaldırmak, gizlenen anlamı ortaya çıkarmaktır. 

Yorumlama gelenekte yaratılan söylemin açıkça ifade edilmesidir. “Yorum 

için söylemlere ihtiyaç vardır”. Herkesin söylem olarak kabul ettiği bir metin 

veya bireyin söyledikleri yorumlama ile açığa çıkartılır (Sözen,1999: 76). 

 

Bütün yorumlar dil ortamında oluşmaktadır. Yorumun temelinde 

dilsellik merkezi bir konuma sahiptir (Gadamer 2002’den akt. Yıldırım, 2004: 

111). Yorumlarda yanlış anlamalardan uzaklaşabilmenin ya da doğru ve 

yanlış yorumları birbirinden ayırt edebilmenin yolu, “insani dil cemaatini 

oluşturan müşterek anlamlara başvurmak”la mümkündür (Hekman 1999’dan 

Yıldırım, 2004: 111). Sosyologların “ilerleme”, “düzen”, “nesnellik”, “bilimsel 

bilgi”, “sekülerleşme” gibi kavramlar etrafında “müşterek bir anlam” 

geliştirdikleri söylenebilir (Gadamer 2004’den akt. Yıldırım, 2004: 111). 

 

Kuşkusuz doğru anlamı yorumlayan yorumcu da belli ön yargılarla 

hareket etmektedir. Yorumcunun bu ön anlamı, yorumcunun içinde 

bulunduğu “zaman, mekan ve dünya görüşü” ile bağlantılıdır. Ön anlama, 

yorumcunun içinde yaşadığı “gelenekle” de şekillenmektedir 

(Gadamer,1990’dan akt. Yıldırım, 2004: 111). Bu hermeneutik bakış 

çerçevesinde, sosyoloji metinleri yorumlanırken, belli bir tarihsel dönem ve 

“gelenek” içinde olduğunun bilincinde hareket edilmektedir. İçinde 

bulunduğumuz tarihsel dönemin geliştirdiği bilim geleneği, çoğunlukla post-

modern/küresel özellikler taşıyan bir perspektife dayanmaktadır. Ayrıca, 

hermeunitik yöntem geleneğinin sunduğu imkanlarla oluşan bir “ön anlama” 

anlayışıyla yorumlamaya gidilmektedir (Gadamer, 2004’den akt. Yıldırım, 

2004: 111). 
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Diyalog üzerinde de durmuş olan Gadamer, iki kişi arasında bulunan 

ilişkinin tarafların her biri ortak noktada buluşuncaya kadar birbirlerine 

açılacağını ve Diyaloğun ortak nokta bulunduğu sürece devam edeceğini 

söyler. “Diyalog, birbirine karşıt konumdaki iki görüşün karşıtlığın üstesinden 

gelinmesi sürecidir.” Diyalog ve onun açılımında devreye giren her şey 

yabancılaşmayı ortadan kaldırmaktadır. “Diyalog anlamaya yönelik 

çalışmadır.” Gadamer, diyaloğun taraflarının değişip ilerleyip nihayetinde bir 

anlaşma noktası bulacaklarını ifade eder. (Sözen,1999: 77). 

 

(5) Ricoeur’un Yorumsama Yaklaşımı (Metin Modeli) ve Söylem 

 

Yorumsamacı yaklaşımın öncü temsilcilerinden Fransız filozof Paul 

Ricoeur (1913-2005), insanlığın söylemini dağınıklıktan kurtarabilecek bir 

felsefi çatı oluşturmayı ve birbirinden çok farklı kuramları bu çatı altında 

birleştirmeyi amaçlamıştır. Kendisini Gadamer’in felsefi yorumsaması ile 

Habermas’ın eleştirel yorumsaması (ideoloji eleştirisi) arasında tam orta 

yerde konumlandıran Ricoeur, metin modeli olarak da adlandırılan 

yorumsama yaklaşımı ile farklı yorumsama modelleri arasındaki farklılıkları 

gidermeye ve bütünleştirici bir sentez oluşturmaya dönük çalışmalarda 

bulunmuştur (Sezer, 2011: 77). 

 

“Anlamlı eylemin metin gibi okunabileceğini” keşfeden Ricouer, 

yorumun açıklama ve anlamayı gerektirdiğini, açıklamanın ampirik ve analitik 

olduğunu, anlamanın ise genel olduğunu belirtir. Yorumda iki süreç olduğuna 

işaret eden Ricouer bunları: Metni parçalama ve metni kalıplarına ayırma 

olarak sıralar. Subjektif karar verilerek, anlamın tamamı ortaya çıkarılır.  

Açıklamadan anlamaya, anlamadan açıklamaya devam eden bir dairesel 

döngü bulunmakta olup; “Açıklama ve anlama birbirinden ayrılmaz” 

durumdadır (Sözen, 1999: 78). 

 

Anlama, Ricoeur’a göre, herhangi bir metnin içeriğinin sezgisel olarak 

kavranması değildir. Anlama, yazar ve yazarın durumuyla pek fazla ilgili  de 
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değildir. Anlama, daha çok metin aracılığı ile açılan yeni dünyayı  

anlamlandırmalarıyla ilgilidir. Ricoeur’a göre bir metni anlama, anlamla  onun 

ilgili olduğu nesne arasındaki hareketi, yani metnin ilgili olduğu  konuda ne 

söylediğini takip etmektir. Ricoeur, metin yorumlama modeli yardımıyla şunu 

göstermek ister: Anlama, doğrudan yabancı tinsel hayatla veya herhangi bir 

ruhsal içerikle duygusal özdeşim kurmayla ilişkili değildir. Çünkü anlama, 

kendisinden önce gelen ve ona eşlik eden yorumlama ilkeleri yardımıyla 

meydana gelen bir süreçtir (Toprakkaya, 2007: 89). 

 

Yorum kuramının temelini gösterge (sign) ve cümle (sentence) 

arasındaki fark üzerine kuran Ricoeur, cümlenin, göstergeden farklı olarak bir 

amaca gönderme yaptığını ve bir araya getirip birleştirme işlevi gördüğünü 

ifade eder. “Birisine bir şey hakkında bir söz söyleme” olarak ortaya çıkan 

cümle, kendimiz, başkaları ve dünya hakkındaki göndermeleri temsil eder ve 

dildeki yaratıcılığı ortaya çıkarır. Dildeki zenginlik, kelimelerin çok 

anlamlılığına dayanır ve çok anlamlılık, hem yorumu hem de metaforlar 

aracılığıyla yeni anlamların yaratılmasını sağlar (Sancar, 2008: 160-161). 

 

Ricoeur, sözlü ve yazılı dil arasındaki ayırımı gerekçelendirmek için ön 

kavram olarak “söylem”i kullanır ancak metni daha çok önemser. Konuşma 

kayda alındığında, gündelik konuşandan ve onun üreticisinden ayrılır. 

Metinler süregelen hayatları olduğu için söylemlerin yorumlandığı gibi 

yorumlanmaz. Yorumcunun görevi kendisi ile her zaman konuşan metinde 

neyin söylendiğini bulup ortaya çıkarmaktır. Bundan dolayı metnin yorumu, 

konuşmanın yorumundan daha karmaşıktır (Sözen, 1999: 78). 

 

Ricoeur’un konuşma kuramını dilbilimine dayandırdığı yaklaşımı, 

söylemin şu dört temel özelliğini ortaya koymaktadır: 

 

1) Söylem hep zamansal olarak ve “şimdi” içinde gerçekleşir, “söylem anı” 

söz konusudur. 

2) Söylem, her zaman bir özneye sahiptir ve “kim konuşuyor?” sorusunun 

yanıtını bir dizi karmaşık göstergeler (şahıs zamirleri gibi) aracılığıyla 
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konuşmacıya geri göndermeler yaparak belirler. Yani “söylem anı” kendisine 

gönderme yapan bir şeydir. 

3) Söylem her zaman bir şey hakkındadır. Betimlemek, anlatmak ya da 

temsil etmek zorunda olduğu bir dünyayla bağlıdır. Dilin simgeleştirme işlevi 

söylem içinde gerçekleşir. 

4) Söylem, dilden farklı olarak, sadece iletişim ile ilgilenmez. Bütün 

mesajların alınıp verildiği yer söylemdir. Bu anlamda söylemin bir mesajlar 

dünyası, yani başka kişisi, muhatabı vardır (Ricoeur’dan akt. Sancar, 2008: 

158-159). 

 

Söylem kavramında birbirine eklemlenen olay ile anlam arasında 

diyalektik bir ilişki vardır. Bir kimsenin konuşması anlamına gelen olay, 

sadece ifade edilmiş ve nakledilmiş bir tecrübe değil; aynı zamanda diyalogu 

doğuran bir öznelerarası mübadeledir. Söylem ile eş zamanlı olarak ortaya 

çıkan ve kendisi de bir olay olan diyalog, konuşma ve dinleme gibi iki olayı 

birbirine bağlamaktadır (Ricoeur 2007’den akt. Sezer, 2011: 66). Diyalog 

anında bir konuda “bir şey demek istemek” (to mean), hem konuşan kişinin 

söylediği/söylemek niyetinde olduğu şeye hem de yapısal bir birim olarak 

cümlenin söylediği şeye karşılık gelmektedir. Burada olay, söylemin bir 

karakteristiği olarak anlamda gizlenmiş ve bastırılmış halde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla söylenen bir sözdeki anlamın ve onda gizli olayın açığa 

çıkarılabilmesi için, söyleme bakmak gerekmektedir. Çünkü zihindeki anlam, 

ancak söylemde mevcuttur ve her ifadede, mutlaka ifade eden kişinin anlam 

dünyasına ilişkin bir iz bulunmaktadır (Ricoeur 2007’den akt. Sezer, 2011: 

66). 

 

3. SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİ 

 

Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri 

ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir 

araştırma yöntemidir. Söylem analizinin kuramsal arka planında sosyal 

bilimlerdeki sosyoloji, psikoloji, dilbilim, medya, siyasal bilimler gibi pek çok 

farklı alan yer almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış 

açılarına ve bilimsel yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine 
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ilişkin kendi kurallarını oluşturur. Söylem analizi metedolojik ve kavramsal 

unsurlardan meydana gelen sosyal hayata dair bir perspektif olup, söylem 

üzerine düşünme (teorik ve meta-teorik öğeler) ve söylemi datalaştırma yolu 

olarak karakterize edilir. Bu analiz yöntemi sadece geleneksel metodolojilere 

bir alternatif olmayıp, aynı zamanda bu metodolojilerin içine sokulmuş bakış 

açılarına karşı bir alternatiftir. Bu nedenle söylem analizini tek bir başlık 

altında formülleştirmek ve standardizasyonunu yapmak kolay değildir. 

Söylem analizine ilişkin yaklaşımların çeşitliliğe rağmen, hepsinin dayandığı 

ortak kurallar bulunmaktadır (Ekşi ve Çelik, 2008). 

 

Günümüzde söylem analizi konusunda karmaşık bir durum 

bulunmaktadır. Söylem analizi denildiğinde, bunun nasıl bir analiz olduğu 

sorusunun yanında başka sorular da akla gelmektedir. Bu bir sosyal analiz 

midir? Bir linguistik analiz midir? Yoksa bir metin analizi midir? Soruları 

ortaya çıkmaktadır. Cevap olarak söylem analizinin hem sosyal bir analiz, 

hem dilbilimsel bir analiz, hem de bir metin analizi olduğu söylenebilir. Bazı 

araştırmalarda sosyal teoriler kullanılırken diğerlerinde bunların 

kullanılmaması söylem analizi konusunda ortaya çıkan belirsizliğin sebebi 

olarak gösterilebilir (Ekşi ve Çelik, 2008). 

 

Refleksivitiye bağlı olarak eleştiriye ve özeleştiriye açık bir analiz olan 

söylem analizinin nesnesi, sözlü, yazılı ve sözsüz metinlerdir. Çok boyutlu, 

çok fonksiyonlu, tarihsel ve eleştirel bir analiz olan söylem analizi deneysel 

analiz veya içerik analizi gibi yöntemler kullanan bir analiz değildir. Söylem 

analizinde, herhangi bir söylem incelenirken  analitik bir yöntem aranmaz. 

Söylem analizi, mevcut söylemleri yeniden üretme, değiştirme, dönüştürme 

ya da mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma özelliğine sahiptir. 

Açıkça söylem üretme yolları olan söylem analizleri, her sosyal araştırma gibi 

“verilere”, “analiz” ve “sonuçlara” dayanır. Bazı analizlerde sosyal teoriler 

kullanılırken bazılarında kullanılmamaktadır. Sosyal teori kullanmayan 

analizler salt dilbilim, sosyoloji ya da sosyal psikolojiden etkilenerek klasik 

nitelik analizlerine daha yakın bir yerde konumlanırken; sosyal teorileri 
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kullanan analizler ise metin analizleri ya da linguistik analizleri olmak 

durumundadırlar (Sözen, 1999: 82, 83). 

 

Söylem analizi dilin dilbilimsel düzeyde çalışıldığı bir analiz değildir. 

Dili yalnızca sözcük ve dilbilgisi olarak görmez. Kelime ve gramer kurallarının 

ötesinde; ideolojik, politik, ekonomik özellikler üzerinde analiz yapılır. İçinde 

bulunduğu bağlamdan yalıtılmış sözcük ve cümleler ile değil, bağlam içindeki 

kelime ve cümleler dikkate alınarak analiz yapılır. Söylem içindeki güç 

ilişkileri, çelişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Söylem analizi nesnel kuralları 

olan ve nesnelliği barındıran bir analiz değildir. Bu yüzden nitel araştırma 

yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz yöntemleri ile benzerlik 

gösteren tarafları vardır. Bununla beraber söylem analizi Dilbilim, psikoloji, 

sosyoloji felsefe gibi birçok disiplin arasında duran bir analizdir. Analiz 

sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara 

ulaşmaktan ziyade bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve 

söylemleri sosyal bağlam içinde değerlendirmeye çalışır (Demir, 2008: 5). 

 

Söylem analizi en basit anlatımı ile dilin incelenmesidir. Ancak bu 

inceleme ifade edilen dilsel öğelerin basit bir incelenmesi olmayıp 

ifadelerin/söze dökülenlerin sözdizimsel ve semantik sınırlarının ötesine 

gitmeyi ve bu ötede yatan anlam ve içeriği incelemeyi gerektirmektedir. 

Dijk’inde işaret ettiği gibi söylem analizi, söylem ya da dil kullanımının sadece 

biçimsel (fonolojik ya da sözdizimsel) yönü ile ilgilenmez. Bundan ziyade ilgi 

odağını sosyal ve kültürel bağlam içinde iletişim kuran dil kullanıcılarının 

oluşturduğu sosyal olaylara çevirir. Söylem analizinin temel varsayımına göre 

dil, eylem ve fonksiyona yönelik çevre yönelimidir ve birey sosyal dünya 

değerini ya da adaptasyonunu oluşturmak için dili isteyerek kullanır, bu aktif 

inşa süreçleri dil değişkenliği içinde ortaya konur. Söylem kullanıldığı 

fonksiyona bağlı olarak değişkenlik gösterir ve bu bakımdan değişkenlik 

kavramı söylem analizinin temel taşını oluşturur (Elliott, 1996). Söylem 

analizindeki temel vurgu dille ne yapıldığını ve ne başarıldığıdır (Ekşi ve 

Çelik, 2008 ). 
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Kim nasıl konuşuyor? Kim nasıl dinliyor ya da susuyor? Kim nasıl 

yazıyor veya nasıl okuyor? Bu ve bunun gibi sorularla başlayan söylem 

analizi, varsayımlardan değil belirsizliklerden yola çıkar. Diğer analiz 

türlerinden farklı olarak ayrıntılarla uğraşan söylem analizini, üç farklı 

düzlemde tanımlamak mümkündür. Birincisi, analiz dil kullanımı ile meşgul 

olurken dil kullanımı dilsel bir davranıştır. Bundan dolayı dil bir eylem ve 

etkileşim biçimidir. İkinci olarak söylem analizi dilin, açıklama, anlama ve 

anlamlandırmaya ilişkin işlevleri ile ilgilenir. Üçüncüsü ise analiz pragmatik 

olup, dili kullanan insanların dil ile ne yaptıkları sorusuna cevap ararken; 

söylemdeki linguistik özellikler onların ne yaptıklarını anlamak için incelenir 

(Sözen, 1999: 85,86). 

 

Söylem analizinin önemli bir boyutu, sözdizimsel (sentaks) düzeyinde 

yapılan analizdir. Aşağıdaki örnekte de görülebileceği üzere, incelenen bir 

cümle içerisindeki sözcüklerin ve kavramların kullanılış yerleri (diziliş sıraları), 

çözümlemede önem arz etmektedir (Aziz, 2008: 139) : 

 

-“Polis 6 göstericiyi öldürdü.” 

-“6 gösterici polis tarafından öldürüldü.” 

-“6 gösterici öldürüldü.” 

 

Görüldüğü gibi, sözdizimsel olarak yani cümle içerisindeki yer alış 

sıralarına göre kullanılan 4 sözcüğün (polis, gösterici, öldürdü, 6 tane) 

yerlerinin değiştirilmesi, o cümleye yüklenen anlamı da değiştirmektedir. 

Böylesi bir analizde her bir sözcüğün o kültürde hangi anlamlara tekabül ettiği 

incelenmelidir. “Polis”, “gösterici” ve “öldürdü” sözcükleri ile “6” sayısının o 

sosyo-kültürel yapıda nasıl karşılandığı, nelere gönderme (referans) yaptığı, 

ne amaçla kullanıldığı ve arkasındaki ideolojinin ne olduğu yapılacak bir 

analizle ortaya konulabilir (Aziz, 2008: 139). 

 

Norman Fairclough tarafından geliştirilen “Eleştirel Söylem Analizi” 

metinlerin söylemi ile  toplum  arasında  karşılıklı  bir  ilişki  kurarak, kültürel  
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değişikliklerin söylemleri de etkilediği savına dayanır; Fairclough’ya göre 

değişen kültür kendini söylemde belli eder. Bir kültüre , topluma ait kural, 

bilgi, güç ve dil pratikleri ve eylemlerden oluşan söylemin analiziyle bir 

toplumun kültür, değer, inanç ve değişimine ilişkin bilgi sistemlerine 

ulaşılabilir. Bilinmeyeni ortaya çıkarma, sorgulama ya da aydınlatma amcını 

taşımayan söylem analizleri, refleksif bilgiyi işler hale getirmesi açısından 

verimli, aynı zamanda yorum gücünü genişletme ve geliştirme açısından 

etkilidir. Etkileşim ve iletişim olmadan söylem düzenleri kuralamayacağından 

söylem düzenleri mutlak şekilde birbirlerinden ayrı tutulamazlar. Fairclough 

yeni söylem düzenlerini, uluslar arası pratikler ile yerel geleneklerin 

belirlediğini öne sürer. Etkileşim ve iletişim boyutunda söylem düzenleri için 

önemli olan anlamlar, göstergeler ve hakikat anlayışıdır (Sözen, 1999: 158 -

161). 

 

Günümüzde tek bir söylem analizinden söz etmek mümkün değildir, 

söylem analizinin de farklı çeşitleri vardır. Söylem analizinin nesnesi sözlü, 

yazılı ya da sözsüz metinlerdir. Ancak, söylem analizi metinlerin 

anlamalarının bağlamsal belirlendiği düşüncesini temel alır ve böylece 

okuyucuyu yok farz eder. Dolayısıyla sözlem analizi metnin bizzat 

kendisinden değil, metin ile bağlam arasındaki sıkı ilişkilerden hareket ederek 

metnin kendisini söylem olarak kabul eder. Böylece söylem analizi, yorumu 

esas alarak, başka bir deyişle her aşamada tekrar tekrar yazar ne söylemek 

istedi yazarın söylediği nasıl anlaşılmalı sorularını sorarak keşif yoluyla bilgi 

elde etmeye yönelik bir analizdir. Kısaca söylem analizi, açıklayıcı, 

yorumlayıcı ve biraz da sezgiseldir (Gökçe,2006: 43-44). 

 

Bir yöntem olarak söylem analizinin ve analiz sürecinin özelliklerine 

ilişkin şimdiye kadar anlatılanlar ışığında şu şekilde bir özetleme yapılabilir 

(Mayring’den akt. Gökçe, 2006: 48-49): 

 

1) Analizin nesnesi: Bir metnin kendisi söylem olarak görülür ve bu 

nedenle metnin bizzat kendisi değil, bağlamla ilişkisi ön plandadır. Yani 

anlamlı olarak gördüğü iletişimin kendisini incelemeye alır. Güç / bilgi, politik 
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ve ideolojik ilişkilere yönelir; bu ilişkilerin belli bir söylem etrafında nasıl 

değişim ve dönüşüme uğradığı gösterilmeye çalışılır. 

2) Analizin odaklandığı noktalar: Bağlam üzerinde durur, metni içsel bir 

bakışla ele alır ve oluşum ve anlam üzerinde durur. Anlamları açıklamaya 

çalıştığı için sürekli yorumla birlikte çalışır. Yorum hiçbir zaman bitmeyen bir 

işlemdir. Analizin sonuna gelinse dahi, yeni bir boyutun keşfi araştırmanın 

tekrar yoruma açılmasını sağlar. Analiz, keşif yoluyla bilgi edinmeye yönelik 

bir süreçtir. 

3) Analizin amacı: Metnin nasıl anlaşılması gerektiği sorusu üzerinde 

odaklanır (Kim, neyi, neden, nasıl ve hangi amaçla söyledi?). 

4) Analiz sonuçlarının yorumunu değerlendirme: Analizin nesnesini 

oluşturan her bir metin tarafından temsil edilen anlam potansiyelini ortaya 

koyar. Her bir metni diğerinden ayıran farklılıklar bunların oluşturduğu bağlam 

ve metinlerarasılık üzerinde durur. 

5) Analiz sonuçlarının sunumu: Örnek olay, sonuç sunumu, analize tabi 

tutulan metinlerin özgüllüklerini ve biricik özelliklerini ortaya koyup 

koymadığına bakar. 

6) Analizde nesnelliğin sağlanması: Kendi önyargılarından uzaklaşma ile 

sağlanır. Bu ise açık ve belirgin bir biçimde araştırmacının kendisini amaca 

bağlaması ile gerçekleşir. 

 

Tek bir söylem analizinden bahsetmenin mümkün olmadığı 

günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı söylem analizi yöntemleri şunlardır: 

Yapısalcı Söylem Analizi Yöntemi, Van Dijk’in Söylem Analizi Yöntemi, 

Foucault’nun Söylem Analizi Yöntemi, Coulthard’ın Söylem Analizi Yöntemi 

(Birmingham Modeli), (Margaret) Wetherell ve (Jonathan) Potter’ın Söylem 

Analizi Yöntemi, (Michel) Pecheux’un Söylem Analizi Yöntemi, (Stuart) 

Hall’un Söylem Analizi Yöntemi, Norman Fairclough’un Söylem Analizi 

Yöntemi (Sezer, 2011: 91). 

 

Bu çalışmada Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi Yöntemi kullanılarak 

İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör müzakerelerinin yazılı 

basında ele alınış biçiminin söylem analizi yapılacaktır. 
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a. Van Dijk’in Söylem Analizi Yöntemi 

 

Teun A. Van DIJK (1943-….), başta haber söylemi olmak üzere 

değişik söylem yapılarına ilişkin analiz çalışmaları bulunan Hollandalı bir 

dilbilimcidir. Bir yönüyle dil, söylem ve ideoloji konularında uzmanlaşmış bir 

dilbilimci, diğer yönüyle de haber söylemi ile ilgilenen bir iletişim bilimcidir. 

Van Dijk, 80’li yıllarda dilbilim analizleri sonucunda elde ettiği kavramsal 

çerçeve yardımıyla medya, söylem ve ırkçılık arasındaki ilişkileri 

değerlendirmiş, bu çalışmaları sonucunda kendi adıyla anılan yöntemini 

tanıtmıştır (Keskin, 2004:390). Haber çözümlemelerinde de oldukça ilgi gören 

Van Dijk’in söylem analizi yöntemi, söylem kuramına dayanır ve metni, 

anlama ve üretim düzeylerini de dikkate alarak analiz eder (Dursun, 2001: 

104). Hollandalı dilbilimci Van Dijk’ın haber metinleri üzerinde yaptığı bilişsel 

söylem analizleri ve söylemin bağlamını hesaba katarak incelemesi, söylem 

analizi açısından oldukça önemlidir (Sezer, 2011: 101). 

 

Van Dijk yöntemi dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro 

yapılarında inceleyen yaklaşımdır. Van Dijk’a göre söylem yoluyla toplumsal 

denetim uygulanmasının önemli bir şartı söylemin denetimi ve bizzat 

üretimidir. Bu nedenle Van Dijk oluşturduğu söylem çözümlemesi 

yönteminde, söylemin üretilme pratikleri üzerine daha fazla 

yoğunlaşmaktadır. Günlük gazetelerin neredeyse hepsinin ilk sayfalarında 

görsel öğelerin öne çıktığını ve yazılı dilin kaybolduğuna işaret eden Van 

Dijk, mikro yapılarda haberi destekleyen unsurların önemine vurgu 

yapmaktadır. Ayrıca haber söylemini ele alırken kullandığı makro ve mikro 

yapıların sınırlarını çok geniş tutan Van Dijk, uluslararası haberlerin yapısı 

üzerine yaptığı çalışmasında tüm dünya ülkelerinin haber ajanslarına 

bağımlılığını ortaya koymuştur (Gölcü, 2009: 87). 

 

Nitelik ve nicelik analizlerini birleştirerek Alman ve İngiliz basınında yer 

alan yüzlerce haberi inceleyen van Dijk, günlük konuşmalarda açıklanan 

etnik önyargıların yanında, entelektüellerin de  ırkçılık üretiminde etkin rol 
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aldıklarını fark eder. Medyadan gelen mesajları birer konuşma ve metin tipi 

olarak analiz etmeyen söylem analizi, sistematik ve aşikar bir şekilde, kitle 

iletişim araçlarının yaydığı “mesajların yapılarını” anlatır. Söylem analizi 

mesaj yapılarını incelerken çeşitli bilişsel ve sosyo-kültürel bağlam 

özelliklerini kulanır. Van Dijk’in söylem analizi, “önermeye dayalı söylem 

analizi” şeklinde kabul edilebilir ve bu içerik analizine bir ilave ya da alternatif 

olarak düşünülebilir (Sözen, 1999: 124). 

 

Basın haberlerinin çözümlenmesi için yeni bir teorik çerçeve öneren 

Van Dijk, haberleri bir söylem biçimi olarak kabul etmektedir. Van Dijk’e göre 

haberler, seçmece kaynak kullanımı, tek düze haber temposu ve haber 

başlığının seçimi yoluyla toplumsal iktidarın içinde kurulduğu ve yeniden 

üretildiği metinlerdir. Haber söylemini incelerken söylem analizi yöntemini 

kullanarak, haber üretim süreci içinde haberciliğin örgütlenmesi ve işleyişi ile 

profesyonel gazetecilik etik kodları vasıtası ile oluşan haber metinlerini tüm 

bir toplumsal yapıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışmaktadır. Bu amaçla 

haber metin çözümlemelerinde toplumsal gücün/iktidarın yapılanmasının 

ortaya konması için, haberin mikro yapılarına ve sözcük seçimlerine kadar 

uzanan incelemenin önemine değinmektedir. Van Dijk’e göre haber söylemini 

bir bütün olarak ele almak, ideolojik olanın gözden kaçmaması için önemlidir 

(Keskin, 2004: 392). 

 

Van Dijk’ın söylem çözümlemesi, yazılı metinleri önermeler açısından 

ele alan bir çözümlemedir. Söylemi ideolojik olarak inceleyen van Dijk, 

özellikle sosyal kognisyonlar üzerinde durmaktadır. Bunlar; bilinçlilik, anlam 

üretimi ya da sezgi terimlerine karşılık gelmektedir. Van Dijk, kognisyonları 

eylem olarak gördüğü için üzerinde durmaktadır.  Eylem olan kognisyonlar, 

mikro ve makro yapılar arasında ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır. Mikro 

yapılar, gazeteciler, göstericiler, azınlıklardır. Mikro yapılarla ilişkiye giren 

gazete, hükümet, mahkeme gibi kurumlar da makro yapılardır (Mora, 2011: 

16). 
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Kapsamlı bir söylem analiziyle, değişen ifadeler ve ideolojik konumlar, 

çıkarlar ve iktidarların özellikleri belirlenebilir. Örneğin, medyada, iktidarın bir 

hatasının doğrudan değil, dolaylı bir şekilde verildiği gözlemlenebilir. 

“Hükümet X bakanını değiştirdi” yerine “X bakanı değiştirildi” ifadesinde 

olduğu gibi anlamlarla oynanabilir (Sözen, 1999: 125). 

 

Van Dijk, haber metinlerini, “haber metni analizi”, “metin anlambilimi”, 

“yerel ve küresel bütünlük”, “etkiler”, “üst yapılar: haber şemaları”, “üslup ve 

retorik”, “sosyal kognisyon ve Sosyo-kültürel bağlam”ları inceleyerek 

keşfeder (Sözen, 1999: 125). 

 

Haber metni analizi: Dünya hakkında ne olup bittiğine dair sosyal ve 

politik inançların veya bilgilerin çoğu gündelik haberlerden gelir. Haberlere 

dayalı olarak sosyal ve politik konular hakkında konuşmamız, birer söylem 

pratiğidir. 

Metin anlambilimi: hem haberi yazan, hem haberi okuyan hem de 

söylem analizcisi, ilk olarak haberin anlamı ile ilgilidir.  “Metin ne hakkındadır, 

ne demek istemektedir ve dil kullanıcıları için ne tür etkilere sahiptir?” bu tip 

soruların büyük bir kısmı metin anlambilimi içinde cevaplandırılmaktadır.  

Metin anlambilimi kelimeleri, cümleleri, paragrafları, veya söylemin bütününü 

yorumları kurallarını ortaya koyar. Diğer önemli bir işlevi de, metnin yerel 

tutarlılığın (local coherence) ve küresel tutarlılığının (global coherence) 

sağlamasıdır. 

Yerel ve küresel tutarlılık: van Dijk çalışması boyunca, haber metnine bir 

bütün olarak bakar. Bu önermelere dayalı bir yaklaşım tarzıdır. Bununla ilgili 

olarak van Dijk, temel önermelerin haber metnini nasıl kuşattığı sorusunu 

sorarak çeşitli açıklamalarda bulunur. Olayları belirleyen önermeler, metnin 

yerel tutarlılığın asıl durumlarından biridir; zaman, durum, sebep ve sonuç 

arasında bağlantılar kurulur (van Dijk 1993’den akt. Sözen, 1999:125). 

Önermeler kavramsal olarak da birbirleriyle bağlantılıdır. Sözün gelişi, “ölüm”, 

“düşman”, “bombalama”, vs. kavramları savaş haberlerinde birbirleriyle 

bağlantılı kavramlardır. Haber metninde bazı bilgilerin okuyucu tarafından 

bilindiği varsayılır ve bunlar metinde yer almaz. Bunlar metnin önermeleri ve 

kavramları arasında kaybolan halkalardır. Halkalar metnin yerel bütünlüğüne, 

dünya hakkındaki bilgi, inanç, ideoloji ve subjektif unsurların katılımını sağlar. 

Haber metninin/söyleminin bir diğer unsuru küresel tutarlılığıdır. Metin bir 

anlam birliği (semantic unity) ne sahiptir. Küresel tutarlılık, konularda ve 
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başlıklarla ilgili sezgisel olarak ne bildiğimizi ortaya koyar. Haber başlıkları 

metni özetler ve habere ilişkin en önemli malumatı verir. Teorik 

ifadeylebaşlıklar, anlama dayalı makro-önermeler tarzında tasvir edilir. 

Üslup: Aynı olayın (haberin) farklı kelimelerle ifadelendirilerek metne 

dönüştürülmesidir. Üslup seçimleri sosyal ve ideolojik etkileri açığa çıkarır, 

haber aktörleri ve olaylar; sosyal iletişimsel durumlar ve gazetecinin fikirleri 

hakkında bilgi verir. 

Sosyal kognisyon ve kültürel bağlam: Söylem analizi metin yapılarını 

incelemekle sınırlı kalmaz. “Anlamlar”, “fikirler” ve “ideolojiler” de açığa 

çıkarılır. Kognitif yaklaşım, olay hakkında metnin sahip olmadığı fakat dil 

kullanıcılarının zihinsel sürecine ilişkin anlamları gösterir (Sözen, 1999: 

126,127). 

 

Haberde kullanılan cümlelerin kısa ya da uzun, basit ya da bileşik ve 

etken ya da edilgen olmaları ölçütünde yapılan çözümleme ile van Dijk, 

haberin ideolojik doğasını ortaya koymaya başlar. Ard arda gelen cümlelerin 

ve cümleciklerin birbirleriyle ilişkilerini irdelediği bölgesel uyum, seçilen 

kelimelerin özelde muhabirin genel anlamda ise, gazetenin ideolojisini 

yansıttığı kelime seçimleri ve haberin ikna edicilik özelliğini artıran olayın 

taraf ve tanıklarının yorum ve sözel tepkilerinin yer aldığı alıntılar, olayın 

gerçekten olduğunun göstergesi olan fotoğraflar ve haberin inandırıcılığını 

artıran grafik, rakam ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği, haberin 

mikro yapısının öğelerini oluşturur (Keskin, 2004: 392-393). 

 

Hem ekonomi politik açıdan hem de kültürel çalışmalar açısından söz 

konusu haber söyleminin kodlanmasında rol oynayan başlıca etmen, hiç 

kuşkusuz kitle iletişim araçlarının ardında da yer alan egemen ideoloji ve 

başat kültürel yapıdır. Siyaset kurumunun merkezinde işleyen ideolojik 

mekanizmanın toplumsal yapılara haber içerikleri ile yayıldığı gerçeği eleştirel 

haber çalışmaları sonrasında kabul edilmiştir (Gölcü, 2009: 88). 

 

Van Dijk’e göre genel ideolojik yapı ve özelde de haber başlıkları, 

azınlıkların olumsuz karakterini öne çıkarma eğilimindedir. Hollanda’da 

yapılan bir çalışmada incelenen ve etnik vurgu taşıyan 1500 başlık içinde 
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azınlıkların aktif, sorumlu failler olduklarında bir kez dahi olumlu olarak 

anlatılmadıkları; buna karşılık hâkim gruptan biri semantik fail olduğunda, 

anlatının olumlu olarak kurgulandığı görülmüştür. Yine başlıkların sentaksının 

(söz diziminin) da hâkim grubun lehine olmak üzere yanlı bir biçimde 

kurulduğu ve edilgen yapılarla olumsuz eylemlerin sorumluluğunun 

azaltılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir (Durna ve Kubilay, 2010: 68). Bu 

şekilde güç/iktidar sahibi kurum ve kuruluşların söylemlerinin haber metinleri 

üzerinde nasıl üretildiğini göstermeye çalışan Van Dijk, ayrıca söylemin 

anlaşılabilmesine ilişkin bilişsel psikoloji çalışmalarında da bulunmuştur 

(Demir, 2008: 48). 

 

Van Dijk haberleri yalnızca metinsel ve yapısal açıdan incelememiş, 

anlama ve üretim düzeylerinde de çözümleme ve açıklama getirmiştir. 

Söylem bağımsız bir yapıya sahip olmaması nedeniyle, üretim ve yorumlama 

süreçleri açısından da sosyal bir bağlam içerisinde incelenmesi gereken 

karmaşık bir iletişim olgusudur. Haberin anlamlandırılması, ezberlenmesi ve 

yendien üretimi okuyucu açısından ele alınmakta ve haber metni üretimi 

yapısal, üretim ve anlama düzeylerinde çözümlenmektedir. Bütün bu 

ilişkilerin geniş bir sosyal bağlamda yer aldığı düşünüldüğünde, van Dijk’ın 

çözümlemelerinde küçük ve büyük ölçekli yapıların bulunması normaldir. 

Küçük ölçekli yapı düzeyinde çözümleme, bağdaşıklığı sağlayan tümceler 

arasındaki anlamsal ilişkiler, sözdizim ve sözcük düzeyinde, alıntılar ve 

haberlerin gerçekliğini ortaya koyan, doğrudan veya dolaylı bilgi sunumu gibi 

retoriği sağlayan birimler üzerinde yoğunlaşırken; büyük ölçekli yapı 

çözümlemesi, haber metinlerinin konusal yapısı ve bunların kategorisel 

şeması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Konu en belirgin şekliyle haber başlığı ve 

başlangıç paragrafında yer alır. Söylemin anlamsal bütünlüğünü yansıtan 

haber başlıkları ve ilk paragraf van Dijk tarafından öznel olarak 

nitelendirilmektedir. Bir olayda en önemli olarak sunulan bilgi, yazarın zihinsel 

modelinde en önemli olandır. Aksine bir bilgi ya da inanca sahip olmayan 

okuyucu, bu haberi yazarının gördüğü ve tanımladığı biçmde kabul edecektir 

(Ülkü 1992’den akt. Dursun, 2004: 374). 
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Van Dijk’in, “içinde yer aldığımız, tanık olduğumuz (gerçek ya da 

televizyonda) ya da okuduğumuz günlük olayların bölümlenmiş temsilleri” 

olarak tanımladığı zihinsel modeller, bizlere günlük gerçekliğimizi algılama, 

anlama veya yorumlama imkânı vermektedir. Kişisel ve öznel nitelikteki bu 

modeller, olayları bizim gördüğümüz ve anladığımız şekilde temsil ederler. 

Çoğunlukla daha önceki deneyimlerden (eski modeller) ve alışkanlıklardan 

etkilenen bu modeller aynı zamanda, içinde yer aldığımız, tanık olduğumuz, 

okuduğumuz veya da duyduğumuz olaylar hakkındaki düşünceleri dile 

getirirler. Örneğin, Bosna ve Kosova iç savaşları hakkında gazetelerdeki 

haberleri okuyarak hem olayların zihinsel modellerini oluşturmuş hem de 

bunları savaş suçları ve bu savaşlarda yapılan etnik temizlik hakkındaki 

olumsuz düşüncelerle bağdaştırmış oluruz (Dijk 2003’den akt. Sezer, 2011: 

89). 

 

İmgeler, söz dizimi, tonlama, tutarlılık, (ön)varsayımlar, metaforlar 

(eğretileme), uslamlama vb. konular üzerinden ideoloji-söylem ilişkisini 

sorgulayan Van Dijk’in analiz yöntemi, bu yönüyle iktidarı kuran ve taşıyan 

“söylem biçimleri”ne yönelir. Van Dijk’e göre, iktidar, toplumsal gruplar 

arasındaki ilişkinin özelliği olarak ortaya çıkar ve esas olarak iletişim içindeki 

etkileşimde oluşur. Toplumsal iktidarın dilsel pratikler aracılığıyla kurulduğu 

ve yeniden üretildiği tezinden hareketle Van Dijk, söylemin yapıları ve 

iktidarın yapıları arasındaki ilişkileri analiz eder ve söylemsel iktidar 

biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar. Bu çerçevede 

sözel iletişim, konuşma tarzları ve metinler başta olmak üzere her türlü 

iletişimsel olgu içerisindeki hangi yapıların, stratejilerin ve edimlerin iktidar 

konumunu yarattığı araştırılır (Sancar, 2008: 140-142). 

 

Haber metninin iskeletini teşkil eden üst yapı, anlatı kalıbının 

kategorilerinden oluşmaktadır. Aşağıda şemalaştırılmış olarak sunulan bu 

kategoriler, başlık ve ilk paragraftan oluşan özet, olay ve geçmişinden oluşan 

haber öyküsü ve yorumları da içeren sonuçlardır. En genel bilgiler özet, 

başlık ve giriş paragrafında yer almaktadır. van Dijk’a göre okuyucuların en 

iyi hatırladıkları bilgiler bu kategorilerde yer almaktadır (Ülkü, 2004: 375). 
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HABER SÖYLEMİ 

 

 

Özet                                                              Öykü 

 

 

Ana Başlık       Giriş Paragrafı                           Durum            Yorumlar 

 

 

 

Bölüm                                         Geçmişi      Sözlü Tepkiler   Sonuçlar 

 

 

Ana Olaylar       Sonuçları                    Bağlam    Tarih Geçmişi  Beklentiler 

Değerlendirme 

 

 

      Durum            Önceki Olaylar 

Şekil 1: Bir haber metninin kategorilerini yansıtan şematik yapısı (Ülkü 1992’den akt. 

Dursun, 2004:375). 

 

Haber söylemi, öyküden farklı olarak zamansal bir sıralamaya değil, 

bağıntıya dayalı, kategorisel, en önemlinin en üst bilgi olarak yer aldığı bir 

söylem türüdür. Öyküde neden sonuç ilişkisi baskınken, haber söyleminde 

özel bilgi verme, genelleme, zıtlıklar, açıklama, zamansal, nedensel ve 

koşulsal olan işlevsel bağlar yoğun olarak kullanım bulmaktadır. İletişimin alt 

yapısı olan oluşturulmuş bilgi ve inançlar bütünü, önermeler arasındaki 

ilişkilerin konu bütünlüğünü sağlamadaki rolüne önemli ölçüde katkıda 

bulunurlar. Kalıplaşmış bilgiler ve senaryolar biçiminde zihinde temsil edilen 

bu bilgiler, uzun süreli bellekte yer almakta ve gerektiğinde canlanıp 

kullanıcının bağıntı süzgecinden geçerek aktif hale gelmektedir (Ülkü, 2004: 

377). 
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Çeşitli düzeylerde incelenen haber metni, sonuçta kognitif ya da zihni 

bir şemalanmaya benzer bir özellikle değerlendirilmektedir. Van Dijk’ın üst 

yapılar dediği haber şemaları, haber başlıklarının fonksiyonu olup, bunların 

fonksiyonlarının ne olduğunu belirleyen şemalarca yapılanmaktadır. Üst 

şema denilen bu tarzdan bir yapılanma, hikâye etmeye; olayı anlatma ve 

haber raporlarında oluşan hiyerarşik bir şema izlemeye dayanmaktadır. 

Şema, ana başlık, üst başlık, ana olaylar, bağlam, tarih, sözlü tepki ve 

yorumlardan oluşmaktadır (Mora, 2011: 17). 

 

Haber 

 

A) Makro yapılar 

1. Tematik çözümleme 

Üst başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber girişleri; başlık ve haber girişi, 

özetlemenin yanı sıra özet görevi görür. Başlık, spot ve haber girişinden 

oluşan standart haberin incelenmesi, haberde genelden özele, en önemli 

bilginin önce verilmesinden, önemsiz ayrıntılara doğru bir hiyerarşi olduğunu 

gösterir. 

2. Şematik çözümleme 

Haber olayı hakkındaki bilgileri içerir ve ana olayın ele alınış biçimini 

değerlendirir. Bağlam ve artalan bilgilerini içerebilir (durum). Haber kaynakları 

ve olayın taraftarlarının sözlü tepkilerine yer verilir. Mikro yapılarla ilişkiye 

giren gazete, hükümet, mahkeme gibi kurumlar da makro yapılardır (yorum). 

 

B) Mikro yapılar 

1. Sözdizimsel yapı 

2. Kelimeler arası bölgesel uyum; ardarda gelen cümlelerin ve 

cümleciklerin birbiri ile ilişkilerinin incelenir. 

3. Kelime seçimleri; seçilen kelimeler özelde muhabirin, genelde ise, 

gazetenin ideolojisini yansıtır. 

4. Haberin retoriği çözümlemesi; haberde kullanılan cümlelerin kısa, uzun, 

basit ya da bileşik, etken ya da edilgen olması, fotoğraflar ve haberin 

inandırıcılığını artıran grafik, rakam ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği 

haberin ideolojik yapısını ortaya koymaya başlar. Mikro yapılar, 

gazeteciler, göstericiler, azınlıklardır (Mora, 2011: 18). 
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Van Dijk’in incelediği söylemsel ilişkiler, söylemde konumlanma 

açısından etkinlik ve edilgenlik içindeki denetlenme konumlarına denk gelir: 

Bir toplantıdaki gözlemcinin, medyadaki dinleyicinin ya da tüketicinin, 

mahkemedeki zanlının ve doktor karşısındaki hastanın durumları, söylem 

içindeki edilgen konumları belirtmekte olup “söyleme eşitsiz katılımı” temsil 

eder (Dijk’den akt. Sancar, 2008: 142). Van Dijk analizleri ile, sınıfsal, etnik, 

ırk temelli, cinsiyete dayalı vb. tüm sosyal farklılıkların nasıl söylem içinde 

farklar ve hiyerarşiler olarak kurulduğunu örneklerle göstermeye çalışır. 

Söylemsel ilişkilerin analizinde şu hususlar açığa çıkarılmaya çalışılır: 

 

1. Dilin sunduğu olanaklar ile üretilen iktidar ilişkileri (tonlama, kelime 

seçimi, cümlenin kuruluşunu belirleme, retorik biçimlerin seçimi vb.). 

2. Gramer kurallarının sunduğu olanaklar (“biz” ve “onlar” ayrımının 

yapılabilmesi vb.). 

3. Konuşma bağlamının denetlenmesi ve dışlama stratejileri 

(kadınların, etnik azınlıkların, yoksulların söz içinde tecridi ve 

marjinalleştirilmesi vb.) (Sancar, 2008: 143). 

 

Söylem hakkında çalışan dilbilimciler farklı söylem analizi yöntemleri 

geliştirmişlerdir. Dolayısıyla tek bir teorik eleştirel söylem analizinin olduğu 

söylenemez (Devran, 2010: 61). Nitekim Van Dijk de, “toplumsal konulara 

odaklanmada yararlanılan bir yaklaşım” olarak tanımladığı eleştirel söylem 

analizinin bir kuram ya da yöntem olmadığını; uygun herhangi bir yöntemin 

eleştirel söylem analizi araştırmasında kullanılabileceğini ifade eder. Ona 

göre eleştirel söylem analizi, “sosyo-politik” bir tutumdur ve bu nedenle de bir 

araştırma yönteminden çok bir disiplin olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede 

eleştirel söylem analizi ancak dilin rolü, dilin kullanımı ve söylem dikkate 

alındığında eleştirel, sosyal ve politik çözümlemelere bir katkıda 

bulunabilecektir (Sezer, 2011: 91). 

 

Siyasal aktörlerin söylemleri Eleştirel Söylem Analizi kullanılarak 

incelenmektedir. Eleştirel söylem analizi, farklı sosyal alanlarda söylem ile 

sosyal ve kültürel gelişmelerin arasındaki ilişkilerin ampirik olarak 
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incelenmesine olanak veren teoriler ve metotlar sunmaktadır. Söylemsel 

pratikleri, sosyal kimlikleri ve sosyal ilişkileri içeren sosyal dünyanın inşasına 

katkıda bulunan önem bir sosyal pratik olarak değerlendirmektedir. Temsili 

pratikler aracılığıyla belirli bir konuya ilişkin anlamlı bilgilerin üretildiği 

söylemler inşa edilir ve “bazı ifadelerin ve tasvirlerin diğerlerinden daha fazla 

değer taşıdığı bir alan” yaratılır (Düzgit, 2011: 55). 

 

Eleştirel söylem analizinin temel prensipleri şu şekilde özetlenebilir 

(Scollon’dan akt. Devran, 2010: 62): 

 

1. Söylem, toplumsal eylemin bir biçimidir. 

2. Eleştirel söylem çözümlemesi sosyal sorunlara odaklanır. 

3. Güç ilişkileri söylemseldir. 

4. Söylem, kültürü ve toplumu inşa eder. 

5. Söylem ideolojik bir işleve sahiptir. 

6. Söylem tarihseldir. 

7. Metin ve toplum arasındaki ilişki, aracılı bir ilişkidir. 

8. Söylem çözümlemesi yorumlayıcı ve açıklayıcıdır. 

 

Van Dijk’in tanımlamasındaki üstün grubun (elitlerin) gücü, söylemi ve 

söylemde temsil edilen gerçeği denetim altında tutmaktan gelmektedir. Bu 

şekilde söylem aracılığıyla elitlerin lehine bir toplumsal denetim ağı 

oluşturabilmenin temel koşulu ise söylemin manipülasyonu ve bizatihi 

üretilmesidir. Çünkü bazı söylemler diğerlerinden daha meşru olarak 

düşünülür ve kabul görür. Bunun nedeni o söylem sahiplerinin, söylemin 

üretim araçlarına erişme imkânına sahip olmalarıdır. İdeolojik parametreler 

açısından tahakküm edilenlerin (ortalama vatandaşın) ise bu söylem 

platformunda söyleyecekleri hiçbir şeyleri, muhatap bulacakları kimseleri 

yoktur. İnsanlar gündelik yaşamdaki -informel- aktif iletişimin aksine daha 

formel diyaloglarda, örneğin kurumsal temsilcilerle konuşurken edilgen ve 

etkisiz bir pozisyondadırlar. Örneğin mahkemede, karakolda, okulda veya 

bürokratik işleyişin öteki kurumlarında, insanlardan ancak kendilerinden 
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istenildiği zaman ve istenildiği ölçüde konuşmaları beklenir (Sezer, 2011: 

104). 

 

Van Dijk, “hakimiyet altındaki grupların çıkarlarının karşısında elit 

gücün (yeniden) üretilmesinin söylemsel biçimi” olarak tanımladığı 

manipülasyon aracılığıyla mevcut sosyal eşitsizliğin bu elit gücün lehine 

yeniden üretildiğini ifade etmektedir. İdeolojik söylemin her zamanki yapılarını 

ve formlarını içeren bu söylemsel manipülasyon, “bizim iyi şeylerimiz”i ve 

“onların kötü şeyleri”ni vurgulamak suretiyle mevcut yapıyı devam 

ettirmektedir. Van Dijk, manipülasyonun, “ideolojik kutuplaşma” (biz ve onlar 

kutuplaşması), “karşıt grubu itham etme”, “argümanı duygusallaştırma” ve 

“kendi gücünü vurgulama” unsurlarından oluştuğunu ifade eder. 

Konuşmacının gücünü/otoritesini, dinleyicinin ise cehaletini/bilgisizliğini 

vurgulayan manipülatif söylemde alternatif kaynak ve inançlar görmezden 

gelinir; bilgi, kanıt ve argümanlar sunularak manipülatörün inançları/değerleri 

empoze edilmeye çalışılır. Bu kapsamda inkar edilmesi ya da yok sayılması 

mümkün olmayan temel norm, değer ve ideolojilerin pompalanması, 

dinleyicileri daha da kırılgan hale sokacak dramatik retorik kullanımı ve 

manipülasyon odaklı ses tonu, fotoğraf seçimi, harf karakteri kullanımı gibi 

yöntemlerle söz konusu bu empoze işleminin etkisi daha da artırılmaya 

çalışılır (Van Dijk’den akt. İnceoğlu ve Çomak, 2009: 31). 

 

Eleştirel söylem analizindeki söylem yapılarını “argüman”, “retorik”, 

“figürler”, “sözel tarz”, “öyküleme”, “yapısal vurgu” ve “alıntı” olarak 

sınıflandıran Van Dijk, söz konusu bu yapıların dinleyici veya okuyucu 

tarafından tercih edilen modeller oluşturulmasını anlama sürecini 

açıklayabileceğini ifade etmekte (Sezer, 2011: 91,92) ve bu yapıları şu 

şekilde tanımlamaktadır: 

 

1) Argüman: Gerçeklere dayanan olumsuz değerlendirmelerle kanıtları 

güçlendirmek. 

2) Retorik Figürler: Abartılarla „onlar‟ın olumsuz eylemlerini; ifade 

etmeme, inkâr, kaçınma ve örtmecelerle „biz‟im olumlu yönlerimizi çoğaltmak. 



77 

 

3) Sözel Tarz: Olumlu/olumsuz değerlendirmeleri tanımlayan sözcüklerin 

seçimine ilişkin özellikler. 

4) Öykü Anlatma: Kişisel olarak tanık olunmuş olumsuz olaylar hakkında 

konuşmak, olayların olumsuz yönleriyle ilgili inandırıcı ayrıntılar vermek. 

5) Olumsuz Davranışlara Yapısal Vurgu: Başlıklar, kanıtlar, özetleme gibi 

metnin düzenlenişine ve cümlenin sözdizimine ilişkin özellikler. 

6) Güvenilir kaynaklardan, tanıklardan ya da uzmanlardan alıntı yapmak 

(Sezer, 2011: 92). 

 

Van Dijk’in söylem analizi çalışmalarında kullandığı bir diğer yöntem 

olan “ideolojik söylem analizi”nde ise yanlış bilinç ve yanlış inanç 

kavramlaştırması üzerinden ideoloji ve söylem arasındaki ilişki irdelenir. Bu 

analiz çerçevesinde dilin kullanımı ile söylemlerde ortaya çıkan genel 

düşünceler, toplumsal ve kültürel olarak paylaşılan değerler, normlar ve 

tutumlar, kısacası ideoloji açığa çıkarılmaya çalışılır.Van Dijk, ideolojileri, “bir 

grubun kimliği, toplumdaki yeri, ilgileri ve amaçları, diğer gruplarla olan 

ilişkileri, yeniden üretimleri ve doğal ortamları gibi karakteristik özellikleriyle 

ilişkili olan ve toplumsal olarak paylaşılan inançlar” olarak tanımlar (Van Dijk, 

2003: 21). Buna göre; toplumun değişik kesimlerine ait farklı tutumlar, 

“öteki”lerin olumsuz özellikleri hakkındaki bazı temel inançlar tarafından 

yapılandırılabilir. Söz gelimi ırkçı bir ideoloji göç, azınlıkların zekâ 

kapasiteleri, göçmenlerin iş piyasasındaki durumları, göç ve suç oranları 

arasındaki ilişki gibi birçok konuda önyargıyı ya da ırkçı bir yaklaşımı 

yapılandırabilir. Dolayısıyla “inançların temel sistemleri” olarak ideolojiler, bir 

grup tarafından paylaşılan inançların temel toplumsal temsillerini oluşturur ve 

bu inançların genel tutarlılığını tanımlayan yapı görevi görür (Sezer, 2011: 

92). 

 

Bir gruba üye olmanın ve tek bir grup gibi hissetmenin ne anlama 

geldiğini tanımlayan ve “temel grup benlik-şeması” olarak da adlandırılan 

“ideoloji şemasının kategorileri” şunlardır (Dijk, 2003: 28): 

 

 Üyelik ölçütleri: Kimler ait (değil)? 

 Tipik etkinlikler: Ne yapıyoruz? 
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 Genel amaçlar: Ne istiyoruz? Bunu niçin yapıyoruz? 

 Kurallar ve değerler: Bizim için iyi ya da kötü olan nedir? 

 Durum: Ötekilerle ne tür ilişkilere sahibiz? 

 Kaynaklar: Kim(ler) grup kaynaklarımıza ulaşma hakkına sahip? 

 

Van Dijk ideolojik söylemin, “bizim iyi şeylerimizi, onların ise kötü 

şeylerini vurgulamak” şeklinde tezahür eden bu genel yaklaşımını daha ince 

ideolojik analize imkân verecek şekilde yeniden formüle eder. Van Dijk 

tarafından “ideolojik kare” (dördül alan) olarak adlandırılan ve ideolojik 

söylem analizine temel teşkil eden bu kavramsal alan şu 4 ilkeden 

oluşmaktadır (Dijk, 2003: 57): 

 

 Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula. 

 Onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula. 

 Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama. 

 Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BASK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ETA 

 

1. BASK ÜLKESİ VE BASKLAR 

 

Bask toprakları Adour Nehri’nden başlayıp Ebro Nehri’ nde biter. Bask 

bölgesi İspanyol toprağı olamayacak kadar çok yeşil iken Fransız toprağı 

olamayacak kadar da engebelidir. Bütün Bask alanı toplamda 20.600 km²’lik 

bir alana tekabül etmekte olup bu bölgenin yaklaşık % 85’i İspanya sınırları 

içindedir. Bu küçük bölge içinde dördü İspanya topraklarında, üçü Fransa 

topraklarında olmak üzere yedi Bask Eyaleti bulunmaktadır. İspanya 

toprakları içinde bulunan eyaletler, Nafaroa/Navara, Gipuzkoa/Guipuzcoa, 

Bizkaia/Vizcaya ve Araba/Alava olup hem İspanyolca hem de Baskça isimleri 

bulunmaktadır. Fransız topraklarında bulunan Bask Eyaletleri, 

Lapurdi/Labourd, Benafaroa/Basse Navarre ve Zuberoa/Soule olup 

“Iperralde” olarak bilinen “Kuzey Bask Ülkesini” oluştururlar. Konuyla ilgili 

olarak eski bir Bask milliyetçi deyimi “4+3=1” demektedir (Kurlansky, 

1999:18). Bask Ülkesi denilince sadece “Euskadi” (İspanya Bask Özerk 

Bölgesi) akla geliyor olmasına rağmen Nafarroa (Navarra) bölgesi ayrı bir 

özerk yönetim bölgesidir. Diğer bir ifadeyle Baskların dile getirdiği tarihi Bask 

Ülkesi fiilen üçe bölünmüş durumda olup ikisi İspanya içinde iki farklı özerk 

yönetim iken diğer parçası Fransa topraklarında olup herhangi bir özerk 

yönetime sahip değildir. 

 

 Bask ırkının neolotik dönem (M.Ö. 4000) hatta palaeolitik (M.Ö. 9000) 

dönemden beri bugün bulundukları bölgede yaşadıkları düşünülmektedir 

(Tunabay, 2010: 6). İlk Basklar yazılı kayıt bırakmadıkları için haklarında çok 

fazla şey bilinmemektedir. Basklar ile ilgili ilk kayıtlar Roma İmparatorluğunun 

milattan önce 218’ de bölgeye gelmesinden sonrasına aittir. Bu kaynaklara 

göre Basklar bölgede ezeli olup yeni bir topluluk değildir (Kurlansky, 
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1999:19). Bunun yanında bölgede yapılan arkeolojik çalışmalarda 50.000 

yıllık “Cro-magnon4” insan kalıntılarına rastlanılması ve yine bulunan tarih 

öncesi kalıntılardan bölgede küçük bir etnik grubun 50.000 yıllık geçmişe 

sahip olduğunu göstermektedir (Türkeri, 2007: 17).  

 

 “Bask Devleti” ilk olarak 824’de Pamplona Krallığı ile tarih sahnesine 

çıkmıştır. 11. yüzyılın başlarında altın çağını yaşadıktan sonra adı Navara 

Krallığı olarak değişir. 12. yüzyılda İspanyol hâkimiyeti altına giren Navarra 

Krallığı Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılır. Aynı zamanda Navarra Kralı olan 

IV. Henry’nin Fransa tahtına çıkması ile Kuzey Navarra Fransa’yla birleşir. 

Güney Navarra  ise 16. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen Kastilya merkezli 

saldırılara direnememiş ve Kastilya egemenliğine girmiştir (Özdemir, 2012: 

8). 1513 yılında Bask topraklarını ele geçiren Kastilya Krallığı Basklara 

egemenliklerine saygı duyacağına dair söz vermiştir. Kastilya ve Navarre 

kendi antik karakterlerini kanunda, toprakta ve idari yönetimde muhafaza 

ederek eşit şartlar altında birleştiler. Bask Hukuksal Ayrıcalıklar Sistemi 

olarak adlandırılan bu özel statü Bask özerkliğinin bir sembolü haline gelmiş 

olup Alava, Guizpuzcoa, Vizcaya ve Navarre bölgelerinde de aynı idi. Bask 

Hukuksal Ayrıcalıklar Sistemi Kastilya tahtına oturan her kral tarafından 

onaylanmıştır (Trask, 1997: 15). 

 

 Eski Baskların arkalarında bıraktıkları en önemli ve yararlı eser 

dilleridir. Dilbilimciler Baskçanın diğer dillerden kelimeler almasına rağmen 

gramerin değişime direndiğini bu yüzden Euskera’nın modern Yunanca’nın 

eski Yunanca’ya olan benzerliğinden çok daha fazla eski Euskera’ya 

benzediğini ortaya koymuşlardır (Kurlansky, 1999: 21). Baskların bölgenin 

eski ve kendi kültürünü, özünü koruyabilmiş bir milleti olduğuna dair tezlerini 

destekleyen en önemli noktalarından biri Bask dili Euskara’dır. Kavimler göçü 

                                            

4 Cro-magnon: 90.000 yıl önce yaşadığı kabul edilen ilk insan ile modern insan arasında 

bulunan insan türü (Akalın, 2012: 1). 
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sonrası Avrupa’yı etkisi altına alan ve 6ncı yüzyıldan itibaren neredeyse 

kendinden önceki tüm dilleri kıtadan siln Hint-Avrupa dil ailesinin asimile edici 

etkisine rağmen Euskara kendini koruyabilmiştir. Halen Avrupa’da konuşulan 

tek “ailesiz” dil olan Euskara Kavimler Göçü’nden önce yaşayan ve şimdi de 

konuşulan Avrupa’nın en eski dilidir. “Gülen Adam” adlı eserinde Victor Hugo 

Bask’ça için “Bask dili vatanın kendisi ve neredeyse bir dindir” demiştir. 

Nitekim uluslar arası alanda Bask Ülkesi olarak kullanılan “Euskal Herria” 

kavramının Baskça tam karşılığı “Bask dili halkı”dır (Türkeri, 2007: 18). 

Yaklaşık 700.000’in üzerinde kişinin konuştuğu Euskara halen Bask Özerk 

Bölgesi’nde birinci, Navarra Özerk Bölgesi’nde ikinci resmi dil statüsündedir 

(Özdemir, 2012: 7). 

Şekil 2: Baskça Konuşulan Topraklar (Tunabay, 2010: 14)  

 

    

İspanya’da Birinci Cumhuriyetçi dönemin başlaması ile Bask 

milliyetçilerinin isteklerinin bir kısmı gerçekleşmeye başlamıştır. Bunlardan en 

önemlisi PNV ile Madrid hükûmetinin Bask Statüsü konusunda anlaşmaya 

varmalarıdır. İspanya topraklarında Navarra dışında kalan Bask bölgelerine 

(Alava, Vizcaya, Guipuzcoa) bu statüyle Özerklik verilmiştir. Bask Statüsü 5 
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Kasım 1933’de yapılan referandumla % 84 oy oranı ile kabul edilmiş ve 

Madrid parlamentosu tarafından ise 1 Ekim 1936’da onaylanmıştır. Ancak bu 

onayın verildiği tarihte İspanya resmen iç savaş halindedir. Cumhuriyet 

yönetiminin bölgelere özerklik vererek ülke bütünlüğünü tehlikeye 

düşürdüğünü iddia eden General Francisco Franco, General Mola ve 

General Sanjurjo liderliğindeki İspanyol ordusu 17 Temmuz 1936’da Madrid 

hükûmetine karşı ayaklanma başlatmıştır. Bu ortamda PNV, Madrid hükûmeti 

ile işbirliği yapacağını açıklamış, Cumhuriyetçilerin yanında olduğunu 

belirtmiştir. Cumhuriyetçi yönetim de Bask halkının desteğini almak 

istediğinden özerklik getiren statüyü, üç yıl beklettikten sonra, onaylamıştır 

(Demir, 2010: 206). İç savaşı General Franco komutasındaki ordu birliklerinin 

kazanmasının ardından General Franco cumhuriyeti bütün kurumlarıyla 

kaldırmış ve verilen özerklikleri iptal etmiştir. Bask Bölgesi Özerkliğini 

kazandıktan 6 ay sonra bunu yitirmiş ve PNV yasaklanmıştır.  

General Franco’nun 1975 yılında ölümünden sonra İspanya 1978 

yılında kabul ettiği yeni Anayasa ile bölgelere Özerklik hakkı vermiştir. Bask 

Ülkesi, Anayasanın kabul edilmesi ile süratle Özerklik kanunu hazırlamış ve 

1979 yılında İspanya Parlamentosunda onaylatarak Özerk yönetimine 

kavuşmuştur (Özçer, 2006: 148).  

 

2. FORAL SİSTEM 

 

Bask Bölgesi’nde yöresel adalet, kanun, yönetimi belirleyen sisteme 

“fueros” denilmektedir. 3 büyük Bask şehrinin de kendine ait fueros sistemleri 

(Bask Hukuksal Ayrıcalıkları) bulunmaktadır. 1659 yılında Pirene 

Antlaşmasının (Treaty of Pyrenees) imzalanmasıyl Fransa’da bulunan 

Basklar kontrol altına alınırken İspanya’da ise 1876 yılında Bask Hukuksal 

Ayrıcalıklar Sistemi yasaklanmıştır (Tunabay, 2010: 12). 
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 Siyasi, idari, mali ve adli yaşama dair ve kurallar bütünü olarak 

tanımlanabilen “Fuero”ların ilk olarak ne zaman Bask bölgesinde belirdiğine 

dair kesin bir bilgi bulunmamakatadır. Kastilya ve Fransa hakimiyetine 

girdikten sonra Fuero sistemi Baskların kendi kimliklerini korumalarında etkili 

olmuştur (Özdemir, 2012: 9).  

 

 Foral sözcüğü, Latince forum (mahkeme) sözcüğünden türemiş olup, 

ortaçağda  yerel yönetimlerce çıkartılmış yasal düzenlemeler anlamına gelen 

“Fuero” kelimesinin sıfat halidir. Foral sistem bir tür yerel yasama yetkisi 

içermekte olup Bask bölgesinde oldukça eski dönemlerden beri böyle bir 

yerel yasama yetkisi kullanılmaktaydı. Foral sistemde yasama organı “Genel 

Cuntalar” olup; bu kurum kendi üyelerini belirlemek, sosyal yaşamı 

ilgilendiren konularda gelenek ve göreneklere uygun yasal düzenlemeler 

yapmak gibi yetkileri bulunmaktaydı. Ancak bu sistemi önemli kılan husus, 

bölge halkına tanınmış olan başta gümrük vergisi bağışıklığı olmak üzere 

bazı mali ayrıcalıklardır. Foral sistemde fueroların egemenlik belirtisi mi 

olduğu yoksa Kastilya Kralı tarafından bahşedilen ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 

bütünü mü olduğu üzerinde Basklar ve İspanya arasında görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. Kastilya Kralı V. Felipe, foral sistemin bütünüyle kraliyet 

tarafından Basklara bahşedilen ayrıcalıklardan oluştuğunu belirtirken; ilk 

kuşak Bask milliyetçilerinden  Manuel de Larremendi sistemin iki taraflı bir 

anlaşmaya dayandığını ve eğer Kral anlaşmaya sadık kalmaz ise Basklar da 

İspanya’dan ayrılabileceklerdir (Özçer, 1999: 28-29). Fueroları ikiye ayıran 

Türkeri; Hak ve ayrıcalıklar olarak iki tür “Fuero” vardır ve Bask fueroları 

“hak” niteliğindedir demektedir  (Türkeri, 2007: 17). 

 Foral sistemin, Bask Bölgesi ile Kastilya arasındaki ilişkinin 

çerçevesini çizen başlıca kurallar (Türkeri, 2007: 25): 

 

1. Fransa Foix’ı ve Kastilya yönetimi bir tarafta bulunup karşılarında Bask 

Bölgeleri diğer taraftadır. 
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2. Anlaşma Kastilya’da yaşanan her taht değişiminde tahta yeni geçen 

Kastilya Kralı tarafından yeniden onaylanır. 

3. Bu siyasi birlik ne tek parçalı bir Kastilya Krallığı’na ne de Baskların 

Kastilya Kralı’na bağlı anlamına gelmektedir. Basklar bölge meclisleri 

olan “Juntas Generales” yapılarına bağlıdırlar 

4. Fuero yasalarının kaynağı bölgede yaşayan halktır. 

5. Bu foral sistem süreklilik ve gözlem garantisi ihtiva eder. 

6. Bölge meclislerinin iradesine karşı gelen kim olursa olsun cezası 

infazdır. 

 

Muhafazakar Carlos yanlıları ile liberal Maria Cristina güçleri arasında 

gerçekleşen ve İspanya tarihinde Karlist Savaşları olarak geçen (1833-1839) 

ve (1872-1876) yılları arasında gerçekleşen her iki iç savaşta da Basklar, 

Fuerolarını kaybetme tehlikesine karşın geleneksel Katolik monarşik yapıyı 

destekleyen Carlos yanlılarını desteklemiştir. Her iki Karlist Savaşta da 

yenilen grupta yer alan Basklar 1876 yılında çıkarılan bir yasayla fueroları 

iptal edilerek yürürlükten kaldırılmıştır (Sullivan, 1988: 4).  

 

Asırlardır özerk yaşayan ve önemli imtiyazlara sahip olan Basklar, tüm 

bu ayrıcalıklarının ellerinden alınması sonucu, merkezi devlete karşı büyük 

öfke duydular. Burada, Baskların ırkçı yapıları da göz önüne alınmalıdır. Tüm 

bu etkenlerin sonucunda, ayrılıkçı Bask milliyetçiliğinin tohumları atılmış oldu 

(Çökmez, 2008: 356). 

 

3. BASK MİLLİYETÇİLİĞİ ve SABİNO ARANA 

 

Bask Milliyetçiliği, halkın seçimler aracılığıyla yöneticilerini belirlemesi, 

iktidarın bir sosyal sözleşmeye dayanması ve din-devlet işlerinin birbirinden 

ayrılması gibi dünya siyasetini değiştiren ilkeleri benimsemek bir yana, bu 
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ilkelerden geriye dönüşü simgeleyen, tabiri caizse bir karşı devrim niteliği 

taşımaktadır (Özçer, 2006: 17).  

 

İspanya yönetimine hakim zihniyetin bölgesel farklılıkları tanımayarak 

başta Basklar olmak üzere bölgesel ve etnik hakları ve imtiyazları yavaş 

yavaş ortadan kaldırma arzusu Fransa’dan dünyaya yayılan “ulus” 

kavramının bu coğrafyada da karşılık bulması ve bir İspanyol ulusu meydana 

getirme amacını taşımaktaydı. İspanyol yönetiminin bölgesel farklılıklara 

tahammülsüzlüğü ve bir İspanyol ulusu inşa etme amacı Basklar için de tarihi 

bir dönüm noktası olmuş ve Bask milliyetçiliğinin dolayısıyla da Bask 

kimliğinin doğması ve gelişmesine yol açmıştır. Bask milliyetçiliği fikrinin 

doğuşuna zemin hazırlayan siyasal ve kültürel etkenlere baktığımızda Karlist 

Savaşlarının bir dönüm noktası olduğunu görmekteyiz. Karlist Savaşlarının 

ardından devletin yaşadığı liberal dönüşüm ile birlikte foral sistemin önce 

kapsamının daraltılması sonra da tamamen iptal edilmesi en başlı siyasal 

nedenlerden biriydi. Liberal politikaları sonucu oldukça hızlı bir sanayileşme 

ve dolayısıyla sosyopolitik değişim yaşayan bölgede foral sisteme duyulan 

özlem ve yeni düzene duyulan tepkiden hasıl olan ve Bask milli kimliğinin 

şekillenmesinde de pay sahibi olacak olan foral sistemci romantik bir 

edebiyat akımı şekillenmişti (Özdemir, 2012:14,16). 

 

Bask milliyetçiliği için “Euskadi” ve “Euskal Herria” olmak üzere iki 

önemli kavramdan bahsetmek gerekir. Bölgesel hakları sınırlandırılan 

Euskadi gerçekçi politikası ile Bask coğrafi doktrini Euskal Herria arasında 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. Baskça konuşulan tüm toprakları 

kapsamakta olan Euskal Herria’nın içine Fransa’nın bazı bölgelerini de dâhil 

olmaktadır. Euskadi ise 1978 İspanyol Anayasası ile İspanya’nın fiilen 

federalleşmesi sonucu güçlü bir (sub-state) otorite olarak ortaya çıkan Bask 

özerk yönetimini ifade etmektedir. Bundan böyle Euskadi, Bask 

Milliyetçiliğinin coğrafi bir hayalden gelecekte Bask ulus devletinin yayıldığı 
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yer haline gelirken, Euskal Herria ise hem bölgeye ait bir hayal hem de 

siyasal bir proje olarak kalmıştır (Tunabay, 2010: 15). 

 

 Bask milliyetçiliğinin kurucusu Sabino ARANA 1865 yılında Bilbao’da 

doğmuş olup gemi yapım atölyeleri bulunan babası koyu bir Karlisttir. 

Barcelona’da hukuk eğitimi görmüş ve aynı zamanda Bask tarihini ve dilini ve 

foral sistem üzerindeki hukuksal çalışmaları incelemiştir. Henüz 27 yaşında 

iken ilk kitabını yayımlamış ve bu kitapta Vizcaya’nın bağımsızlığı fikrini 

işlemiştir (Flynn, 2000: 106).  

 

Sabino Arana’nın fikirlerinde yaşadığı değişim aslında Bask 

milliyetçiliğinin başlangıcı ve gelişiminin de rotasını belirlemiştir. Arana’nın 

Bask milliyetçiliği söylemi incelenirken yaşamı 3 döneme ayrılarak incelenir: 

Öze dönüşçü (Esencialista) Bask milliyetçiliği, Olabilirci (posibilismo) dönem 

ve Özerkçilik (Autonomismo). Öze dönüşçü milliyetçi akım bölgecilik ve 

ırkçılığı yaymış ve 20.yy faşist hareketlerine temel inşa etmiştir. Arana bir 

millet için belirleyici yegane unsur ırktır diyerek ırkı kutsallaştıran bir dil 

kullanmıştır. Euskara’nın önemi ancak onu konuşacak Basklar sayesinde 

vardır. Şayet ırk yoksa dilin de bir ehemmiyeti kalmayacaktır. Bu yüzden 

Arana Bask bölgesi için kullanılan ve “Baskça konuşulan topraklar” anlamına 

gelen “Euskal Herria” yerine ırka vurgu yapan “Euskadi” kelimesini üretmiş ve 

daha ziyade bu kelimeyi kullanmıştır (Özdemir, 2012: 19). 

 

Bask Milliyetçi Partisi’nin (PNV) de kurucusu olan Sabino Arana, Bask 

Milliyetçiliğinin ana unsurlarını 1880-1890’lı yıllarda ortaya koymuştur. Sabino 

Arana’ya göre, Bask milliyetçiliğinin temeli, Bask ırkının korunmasıdır. Bask 

milliyetçiliğinin çıkış noktası, Bask ırkının korunması ve Baskların kendilerini 

İspanyollardan soyutlaması, onlarla hiçbir şekilde karışmaması şeklinde 

özetlenebilir. Ayrıca, Arana 1893 yılında yayınladığı Biskaya adlı eserinde, 

Fransa’ya bağlı 3 Bask bölgesiyle, İspanya’nın kuzeyindeki Alava, 
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Guipuzcoa, Vizcaya ve Navarre’ın oluşturduğu bir federal bütünden bahseder 

(Çökmez, 2008: 358).  

 

Sabino Arana’nın kurduğu Milliyetçi Bask Partisi’nin siyasal arenaya 

girmesindeki başlıca hedef, Bask Bölgesi’nin bağımsızlığını sağlamak 

olmuştur. PNV bu hedefe ulaşmak için özerklik dâhil diğer bütün alternatif 

fikirleri reddeden net bir tavır sergilemiştir. Özerklik, Milliyetçi Bask Partisinin 

tam bağımsızlık söylemine ters düşmekte olup Sabino Arana bu konuyu 

yazdığı kitaplar ve gazete yazılarında sıkça dile getirmiştir. Hatta Sabino 

Arana özerkliği savunmanın dahi İspanyolcu bir tutum olduğunu belirtmiştir. 

Merkezi otoriteyle hiçbir şekilde işbirliğine gitmek istemeyen Sabino Arana, 

Milliyetçi Bask Partisi’ne katılan liberal Bask Hukuksal Ayrıcalıklar Sistemi 

destekçilerinin etkisi ile söyleminde zamanla yumuşamaya gitmiştir. Liberaller 

daha pragmatist bir politika izlenmesi gerektiğini savunarak özerklik 

konusuna daha sıcak bakmışlardır. 1900’lü yılların başında Sabino Arana’nın 

ölümü ile Milliyetçi Bask Partisi toplum üzerinde daha ileri düzeyde 

örgütlenmeye başlamıştır. Parti artık tek hedef bağımsızlık söyleminde 

değişikliğe gitmiştir. Parti özü itibariyle bağımsızlıkçı olacak ancak İspanya 

siyasal arenasında koşullara göre uygun olanı arayarak politikalar 

belirleyecektir (Özçer, 2006: 30). 

 

İspanya, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı Güney Amerika’daki son 

sömürgelerini elinde tutma mücadelesi verirken; Sabino Arana İspanya 

aleyhine yazılar yazmakta ve sömürgelerin bağımsızlık mücadelelerini 

desteklemekteydi. Köleliğe karşı tavrını ve görüşlerini sürekli dile getirerek 

Küba ve Afrika Zulu yerlilerinin bağımsızlığını savundu. Bu davranışları 

sonunda Sabino Arana hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeki zor yaşam 

koşullarına dayanamayarak cezasının birinci yılını tamamladığı 1903 yılında 

38 yaşında yaşamını yitirdi (Tunabay, 2010: 19). 
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4. ETA 

 

İspanya’nın uluslararası ortama kabulü, Bask milliyetçilerinin buldukları 

hareket serbestîsini kaybetmelerine neden olmuştur. İlk olarak “Sürgünde 

Bask Hükûmeti” 1950’lerde Fransız hükûmeti tarafından Paris’teki 

bürosundan çıkarılmıştır. Bunun üzerine Paris’te 1956’da “Birinci Dünya Bask 

Kongresi”ni düzenleyen Bask milliyetçileri dilleri ve kültürleri üzerine olan 

baskılara dikkat çekmek istemişlerdir (Türkeri, 2007: 43). Fakat bu girişimler 

de pek ses getirmeyecek ve 1950’lerde yaşanan bu ortam Bask 

milliyetçiliğinin radikalleşmesine zemin hazırlayacaktır. Milliyetçi Bask 

Partisi’nin yasaklı olması ve uluslar arası desteği de yitirmeye başlaması 

Milliyetçi Bask Partisi’nin Bask toplumu üzerindeki etki etme gücünü 

zayıflatmıştır. Bu durum yaklaşık yarım yüzyıldır şiddetle sorunu çözmeye 

çalışan ETA’nın, doğmasına sebep olacaktır (Demir, 2010:226).  

 

İspanya’nın ekonomik yönden gelişmiş bir bölgesi olan Bask 

bölgesindeki bölgesel kültür ve siyasi özgürlüklerin Franco döneminde baskı 

altında tutulması rejime karşı fanatik direniş hareketlerinin ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamıştır. Bu baskı ortamı 1959 yılında Bask Anayurdu ve 

Özgürlük (ETA) örgütünün kurulmasına neden olmuştur (Baharçiçek ve 

Tuncel, 2011:8). 

 

ETA 1940’larda başlayan öğrenci hareketleri sonucunda ortaya çıkan 

bir örgüttür. Bu öğrenci hareketlerinden ilki olan “Bask Öğrenci Birliği” (Eusko 

Ikasle Alkartasun/EIA), Bilbao’da bir üniversitede ortaya çıkmıştır. Bask 

kimliği ve Bask dilini geliştirmek amacıyla kurulan bu örgütün üyeleri 1950’de 

polis tarafından tutuklanınca Ekin adlı yeni bir örgüt kurulmuştur. 1953 ve 

1954 yıllarında “Katolik Ülke Gençliği” (HG) ve PNV’nin gençlik kanadı (EGI) 

bu örgüte katılmışlardır. ETA 31 Temmuz 1959’da PNV’nin 64ncü kuruluş yıl 

dönümünde bu radikal gençlik örgütlerinin birleşmesi neticesinde 
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kurulmuştur.  Kurulduğu andan itibaren yedi tarihî Bask bölgesinin 

birleştirilmesi ve bağımsızlığı, Bask kimliği ve dilinin savunulması, Bask 

ülkesine yönelen İspanya’nın polis baskısı ve “askerî işgaline” karşı 

mücadele gibi amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemiştir (Shabad ve Ramo, 

1993’den akt. Demir, 2010: 227). 

 

Kurulduktan sonraki ilk dönemlerde şiddet içermeyen eylemler 

gerçekleştirmiş olan ETA Bask dili ve tarihi çalışmış, duvarlara siyasi içerikli  

yazılar yazmış, dağ ve tepelere yasadışı Bask bayrakları dikmişlerdir. 

Müteakiben milliyetçi olmayan kökenden gelen Basklı gençler bu eylemleri iş 

durdurma eylemlerine kadar ilerletmişlerdir. Güney Euskadi’nin (Bask Ülkesi) 

Franco diktatörlüğünden kurtarılması düşüncesi, milliyetçi ve milliyetçi 

olmayan kökenden gelen Basklıları bir araya getirmes bakımından da 

önemlidir (Alexieva, 2006: 56–57). 

 

ETA terör örgütünün 1968’de ilk kanlı eylemine başlamasından sonra, 

İspanya da bir terörle mücadele stratejisi geliştirmiş ve bu bağlamda bir 

konsept oluşturmuştur. 1968 yılından 1978 yılında demokrasiye geçişe kadar 

olan süreçte ETA terörüne karşı alınan tedbirler sert olmuş, ülkenin bazı 

bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilerek birçok örgüt üyesine karşı da yoğun bir 

tutuklama kampanyası başlatılmıştır. Bu baskı süreci de ETA terör 

örgütününeylemlerini artırmasına zemin hazırlamıştır (Altun, 2010: 112). 

ETA eylemlerine karşı süreç içinde tecrübe kazanan İspanya yönetimi 

bu bağlamda aldığı tedbirleri, hayata geçirmeye başlamıştır. Franco 

döneminde orduya bağlı olan polis güçleri sivilleştirilmiş ve 1978 yılında polis 

özel harekât birlikleri kurulmuştur. Polisiye ve askeri alanda alınan tedbirler, 

ETA’nın en büyük mali kaynaklarından olan adam kaçırma olaylarında önemli 

oranda düşüş yaşanmasını sağlamıştır. Ancak aynı dönemde yapılan bazı 

hukuki düzenlemeler (gözaltı süresinin 10 gün olması gibi) tepki çekmiş ve bu 

da ETA eylemlerini tekrar artırmıştır (Yılmaz, 2006: 125–126). 
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1982–1996 yıllarında sosyalist hükümet (PSOE) iktidardadır. Sosyalist 

hükümet iktidarın ilk yıllarında “ZEN” olarak adlandırılan plan doğrultusunda 

polisiye önlemlerle eş zamanlı olarak bazı sosyal ve ekonomik uygulamalara 

yer vermiştir. Silah bırakan terör örgütü mensuplarının yeniden “topluma 

kazandırma” amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yine bu dönemde  

Ajura Enea sarayında 12 Ocak 1988 tarihinde Herri Batasuna hariç tüm 

siyasi partilerce “Ajura Enea Paktı” imzalanmıştır. Ajura Enea Pakt’ında, 

ETA’nın hedeflerine şiddet yoluyla ulaşmasına İspanya’daki bütün siyasi 

partilerce verilen cevap şu cümlede temsil bulmuştur; “Siyasi konular ancak 

parlamentoda temsil edilen partiler tarafından görüşülebilir”. PSOE 

döneminde ortaya çıkan bir diğer gelişme de ETA’nın silah bırakmasını 

sağlamak amacıyla hükümet temsilcilerinin Cezayir’de ETA mahkûmlarıyla 

görüşmesidir. Ancak bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1995 

yılında yapılan seçimleri ana muhalefet partisi PP kazanmış ve Aznar 

başbakan olmuştur. Aznar hükümeti diyalog konusunda kapalıdır ve daha 

çok polisiye uygulamaları savunmaktadır. Hükümetin bu politikalarına karşı 

ETA da eylemlerini PP’ye mensup yöneticilere yöneltmiştir. ETA, 12 Temmuz 

1997 tarihinde Ermua Belediye Meclisi’nin PP’li üyesi Miguel Angel Blanco’yu 

kaçırmış, kamuoyunun tepkisine rağmen öldürmüştür. Bunun üzerine kitleler 

harekete geçerek teröre lanet okumuştur. Kitleleri harekete geçiren bu psiko-

sosyolojik faktöre “Ermua Ruhu” denilmektedir. 1997 yılında Herri Batasuna 

partisi, ETA ile işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle suçlanmıştır. Bu dönemde 

ETA, eylemlerini ülke geneline yaymış, hedef gözetmeksizin kör eylemler 

düzenlemiştir. Halk bu eylemlere karşı geniş kitlesel protestolarla cevap 

vermiştir. Yine bu dönemde, ETA’nın askeri olarak zayıflamasından sonra 

gündeme gelen, “Kale Borroka”, yani düşük yoğunluklu şehir terörizmi 

denilen eylemler, genellikle örgütün gençlik kolları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. ETA bu gelişmeler üzerine 16 Ekim 1998 tarihinde ilk 

kez belirsiz bir süre için ateşkes ilan etmiştir. ETA’nın ateşkes ilan etmesinin 

temelinde, örgütün eleman ve finansman yönünden zayıflaması, örgüte karşı 

Bask halkı nezdinde sempatinin gün geçtikçe azalması yatmaktadır. ETA’nın 

ateşkes ilan etmesi üzerine hükümet ETA’yla Zürih’te görüşmüştür. ETA ve 



91 

 

hükümetin temsilcileri İsviçre’de bir araya gelmiş, ancak isteklerin tamamen 

farklı zeminlerde olması konsensüse ulaşılmasını engellemiştir. ETA self-

determinasyon ve bağımsızlıktan bahsederken, hükümet terörizm 

eylemlerine kesin bir son verilmesini istemektedir. 2000–2004 yılları arasında 

Aznar hükümeti tek başına iktidar olmuştur. Bu dönemde takip edilen iki 

temel politika, Fransa’yla işbirliği, dolayısıyla polisiye operasyonlar, ikincisi de 

terör örgütünün tabanında yer alan sivil toplum kuruluşlarının yargı kıskacına 

alınmasıdır. 8 Kasım 2000’de PSOE ile PP arasında “Terörizme Karşı 

Özgürlükler Anlaşması” imzalanmıştır. 11 Mart 2004’de gerçekleşen Madrid 

banliyö treni bombalamasını El-Kaide’nin üstlenmesine rağmen ETA’yı 

suçlayan PP, 8 yıllık iktidardan sonra seçimlerden mağlup ayrılmış, PSOE 

yeniden iktidara gelmiştir. Zapatero Aznar dönemindeki katı çizgiyi terk etmiş, 

ETA ile görüşmeye açık bir politika takip etmiştir (UTSAM, 2010: 24-30). 

 

5. İSPANYA’NIN ANAYASAL SİSTEMİ VE ÖZERKLİK 

 

 1975 yılında General Franco’nun ölümü üzerine Kral Juan Carlos 

göreve getirdiği Suarez hükümetine ve yeni seçilen Parlamento’ya 

demokratik bir anayasa yapmaları talimatını verir (Özçer, 2006: 96). 1978’de 

İspanya’nın demokratik anayasası yürürlüğe girer. İspanya radikal bir devlet 

yapılanması sürecine girerek, Anayasa ile 17 özerk bölgeye5 ayrılır. Tüm bu 

özerk bölgeler, kendi özerklik kanunlarını yetkili kurullarınca yapacaklar fakat 

bunun onaylanması ulusal meclis tarafından gerçekleşecektir. Bununla 

beraber her özerk bölgenin, özerklik kanunu aynı değildir, bu onların tarihsel 

süreç içindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarına bağlı 

bulunmaktaydı (Çökmez, 2008: 359).  

 

                                            

5 Özerk Bölgeler: Endülüs, Aragon, Asturias, Balear Adaları, Bask Ülkesi, Kanarya Adaları, 

Cantabria, Kastilya-La Mancha, Kastilya ve Leon, Katalonya, Extremadura, Galiçya, La Rioja, 

Madrid, Murcia Bölgesi, Navarra Foral Topluluğu, Merwishin Topluluğu. 
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Şekil 3 İspanya Özerk Bölgeler (Tunabay, 2010: 45) 

 

 

 İspanyol Anayasası’nın temel özelliklerinden biri azami ölçüde 

toplumsal uzlaşıya, diğer bir ifadeyle geniş bir mutabakata dayanmasıdır. 

İspanyol Anayasası’nın diğer bir temel özelliği ve en özgün olanı, bir 

“Özerklikler Anayasası” olmasıdır. Anayasa’nın getirdiği özerklikler, ilke 

olarak, simetrik bir temele oturtulmuştur. Özerklikler sistemi, doğrudan terörle 

mücadele politikasının gereği olarak değil, ülkedeki ayrılıkçı tarihsel 

milliyetlerin anayasal sisteme entegrasyonunu sağlamak amacıyla 

öngörülmüştür. İspanya anayasasına göre, ayrılıkçı veya bölücü ifadeler 

nedeniyle bir siyasi partinin kapatılması veya üyelerinin tutuklanması söz 

konusu değildir. Dolayısıyla, şiddet, şiddete destek veya övgü içermeyen her 

türlü siyasal söylem serbesttir (Özçer, 2006: 129-135). 
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 1978 Anayasası ile özerk bölgelere, İspanyol siyasal sistemi içinde 

söz hakkı sağlandı. İspanyol Anayasasının 3. maddesiyle Senato’nun 

sorumluluğunda özerk bölgeler bir forumda temsil edilmeye başlandı. Yerel 

seçimler sonucunda 208 adet senatör (% 80) Senato’ya girerken 51 adet 

senatör (% 20) özerk bölgelerden devlet yetkilisi olarak Senato’ya katılma 

hakkı elde etmektedirler. Nüfusa göre senatör sayısı bölgeden bölgeye 

değişmek üzere her bölgeden en az bir senatör Senato’da yer almaya 

başladı. 1979-1983 yılları arasında her özerk toplum kendi özerklik 

kanunlarını yaparak sonuca bağladı. Bask Bölgesi’nde resmi dil Baskça 

olarak kabul edilerek toplumda, idari yapıda, okullarda, televizyon ve 

radyolarda kullanılmaya başlandı. İspanya bu şekilde yarı federal bir yapıya 

kavuşarak her bölge, kendi hükümetini, adli sistemini oluşturmuştur 

(Tunabay, 2010: 44). 

 

 Özerk topluluklar Anayasa’ya uygun olmak şartıyla, kendi statülerinde 

özerk topluluğun resmi adını, sınırlarını ve özerklik kurumlarını belirlemekte 

serbesttir. Bölgeler veya İspanyol Parlamentosu, yeni özerk topluluklar 

oluşturulması için girişimde bulunma hak ve yetkisine sahiptir. Diğer bir 

ifadeyle İspanya’da özerk topluluk sayısı 17 ile sınırlı değildir. Anayasa’nın 

özerk topluluklar için 145nci maddesi ile getirmiş olduğu tek sınırlama, özerk 

toplulukların kendi aralarında federasyon oluşturamayacaklarıdır (Özçer, 

2006: 140) 
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DORDÜNCÜ BÖLÜM 

 

GAZETE ANALİZLERİ 

 

 1. NİCEL VERİLERİN ANALİZİ 

 

Araştırma kapsamında daha sağlıklı bir analize ulaşabilmek için nitel 

çalışmaları destekleyeceği ve konunun anlaşılabilirliğini kolaylaştıracağı 

düşüncesiyle nicel veriler dışlanmamakta ve yapılan analize dahil 

edilmektedir.  

 

 İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör müzakerelerinin 

yazılı basında ele alınış biçiminin haber söylemlerine yansıması 

çalışmasında 16 Mayıs 2005 ile 20 Ekim 2011 tarihleri arasında ETA ile 

müzakere sürecine ilişkin haberlerin araştırma bulguları ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Yapılan çalışmada ele alınan dört gazetenin bu tarihlerdeki 

müzakere sürecine ilişkin takındıkları tavrın ortaya konması ile ilgili, 

yayınlanan haberlere ilişkin sayısal verilerin saptanması önemli 

görülmektedir. Bu amaçla konumuzla ilgili değerlendirilmeye alınan 

sözkonusu dört gazetede yer alan haberler incelenmektedir. 

 

a. Gazetelerin Sayfalarında Yer Alan Konu ile İlgili Haber Sayıları 

 

 El Pais, The Guardian, The Irish Times ve The New York Times 

gazetelerinde 16 Mayıs 2005 ve 22 Ekim 2011 tarihlerinde İspanyol hükümeti 

ve Eta terör örgütü arasında yürütülen silah bırakma müzakerelerine ilişkin 

beş yıl yedi ay beş günlük sürede çıkan haberler ile ilgili nicel veriler 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi oluşmaktadır. 
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TARİHLER 

EL 

PAİS 

THE  

GUARDIAN 

THE 

NEW YORK 

TIMES 

THE IRISH  

TIMES 

16.05.2005- 

31.12.2005 
17 4 0 6 

01.01.2006- 

31.12.2006 
20 1 6 6 

01.01.2007- 

31.12.2007 
13 2 3 4 

01.01.2008- 

31.12.2008 
0 0 0 0 

01.01.2009- 

31.12.2009 
8 0 1 0 

01.01.2010- 

31.12.2010 
21 3 2 4 

01.01.2011- 

22.10.2011 
23 9 4 9 

TOPLAM 102 19 16 29 

 

Tablo 3: 16.05.2005 – 22.10.2011 Tarihleri Arasnda El Pais, The Guardian,                     

The New York Times, The Irish Times gazetelerinde çıkan haber sayıları. 

  

 Tablo 3’de görüldüğü gibi 16 Mayıs 2005 ve 22 Ekim 2011 tarihleri 

arasında söz konusu dört gazetede çıkan toplam haber sayısı 166 ve konu 

ile ilgili en az haber yapan gazete olarak The New York Times gazetesi 

görülmektedir. The Guardian gazetesi The New York Times gazetesine yakın 

bir haber sayısı ile (16) en az haber yayınlayan ikinci gazete olarak 

belirlenmektedir. Dört gazeteden söz konusu dönem içinde en fazla haberi 

yapan gazetenin 102 haberle El Pais gazetesi olduğu tespit edilmektedir. The 

Irish Times gazetesi yaptığı 29 haber ile ikinci en fazla haber yapan gazete 

olmasına rağmen bu sayının El Pais’in yaptığı haber sayısına oranla çok az 

olduğu görülmektedir. 

 

 Tablo 3’e bakıldığında İspanyol Hükümetinin parlamentodan ETA ile 

müzakerelere başlaması için izin aldığı 16.05.2005 tarihinden, ETA’nın 

Madrid Barajas uluslar arası havaalanı otoparkında 30.12.2006 tarihinde 
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gerçekleştirdiği bombalama eylemine kadar gazetelerde konu ile ilgili çıkan 

haber sayısının fazla olduğu görülmektedir. Haber sayısının fazla olmasından 

konuya ilginin yüksek olduğunu ve muhtemel müzakere süreci sonucunda 

ETA terörünün sonlanacağı veya ETA’nın kendini lağvedeceği yönünde 

beklentiler olduğu düşünülmektedir.  30.12.2006 tarihli bombalama 

eyleminden sonra The Irish Times ve The Guardian gazetelerinde 

müzakereler ile ilgili hiçbir haber yapılmaz iken, The New York Times ve El 

Pais gazetelerinde 2008 yılında haber yapılmamış 2009 yılı içerisinde The 

New York Times gazetesinde bir adet, El Pais gazetesinde ise 13 adet haber 

yayımlanmıştır. Madrid Barajas havaalanı bombalamasının ardından İspanya 

hükümetinin müzakereleri askıya almasının haber sayılarının düşmesine 

sebep olduğu görülmektedir. 05.09.2010 tarihinde ETA’nın Ateşkes ilan 

etmesi ile 20.10.2011 tarihinde silahlı şiddeti kesinlikle bıraktığını açıkladığı 

tarihe kadar haber sayılarında bir artışın olduğu gözlemlenmektedir. ETA’nın 

tek taraflı ateşkes ilan etmesinden sonra haber sayılarındaki artıştan 

müzakere sürecinin tekrar başladığı ve ETA’nın silah bırakacağına dair 

düşüncelerin arttığı düşünülmektedir. 

 

b. Gazetelerde Yer Alan Haberlerin Gazete İçindeki Konumu 

 

Basılı formatına ulaşamadığımız ancak dijital olarak elde edebildiğimiz 

dört gazetenin verdikleri haberlerde, biçimsel sunum ve genel özellikler 

açısından farklılıklar bulunduğu görülmektedir.  

 

  
HABERİN BULUNDUĞU SAYFA NUMARASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  23 27 31 

EL PAIS 25  23 32   18  4                               
      

THE  
GUARDIAN 

1                         2   2 2 3 3   2 2 2 

THE NEW 
YORK TIMES 

1 0 6 2 2 3 0 2                         
      

THE IRISH 
TIMES 

              4 3 4 8 3 2 0 3  2        
      

Tablo 4: 16.05.2005 - 22.10.2011 Tarihleri Arasında El Pais, The Guardian, The New 

York Times, The Irish Times gazetelerinde çıkan haberlerin yer aldıkları sayfalar. 
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 Tablo 4’e bakıldığında konuyu ilk sayfasına en çok taşıyan gazetenin 

İspanya’nın ülke genelinde yayım yapan gazetelerinden El Pais gazetesi 

olduğunu görmekteyiz. Konunun genel itibari ile İspanya’nın sorunu 

olmasından dolayı bu sonucun çıkması beklenmektedir. El Pais’ in konu ile 

ilgili haberleri gazetenin ilk 4-5 sayfasında yayınlayarak haberi konu ile 

yakından ilgilenen İspanyol okuyucusuna en hızlı şekilde ulaştırma amacını 

taşıdığı düşünülmektedir. 

 

 The Guardian ve The New York Times gazetelerinin müzakere süreci 

ile ilgili olarak sadece bir defa ilk sayfadan haber yayımladıklarını 

görmekteyiz. Bunun dışındaki haberleri The Guardian gazetesinin İngiltere ile 

ilgili haberlerden sonra ve ekonomi haberlerinden önce gelen uluslar arası 

bölümünde yayımladığını; The New York Times gazetesinin müzakereler ile 

ilgili haberlerin iki adetini “Edit” bölümünde, iki adetini “Opinion” bölümünde 

ve bir adetini ilk sayfadan verdiğini diğerlerini ise gazetenin “News” 

bölümünde yayımladığını görmekteyiz.  

 

The Guardian gazetesinin ilk sayfadan verdiği tek haberin 17 Mart 

2011’de “Basque separatists to call final halt to 40 years of violence” 

başlığıyla verdiği haber olduğunu görmekteyiz. The New York Times 

gazetesinin ilk sayfadan verdiği haberin 23 Mart 2006’ da yayımladığı 

“Basque sepatarists declare a cease-fire; ETA taking political path after 40 

years” haberi olduğunu görüyoruz. The Guardian ve The New York Times 

gazetelerinin neredeyse aynı konulu haberi bir birine benzer başlıklar ve 40 

yıllık zaman süresini vurgulayarak ilk sayfaya taşıdıkları görülmektedir. Ancak 

burada dikkatimizi çeken bir detay olarak The New York Times gazetesinin 

verdiği haberin Eta’nın ilk kalıcı ateşkes ilan ettiği 23 Mart 2006 tarihini 

taşıyor iken The Guardian gazetesinin verdiği haberin Eta’nın son kalıcı 

ateşkes ilan etmesinin ve silah bırakmasının beklendiği 17 Mart 2011 tarihini 

taşıyor olmasıdır.  
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Yukarıda bahsedilen durum Tablo 3 ile beraber değerlendirildiğinde 

The New York Times gazetesinin 2006 yılının konu ile en çok haber verdiği 

(6 haber) yıl olmasından konuya belirtilen yılda Amerikan basınının ilgisinin 

diğer yıllara göre daha fazla olduğu ve bu ilginin müteakip yıllarda azaldığı 

ancak tamamen kaybolmadığı yorumunu yapmaktayız. Benzer şekilde The 

Guardian gazetesinin 2011 yılına kadar haber sayısının dengeli ancak az 

olmasından İngiliz basınının konuyu uzaktan takip ettiği kanaati oluşmaktadır. 

Nitekim Ocak 2007 tarihinde IMC (Uslulararası Bağımsız Gözlemciler) 

raporunda IRA’ nın şiddet ve terörü tamamen terk ettiğini açıklamasından 

(Özdemir, 2012: 91) İngiliz basınının 2007 yılı başına kadar IRA terör 

örgütünün tasfiyesi ile ilgilendiğini, bu tarihten itibaren ise benzer sorunları 

yaşayan İspanya’ yı daha yoğun takibe başladıkları değerlendirilmektedir. 

 

The Irish Times gazetesinde hiçbir haberin ilk sayfadan verilmediğini 

ve haberlerin “World News” bölümünde yayımlandığını görmekteyiz. ETA ile 

müzakere sürecine ilişkin haberleri ilk sayfalara taşımayarak diğer ülke 

haberleri ile beraber yayımlamalarından İrlanda toplumunun konuya özel bir 

önem göstermediği anlaşılmaktadır. Bunun sebebi olarak ise benzer bir 

sorun olan IRA ve İngiltere arasında yürütülen müzakere sürecine 

odaklanmış olabilecekleri gösterilebilir. 

 

c. Gazetelerde Yer Alan Konu ile İlgili Fotoğraflar 

   

GAZETELER 
FOTOĞRAF 
SAYILARI 

EL PAIS 38  

THE GUARDIAN 5 

THE IRISH 
TIMES 

3 

THE NEW YORK 
TIMES 

1 

       

Tablo 5: İncelenen gazetelerde yer alan fotoğraf sayıları                               
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 Tablo 5, inceleme kapsamında 16 Mayıs 2005 ve 22 Ekim 2011 

tarihleri arasındaki söz konusu dört gazetenin ETA terör örgütü ile yapılan 

müzakereler ile ilgili yayımladıkları toplam haber fotoğraf sayılarını 

göstermektedir. Tabloya göre 38 fotoğrafla konu ile ilgili en fazla fotoğraf 

veren gazetenin, verdiği haber sayısı ile de orantılı olarak El Pais gazetesi 

olduğu görülmektedir. El Pais gazetesinin verdiği fotoğrafların bir kısmının 

açıklama yapan kişilere ait küçük portre fotoğraf, diğer bir kısmının ise büyük 

ve gazetede yer kaplayan, enstantane fotoğraflar olduğu görülmektedir. 

Haberlerinde en çok fotoğraf kullanan ikinci gazete olduğu görülen The 

Guardian gazetesinin genellikle haberlerinde orta boy fotoğrafları kullandığı 

ve haberi yansıtan enstantane fotoğraflara yer verdiği tespit edilmiştir. 

Konumuz ile ilgili haberleri verirken The Irish Times gazetesinin üç haberde 

fotoğraf kullandığı görülmektedir. Bu fotoğraflardan birisinin Eta üyelerinin 

ateşkes ilan ederken yayımladıkları videodan alınmış orta boy fotoğraf iken 

diğer ikisinin İrlanda halkının yakından tanıdığı İrlanda’nın Sinn Fein 

partisinin lideri Garry Adams ve rahip Alec Reid’e ait küçük boy portre 

fotoğrafları olduğu görülmektedir. The New York Times gazetesinin sadece 

bir haberinde fotoğraf kullandığı görülmektedir. Fotoğraf kullanarak verdiği 

tek haberin aynı zamanda ilk sayfadan da verdiği tek haber olan 23 Mart 

2006 tarihli, “Basque sepatarists declare a cease-fire; ETA taking political 

path after 40 years” haberi olduğunu görüyoruz. Bu haberi verirken gazete 

İspanya başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’ nun basın toplantısında 

mikrofon başında konuşuyorken gösterildiği orta boy bir fotoğraf kullanmıştır.  

 

3. EL PAİS GAZETESİNDE YER ALAN HABERLERİN ANALİZİ 

 

a. Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz 

 

(1) Başlıklar 

 

          Başlıklar gazete haberlerinin en dikkat çeken bölümleridir. 

Haberin okuyucunun dikkatini çekme ve okunma olasılığı başlıkların çarpıcı 
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olmasıyla doğru orantılıdır denilebilir. Haber metni okunmadan önce başlıklar 

okunmakta ve başlığın okuyucunun ilgisini çekmesi durumunda haberin 

tamamı okunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere başlıklar, ana olayı 

duyurmakta ve ana olayın içeriğine ilişkin ipuçları vererek temasını ortaya 

koymaktadır. Fakat başlıklarda bulunan eksiltilmiş bilgi, neyin haber 

verildiğinin, ne söylendiğinin, anlaşılmasını zorlaştırmakta bu nedenle de 

okurlar haberin okuması konusunda yönlendirilmektedir. Ana temanın ortaya 

çıkarılmasında başlıklar önemli bir yer işgal etmektedir. 

 

El Pais gazetesinde İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakerelerinin sık sık haber yapıldığı görülmüştür. Haber başlıkları 

incelendiğinde, gazetenin müzakere sürecine yönelik sekiz ana konu altında 

haber sunduğu tespit edilmiştir. Müzakere sürecine yönelik El Pais 

gazetesinde tespit edilen konular ve konular ile ilgili olarak yapılan haber 

başlıkları aşağıda gösterilmektedir. 

 

İspanya hükümeti ile ETA arasında yapılan müzakere sürecine yönelik 

haberler.  

 “Ahead of talks” (16 Mayıs 2005) 

 “A new opportunity” (24 Mart 2006)  

 “Government ready to announce imminent start for ETA talks” (19 

Haziran 2006)  

 “As they await the government's announcement of the opening of talks 

with ETA,...” (27 Haziran 2006)  

 “Zapatero announces ETA peace talks” (30 Haziran 2006)  

 “A peace process hanging by a thread” (28 Aralık 2006)  

 “"ETA laid out a series of political aims that I will never accept as 

prime minister" ” (9 Haziran 2007) 

 “Socialists deny talks with ETA before end of ceasefire”(25 Haziran 

2007)  

 “Zapatero to ETA: "Only abandoning arms will do" ” (8 Eylül 2010)  
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 “Legal reform slams door shut on negotiations with ETA” (2 Haziran 

2011) 

 “Negotiators under investigation” (31 Mart 2011) 

 

ETA ile İspanya hükümeti arasında yapılan görüşmelerde muhalefetin 

tavrına yönelik yapılan haberler: 

 “Anti-terror pact in jeopardy as PP and Socialists spar over EHAK” (16 

Mayıs 2005)  

 “Zapatero must rule out fresh ETA talks, PP leader insists” (6 Haziran 

2007)  

 “Zapatero urges PP to "lend a hand" against ETA” (7 Haziran 2007) 

 “PP demands government hand over minutes of ETA meetings” (5 

Temmuz 2007)  

 “Parties unite in rejection of Batasuna's call for talks” (16 Kasım 2009)  

 “Zapatero calls for unity in "historic" fight to end ETA” (3 Kasım 2010) 

 

ETA ile İspanya hükümeti arasında yürütülen müzakerelerde İspanya 

toplumuna yönelik yapılan haberler: 

 “Government maintains ETA talks stance despite hostile victims' 

protest” (4 Haziran 2005) 

 “PM calls terror victims to meeting after mass protest” (7 Haziran 

2005)  

 “PM says best tribute to victims is end to terrorism” (9 Haziran 2005) 

 “56.2 percent of Spaniards believe ceasefire heralds the end of ETA” 

(27 Mart 2006)  

 “Government unflinching over planned ETA negotiations despite mass 

protest” (27 Kasım 2006)  

 “Two thirds of Basques want talks despite end of truce” (9 Haziran 

2007)  

 “ETA loosing support from radical left, survey reveals” (11 Ekim 2008)  

 “ETA ceasefire reflect weakness: analysts” (20 Haziran 2005) 

 

ETA mahkûmlarının durumuna yönelik yapılan haberler: 
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 “ETA prisoners likely to be main focus of any future dialogue” (24 Mart 

2006)  

 “ETA prisoners to take center stage in government's road map for 

peace” (27 

 “ETA warns convicts that home transfers will have to wait” (13 Haziran 

2006)  

 “Dissident ETA prisoners grouped together as part of pressure tactic” 

(26 Mart 2009) 

 “Jailed ETA veterans call for an end to decades-long "armed struggle" 

” (27 Kasım 2009)  

 “Recordings reveal ETA inmates’ anxiety for end to armed struggle” (8 

Ağustos 2011) 

 “Madrid open to Basque premier’s ETA-prisoner transfer proposal” (1 

Ekim 2011) 

 

ETA’nın ateşkes ilanları ve taleplerine yönelik yapılan haberler: 

 “Basque radicals seek to press ETA into a ceasefire in June” (4 

Haziran 2010) 

 “ETA announces “halt in attacks” in bid to join democratic process” (6 

Eylül 2010) 

 “ETA expected to announce full ceasefire over Christmas” (20 Aralık 

2010)  

 “Basque left entreats international agents to verify ETA ceasefire” (7 

Eylül 2010)  

 “Ceasefire is “a step,” says Currin” (14 Eylül 2010)   

 “ETA asks for international mediation to verify ceasefire ” (20 Eylül 

2010) 

 “ETA calls for verification of its ceasefire” (28 Mart 2011) 

 “ETA demands end to all "repression" as a precondition for Basque 

peace” (22 Haziran 2006) 

 “ETA goes international” (21 Eylül 2010) 

 “Government remains "skeptical" over truce” (7 Eylül 2010) 
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 “Government wary of likely ETA ceasefire But deputy PM says: "We 

might be reaching end of the road" ”(29 Aralık 2010)  

 

ETA destekçisi partilere yönelik uygulanan politikalara yönelik yapılan 

haberler: 

 “ETA and its satellites” (23 Haziran 2005) 

 “Government moves against ETA-linked parties” (31 Ocak 2009)  

 “A clear policy on terrorism” (21 Nisan 2009)  

 “Government moves to limit publicity for ETA abroad” (7 Ekim 2009) 

 “Batasuna drew up new party charter without ETA agreement”(14 

Şubat 2011) 

 “Antiterrorist policy and Batasuna” (15 Mart 2011). 

 “Basque radical left must break ETA link” (18 Nisan2011) 

 

Müzakere sürecine yönelik ETA ve İspanya hükümetine yapılan 

çağrılara yönelik yapılan haberler: 

 “Top ETA leader calls on terrorist group to lay down weapons” (20 

Temmuz 2009)  

 “Basque leaders dismiss ETA’s call for “change” ” (22 Mart 2010) 

 “Basque radicals’ call “not trustworthy” ” (5 Haziran 2010) 

 “Basque separatist ask ETA to call “verifiable” ceasefire” (4 Eylül 

2010) 

 “Sinn Fein backs role for Batasuna in peace drive” (18 Eylül 2010)  

 “Basque left calls on ETA to bring definitive end to violent struggle” 

(27 Eylül 2010) 

 “Basque left calls for full ETA ceasefire” (25 Ekim 2010) 

 “Mediators call for Zapatero to engage with ETA ceasefire” (11 Mayıs 

2011) 

 “Ex-UN chief participate in forum on ETA’s demise” (17 Ekim 2011) 

 “Batasuna backs calls for end to ETA violence” (19 Ekim 2011) 

 

Diğer haberler: 
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 “A thousand days without ETA killings point to possible fix” (24 Şubat 

2006) 

Mart 2006)  

 “ETA’s end to extortion seen as final step to disbanding”(8 Ağustos 

2011) 

 

El Pais gazetesinin kullandığı haber başlıklarını, ETA ateşkesi veya 

İspanya hükümetinin yaptığı açıklamalar ile sınırlamadığı görülmektedir. 

Gazete müzakere sürecinin farklı konularını haber başlıklarına taşıyarak 

konuyu yakından takip ettiğini göstermekte ve okuyucusuna süreci farklı bir 

boyuttan görme imkânı sunmaktadır. 

 

İspanya ile ETA arasında yürütülen müzakere sürecine yönelik yapılan 

haber başlıklarında, aktörlerin İspanya hükümeti, ETA, Batasuna, Bask solu, 

uluslar arası gözlemciler, muhalefet partileri, ETA mahkûmları, protestocular 

ve Sinn Fein partisi olarak sunulduğu görülmektedir. Konu ile ilgili aktör 

sayısının fazla olması müzakere sürecinin karmaşık ve zor olacağını 

düşündürse de aktörlerin temelde iki grupta yer aldığı değerlendirilmektedir. 

Müzakere sürecinin iki ana aktörü İspanya hükümeti ve ETA iken diğer 

aktörler yürütülen müzakerelere destek veren veya karşı çıkanlar olarak 

sürece iki ana aktörün çevresinde müdahil olmaktadırlar. Bu aktörlerden ETA 

mahkûmları, Sinn Fein partisi, uluslar arası gözlemciler, Batasuna ve Bask 

solu sürece destek veren aktörler olarak; Protestocular ve muhalefet partileri 

ise sürece karşı çıkan aktörler olarak aktarılmaktadır.  

 

 Batasuna: Batasuna, daha önce ETA ile bağlantıları olduğu 

gerekçesiyle kapatılan Herri Batasuna (İnsanların Birliği) ve Euskal 

Herritarrok gibi partilerin geleneğinden gelen bir partidir. ETA’yla bağlantılı 

birçok organizasyonun çatı yapılanması olan Bask Ulusal Özgürlük 

Hareketi’nin bir üyesidir. ETA 1978 yılında yeni siyasi ortamın 

özgürlüklerinden faydalanabilmek ve mücadelesini siyasi düzlemde 

sürdürebilmek amacıyla politik kanadı olan Herri Batasuna’yı kurmuştur. Mart 
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1979 yılındaki ilk genel seçimlerdeki oy oranı %13 civarındadır. Batasuna 

çizgisini takip eden partilerin (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok) Bask 

bölgesindeki oy oranı ortalama olarak %15 civarındadır. En iyi sonuç 1990 

yılındaki seçimlerde alınmıştır. Bu da %18.33 civarındadır. En düşük oy ise 

2001 yılındaki seçimlerde %10.12 olarak gerçekleşmiştir.Batasuna da 

ETA’yla bağlantısı tespit edildiği için 2003 yılında kapatılan partiler arasında 

yerini almıştır. Partinin kapatılması için 23 argüman öne sürülmüştür. 

Bunlardan ön plana çıkanlar ETA’nın eylemlerinin kınanmaması, terör 

suçundan gözaltına alınanların siyasi suçlu olarak lanse edilmesi, yasaklanan 

diğer milliyetçi-sol partilerle işbirliği yapılması hususlarıdır. Ayrıca partinin baş 

sözcüsü Arnaldo Otegi, 1981 yılına kadar ETA’nın üyesidir ve suikast 

gerçekleştirdiği için hapis cezası almıştır. Bazı parti önde gelenleri ETA 

üyelerini ‘Bask askeri’ olarak nitelendirmekte ve saygı duyduğunu 

belirtmektedir. Kapatılmasına rağmen parti seçimlere müdahil olmak için 

çeşitli yollar denemektedir. Bunlardan en önemlisi kendi aday listesini diğer 

milliyetçi-sol partilerin listesinden seçimlere sokma girişimleridir (UTSAM, 

2010: 34). 

 

 Sinn Fein: IRA’nın siyasi kanadı olan Sinn Féin 1907 yılında kurulan 

bir partidir. 1970’li yıllara gelince kadar ikiye bölünmüş, bir bölümü İşçi Partisi 

olarak yasal yoldan siyasi mücadelesine devam ederken, diğer bölümü Sinn 

Féin adıyla IRA’nın siyasi kolu haline gelmiştir. Sinn Féin, Kuzey İrlanda’nın 

İngiltere ile değil, eğer bir birleşme olacaksa bu birleşmenin Serbest İrlanda 

ile yapılmasını savunmaktadır. Sinn Féin, Kasım 1918’de yapılan İngiliz 

parlamento seçimlerini 73 İrlandalı milletvekili İngiliz parlamentosunu 

tanımadıklarını belirterek İrlanda Cumhuriyeti’ni kurduklarını açıkladılar. Yeni 

kurulan bu devletin ordusu ise IRA’dır (Keçeci, 2010: 7). 

  

 Gazatenin haber başlıklarında ETA’dan bahsederken sadece ETA 

ifadesini kullandığı görülmektedir. Haber başlıklarında ETA ile birlikte ve 

ETA’ya hitaben kullandığı “killing, extortion, violence, demise, violent, 

weakness, terrorist, weapons, attacks, armed struggle vb.” ifadeleri ile ETA’yı 

haber başlığında olumsuzlaştırdığı görülmektedir. Kullandığı bu ifadeler ile 
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ETA’nın şiddet yanını sık sık haber başlıklarında ön plana çıkaran El Pais, 

müzakere sürecinde ETA’yı sadece olumsuzlaştırmakla kalmamakta aynı 

zamanda aktörlerin ETA’ya yaptığı çağrıları sürekli haber başlıklarına 

taşımak suretiyle ETA’yı inisayatifi kaybetmiş güçsüz taraf olarak 

aktarmaktadır. 

 

(2) Haber Girişleri 

 

        Haberin tematik analizinde girişler de habere dair çerçeveyi 

çizerken ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çalışmamızda haber girişi olarak 

haberin ilk paragrafı ele alınmaktadır. Haber girişleri kimi zaman okuyucunun 

dikkatini çekebilmek amacıyla başlıklardan küçük fakat haber metninden 

büyük puntolar ile verilebilmektedir. 

 

 Haber girişi ana olayı özetleme işlevinin yanında haberin ana fikrini de 

okuyucuya vermektedir. Haber girişleri, başlıklar ile beraber haberin şemasını 

oluşturmakta ve bütünlük göstermektedir. Bu sebepten dolayı haber girişleri 

temaların ortaya konmasında başlıklar gibi ele alınarak değerlendirilmektedir. 

 

El Pais gazetesinin haber girişlerinde, haber başlıklarında verdiği 

bilgileri detaylandırarak sunduğu görülmüştür. Gazetenin müzakere süreci ile 

ilgili olarak haber girişlerinden aktardığı bilgiler aşağıda gösterilmektedir. 

 

1) Halkın Partisi ile hükümet arasında, ETA müzakereleri üzerine 

yaşanan çatışmanın Aznar hükümeti zamanına dayanan iki parti 

arasındaki anti-terörist paktı bozma ihtimalini barındırması (El Pais, 16 

Mayıs 2005). 

2) Ana muhalefet partisi lideri Mariano Rajoy’un; ETA’nın şartlar veya 

müzakereler olmadan kanun yoluyla yenilmesi gerektiğini söylemesi ve 

başbakan Zapatero’dan ETA ile ateşkes bozulduktan sonra yeni 

görüşmeler olmadığını açıklamasını istemesi (El Pais, 6 Haziran 2007). 
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3) Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun ETA’nın 23 Mart 2006’da 

ilan ettiği ateşkesi sona erdirdiğini açıklamasından sonra birlik çağrısı 

yapması (El Pais, 7 Haziran 2007). 

4) ETA’nın 6 Haziran 2007’de 14 aydır süren ateşkese son vermesine 

rağmen Bask halkının %66’dan fazlasının (%68) hükümetin ETA ile 

yeni görüşmelere başlaması gerektiğine inandığını ortaya koyan 

telefonla yapılan anketin açıklanması (El Pais, 9 Haziran 2007). 

5) Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun 21 Haziranda, Madrid’de 

yapılan kitlesel gösterilerden sonra İspanya Terör Kurbanları 

Derneklerinin başkanları ile görüşecek olması(El Pais, 9 Haziran 

2007). 

6) Ana muhalefet partisi Halkın Partisinin, hükümetin ETA ile yaptığı 

görüşme tutanaklarını açıklaması için İspanya Parlamentosunda 

önerge vermesi (El Pais, 5 Temmuz 2007). 

7) Eski bir kıdemli ETA üyesi olan Santiago Arróspide ve Valentín 

Lasarte’ın ETA’yı reddetmelerinden sonra Zaragoza’ya ETA’yı 

reddeden diğer ETA mahkûmlarının yanına transfer edilmeleri (El Pais, 

26 Mart 2009). 

8) ETA’nın eski liderlerinin terörist gruba silahlarını bırakıp, şiddeti 

kınayan yeni bir parti kurarak otonomiyi barışçıl yollarla ilerletmeleri 

için çağrı yapmaları (El Pais, 20 Temmuz 2009). 

9) Hükümetin 2 Bask partisi, Demokrasi 3 Milyon (D3M) ve Askatasuna 

için ETA ile bağlantıları olduğu suçlamasıyla avukatları aracılığıyla 

dava açması (El Pais, 7 Ekim 2009). 

10)  Bask radikal solunun yaptığı Bask Ülkesindeki şiddete müzakereler 

yoluyla son verilmesi çağrısının, Bask bölgesi siyasi güçleri tarafından 

reddedilmesi (El Pais, 16 Kasım 2009). 

11)  ETA’nın Fransa’da polis memurunu öldürdükten sonra şiddeti 

bıraktığını belirtmeyen ancak değişim için gerekli adımları atmaya 

hazır olduklarını açıkladıkları bildirinin Basklı siyasi liderler tarafından 

reddedilmesi (El Pais, 22 Mart 2010). 
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12)  ETA’nın ilan ettiği ateşkesi Basklı milliyetçi partilerin isteği üzerine 

gözlemleyen Uluslar Arası İrtibat Grubunun; José Luis Rodríguez 

Zapatero hükümetine Basklı siyasi sol grup Sortu’nun Anayasa 

Mahkemesinde yasallaşmasını hızlandırması için çağrıda bulunması 

(El Pais, 11 Mayıs 2010). 

13)  Bask radikal solunun ETA’nın 2010 yazında ateşkes ilan etmesi için 

ETA’ya karşı açıkça baskı kampanyası başlatması (El Pais, 4 Haziran 

2010). 

14)  Bask radikal solunun barış sürecini canlandırmak için ETA’ya şiddet 

kullanmaya son vermesi için çağrıda bulunması (El Pais, 4 Eylül 2010). 

15)  ETA’nın 5 Eylül 2010’da “saldırıları durdurduğunu” ve Bask Ülkesinin 

bağımsızlığı için demokratik sürece başlamaya hazır olduğunu 

bildirmesi (El Pais, 6 Eylül 2010). 

16)  Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun, ETA’nın 5 Eylül 

ateşkesini kabul etmeyerek; silahları daimi olarak bırakmaları çağrısı 

yapması (El Pais, 8 Eylül 2010). 

17)  Deneyimli aracı Brian Currin’in ETA’nın 5 Eylül ateşkesinin Bask 

radikal solunun baskısı sonucu ilan edildiğini söylemesi (El Pais, 14 

Eylül 2010). 

18)  Sinn Fein Partisinin, ETA’nın yasaklı kolu olan Batasuna’nın Eylül 

ayının başında (5 Eylül) ETA’nın ilan ettiği ateşkesten sonra Basklı 

terörist gruba şiddeti bırakma çağrısı yapmasından dolayı yeniden 

yasallaşması için başlatılan kampanyaya katılması (El Pais, 18 Eylül 

2010). 

19)  Bask radikal solunun ETA’ya tek taraflı ve hükümetten (siyasi veya 

ETA mahkûmları dâhil) ön koşul talep etmeden ateşkes ilan etmesi 

için çağrıda bulunması (El Pais, 25 Ekim 2010). 

20)  ETA ile tarihsel bağları olan sol görüşlü Basklı gruplara göre ETA’nın 

Noel zamanı kalıcı ve teyit edilebilir ateşkes ilan edeceği (El Pais, 20 

Aralık 2010).  

21)  Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun radikal sol görüşlü 

Basklı ayrılıkçılara kendilerini ETA’dan uzaklaştırmak için ilave adım 

atmaları gerektiğini; 4 aylık ETA reddinin 40 yıllık Bask terörü ile 



109 

 

karşılaştırılınca kimsenin ikna olmayacağını söylemesi (El Pais, 18 

Nisan 2011). 

22)  ETA, “devrim vergisi” adı altında Basklı iş adamlarından aldığı 

paranın 10 Ocak 2011’de ilan edilen “kalıcı, genel ve teyit edilebilir” 

ateşkesten sonra toplanmayacağını bildirmiştir (El Pais, 8 Ağustos 

2011). 

23)  Hapishane kayıtlarına göre ETA mahkûmlarının, ETA’nın yakın 

zamanda kendini dağıttığını açıklamasını beklediklerinin anlaşılması 

(El Pais, 8 Ağustos 2011). 

24)  ETA’nın kalıcı ateşkesin teyidi için uluslar arası gözlemcileri kabul 

etmeye hazır olduğunu açıklaması (El Pais, 20 Eylül 2011). 

25)  Bask bölgesi güvenilir istatistiksel araştırması Euskobarometro’nun 

raporlarına göre; Bask ülkesindeki radikal sol partilerin ETA’ya daha az 

destek vermeye başladığının açıklanması (El Pais, 11 Ekim 2011). 

26)  ETA’nın yasaklanmış kolu olan Batasuna partisinin üyelerinin, uluslar 

arası gözlemcilerin ETA’ya yaptığı şiddeti bırakma çağrısını 

desteklediklerini açıklamaları (El Pais, 19 Ekim 2011). 

27)  Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü sahibi 

Kofi Annan’ın, diğer önemli uluslar arası kişilerin de bulunacağı; 

terörist şiddetin ve ETA’nın sonunun tartışılacağı panele katılması (El 

Pais, 19 Ekim 2011). 

 

El Pais gazetesinin, haber başlıklarında sunulan aktör çeşitliliği ile 

paralel olarak haber girişlerinde farklı konuları aktardığı görülmektedir. Yine 

haber girişlerinde haber metninde sunulan ana olay ile ilgili özet bilgi 

sunduğu ve haber başlığının duyurduğu ön bilgiyi açarak gazetenin takip 

ettiği bilgi sunum hiyerarşisine uyduğu tespit edilmiştir. Bu hiyerarşiye göre 

bilgi en az ancak dikkat çekici olarak başlıkta, başlıktan daha geniş ve başlığı 

açıklayıcı olarak da haber girişlerinde verilmektedir.Haber girişlerinde 

okuyucuya aktarılan konuların çok olduğu görülse de tıpkı haber 

başlıklarında olduğu gibi ana olaya müdahil aktörlerin yaptığı eylem ve 

duyuruları biraz daha detaylandırarak sunmaktadır. 
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Haber girişlerinde; El Pais muhalefet ve muhalefet partisi başkanı 

Mariano RAJOY’u müzakere sürecinde hükümete karşı tutunduğu tavır ve 

açıklamalarından dolayı olumsuzlaştırırken başbakan Zapatero nezdinde 

hükümeti yaptığı birlik çağrısı ve ETA Kurbanları Dernekleri başkanları ile 

yaptığı görüşmeler başta olmak üzere ETA’nın ilan ettiği ateşkeslerde yaptığı 

açıklamalar ile olumlulaştırarak sunmuştur. 

 

 El Pais haber girişlerinde hapishanede bulunan eski ETA yöneticileri 

başta olmak üzere ETA mahkumlarının yaptığı çağrılar, radikal Bask solunun 

ve uluslar arası gözlemcilerin yaptığı açıklamalar ile ETA’yı hem 

olumsuzlaştırarak hem de güçsüzleştirerek sunmuştur. Yapılan bu çağrı ve 

açkılamalar göstermektedir ki ETA; hapishanedeki üyeleri başta olmak üzere 

destek bulduğu kendi tabanını ve uluslar arası kamuoyunu kaybetmektedir.  

 

(3) Fotoğraflar 

 

Habere konu olan olayın gerçekliğine dair bir kanıt görevi gören 

fotoğraf, haberin bir parçası olup, onu desteklemekte ve görsellik 

kazandırmaktadır. Bir yandan haberde gerçekliğin kazandırılması, 

güvenilirliğin ve inandırıcılığın sağlanması çerçevesinde önemli bir 

fonksiyonu yerine getiren fotoğraf kullanımı diğer yandan da tanıklık etme 

görevini yerine getirmektedir.  

 

John Berger, fotoğrafın okunmasına ilişkin olarak; görüntülerin 

çevresinde bulunan yazıların etkili olduğunu söylemektedir. Berger, sözün 

görüntüyü nasıl değiştirdiğini açıklamanın zor olduğunu, ancak fotoğrafa 

eklenen sözün, bir biçimde fotoğrafı değiştirdiğini belirtmektedir. Berger’e 

göre görüntü/fotoğraf, bazen eklenen sözü aydınlatırken, bazı durumlarda 

da fotoğrafa eklenen söz, okuyucunun o fotoğraf üzerinde nasıl 

düşünmesi gerektiğini gösterici bir işlevi yerine getirmektedir (Berger, 

2002:10). 
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Şekil 4: El Pais, 16 Mayıs 2005 

 

José Luis Rodríguez Zapatero, Emilio Pérez Tourino and Minister of Agriculture 

and Fiheries, Elena Espinosa, greet a child yesterday in Santiago. /EFE 

  

El Pais 16 Mayıs 2005 tarihli “Ahead of talks” başlıklı haberi sunarken 

başbakan Zapatero, Galicia belediye başkan adayı Emilio Pérez Tourino ve 

Tarım ve Balıkçılık bakanı Elena Espinosa ile beraber Santiego’da bir çocuğu 

selamlarken çekilmiş anlık resmi kullanmıştır. Haberin  ana olayı İspanya 

hükümetinin; Parlamentodan ETA’nın şiddeti bıraktığını açıkça göstermesi 

durumunda müzakerelere başlamak için izin almasıdır. Haberle beraber 

kullanılan resimde başbakan Zapatero ve yanındaki diğer iki kişinin yüzlerinin 

güldüğü ve hepsinin çocuğa ilgi ile davrandığı görülmektedir. El Pais, 

Parlamentodan ETA ile müzakere sürecini başlatmak için şartlı izin almış 

olan Zapatero hükümetini; kullanmış olduğu bu anlık resimle olumlayarak 

sunmaktadır. 
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Şekil 5: El Pais, 5 Haziran 2006 

 

José Luis Rodríguez Zapatero and Gregorio Peces-Barba, in December  

last year at La Moncloa. / RICARDO GUTIERREZ 

 

El Pais 5 Haziran 2006 tarihli “Government maintains ETA talks stance 

despite hostile victims’ protest” başlıklı haberde başbakan Zapatero’nun 

hükümetin terör kurbanları yüksek komiseri Gregoria Peces-Barba ile 

konuşuyorken çekilmiş anlık resmini kullanmıştır. Resimde terör kurbanları 

yüksek komiseri Peces-Barba elleri göğüs hizasında avuç içleri birbirine 

dönük olarak başbakan Zapatero’ya bilgi aktarmaktadır. Başbakan Zapatero 

ise anlatılanları ellerini göbek hizasında avuç içleri yukarıya dönük olarak 
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elleri ve parmakları birbirine kenetlemiş ve Peces-Barba ile göz teması 

kurarak dinlemektedir. Başbakan Zapatero’nun avuç içinin yukarıya dönük 

olması karşısındakine gizlisi saklısı olmaksızın güven ve dostluk sunmakta 

ve uyum ve uzlaşmaya davet etmektedir. Ellerini ve parmaklarını kenetlemesi 

ise; olumsuz bir durumu dizginlemeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığı 

hareketidir (Altıntaş ve Çamur, 2001; 67). Peces-Barba’nın iki elinin avuç 

içleri bir birine bakar şekilde yanda olması aşağıda sunulmuştur. 

 

İki elin avuç içinin birbirine bakar şekilde yanda olması: Bu hareket 

karşıdaki kişiye uzanan bir eldir. Tartışılan kişiyle olan mesafeyi kapatmak ve 

ifade edilen kelimelerle onun zihnine ulaşmak isteğini gösterir. Ellerin 

konuşulan kelimelere ve ortaya koyulan fikirlere kattığı anlam ve ifade 

zenginliğine, bedenin bütünü, baş ve ayaklar da bir ölçüde katkıda bulunur 

(Altıntaş ve Çamur, 2001; 69). 

 

 El Pais, ana olayı hükümetin ETA ile müzakerelere başlamaması için 

terör kurbanları dernekleri önderliğinde gerçekleştirilen protesto gösterileri 

olan 5 Haziran 2005 tarihli haberde; protesto gösterisinde bulunan topluluk 

veya terör kurbanları başkanlarının resmini kullanmamış ve yukarıda analizini 

yapmış olduğumuz resmi kullanmayı tercih etmiştir. Gazete kullanmış olduğu 

resimde başbakan Zapatero’yu terör kurbanları yüksek komiseri ile 

konuşuyorken göstererek hükümetin konuya duyarsız kalmadığını ve terör 

kurbanlarının taleplerini dikkate alacaklarının mesajını vermeye 

çalışmaktadır. 
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Şekil 6: El Pais, 6 Temmuz 2007 

 

José Luis Rodríguez Zapatero talks with Deputy Prime Minister Maria Teresa 

Fernandez de la Vega, during yesterday's debate in Congress. / ULY MARTIN  

 

El Pais 6 Temmuz 2007 tarihli “Zaplana requests the President to 

prove his innocence with ETA and criticize it all” başlıklı haberinde; başbakan 

Zapatero’nun, yardımcısı Maria Teresa Fernandez de la Vega ile bir gün 

önce Parlamentoda konuşuyorlarken çekilmiş fotoğrafını kullanmıştır. 

Fotoğrafta hem başbakan Zapatero’nun hem de yardımcısı Maria Teresa 

Fernandez de la Vega’nın yüzünün güldüğü görülmektedir. 5 Temmuz 

2007’de ana muhalefet partisinin ETA ile yapılan müzakerelerin 

tutanaklarının açıklanması için verdiği önergenin görüşülmesi esnasında 

çekilmiş olan fotoğrafta başbakan ve yardımcısının güler yüzlü fotoğraflarının 

kullanılması suretiyle El Pais’in hükümeti olumlu sunma amacı taşıdığı 

değerlendirilmektedir. 
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Şekil 7: El Pais, 6 Eylül 2010 

 

Three men take something in a bar in Hernani (Guipuzcoa) ignoring  the ETA 

statement that is broadcast on television / AP  

 

El Pais 6 Eylül 2010 tarihli “ETA announces “halt in attacks” in bid to 

join democratic process”  başlıklı haberinde arka plandaki televizyonda 

ETA’nın açıklama yaptığı ancak kimsenin televizyona bakmadığı bir barın 

içini gösteren fotoğraf kullanmıştır. Ana olayı ETA’nın ateşkes ilan etmesi 

olan haber metninde kullanılan fotoğrafın altında “Hernani’de (Guipuzcoa) bir 

barda üç adamın televizyonda yayımlanmakta olan ETA bildirisini 

umursamadan bir şeyler içtiği” yazmaktadır. Fotoğraf altında yapılan 

açıklama ile resmin sol üst köşesinde kalan televizyonda açıklama yapan 

ETA üyelerinin görüntüsüne ve açıklamayı umursamayan adamlara dikkat 

çekilmiştir. Fotoğraf altında barın Bask vilayeti olan Guipozcoa’da olduğu 

bilgisi de sunularak Basklıların dahi artık ETA’nın ateşkes açıklamalarına 

itibar etmediği düşüncesi okuyucuya aktarılmak istenmiştir.  
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     Şekil 8: El Pais, 18 Nisan 2011 

 

        Zapatero and Jesus Eguiguren / LA GARCIA  

 

El Pais 18 Nisan 2011 tarihli “Basque radical left must break ETA link 

PM” başlıklı haberde başbakan Zapatero’nun ve Bask Ülkesi Sosyalist Parti 

başkanı Jesus Eguiguren ile sohbet ederken çekilmiş anlık resmi 

kullanmıştır.  Resimde başbakan Zapatero’nun gülerek birşeyler anlattığı ve 

Eguiguren’in de tebessüm eder şekilde dinlemekte olduğu görülmektedir. 

Haberin ana olayını 22 Mayıs 2011’de yapılacak olan belediye seçimleri 

öncesi radikal Bask solunun 300 kişilik aday listesini açıklaması ve başbakan 

Zapatero’nun radikal Bask soluna yönelik yaptığı açıklamalar 

oluşturmaktadır. El Pais haber metnini sunarken tercih ettiği fotoğraf 

kullanımı ile hem başbkan Zapatero’nun hem de Bask Ülkesi Sosyalist Parti 
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başkanı Eguiguren’in süreçten memnun olduklarını aktarmaya çalışmıştır. Bu 

şekilde İspanya hükümeti olumlulaştırılarak sunulmuştur. 

 

Şekil 9: El Pais, 8 Ağustos 2011 

 

           Txeroki presents to the court during his appearance in June at the 

           National Court./ M. H DE L. (POOL)  

 

El Pais, 8 Ağustos 2011 tarihli “Recordings reveal ETA inmates’ 

anxiety for end to armed struggle” başlıklı haberinde ETA’nın eski askeri 

kanadının yöneticisi olan Txeroki kod adlı Garikoitz Aspiazu Rubina’nın 

haziran ayında Ulusal Mahkemede iken çekilmiş bir resmini kullanmıştır. 

Txeroki’nin resimde geriye dönerek eliyle selam verdiği ve dilini hafifçe 

çıkardığı görülmektedir. Mahkemenin ciddiyeti ile tezat oluşturan bu görüntü 

ile El Pais okuyucuya Txeroki’nin mahkemeyi ciddiye almadığı mesajını 

aktarmaya çalışmaktadır. Gazete’nin ana olayı ETA mahkumlarının ETA’ya 

silah bırakması için baskı yaptığının anlaşıldığı hapishane kayıtlarının 

açıklanması olan haberde; Txeroki’nin mahkemeyi ciddiye almadığını 

gösteren resmini kullanarak ETA mahkumları üzerinde oluşacak olumlu 

havayı engelleme düşüncesinde olduğu değerlendirilmektedir.  
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Şekil 10: El Pais, 19 Ekim 2011 

 

 

El Pais, 19 Ekim 2011 tarihli “Batasuna backs calls for end to ETA 

violence” başlıklı haberinde Batasuna üyelerinin açıklama yaparken çekilmiş 

resmini kullanmıştır. Resimde Arnaldo Otegi, yanında iki bayan Batasuna 

üyesi ile beraber ön planda durmakta iken arkalarında diğer Batasuna 

üyelerinin oturduğu görülmektedir. Arnaldo Otegi’nin sağındaki bayan üye 

açıklama metnini önündeki kâğıttan okurken diğer üyelerinin gergin bir surat 

ifadesi ile dinledikleri görülmektedir. Özellikle Arnaldo Otegi ve onun 

solundaki bayan üyenin, ellerini ve parmaklarını birbirine kenetledikleri dikkat 

çekmektedir. “Kişinin olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye çalıştığını gösteren 

bir hayal kırıklığı hareketi” (Altıntaş ve Çamur, 2001:72) olan ellerin ve 

parmakların birbirine kenetlenmesinden ve yüzlerindeki gerginlik ifadesinden 

Batasuna üyelerinin bir hoşnutsuzluk ve hayal kırıklığı içerisinde oldukları ve 

açıklamayı isteksizce yaptıkları sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 11: El Pais, 21 Ekim 2011 

 

Three members of ETA announces “definitive cessation of its armed activity” in a 

picture of Gara./ JAVIER ETXEZARRETA  

 

El Pais, 21 Ekim 2011 tarihli “ETA puts an end to 43 years of terror” 

başlıklı haberinde; ETA’nın ateşkes ilanını yaptığı video bildiriden aldığı 

kareyi kullandığı görülmektedir. Açıklama esnasında ortada bulunan ETA 

üyesi beyanatı okurken sağ ve sol tarafında bulunanların hiçbir hareket 

yapmadan videonun son kısmına kadar bekledikleri ve beyanatın sonunda 

“Çok yaşa özgür Euskal Herria! Çok yaşa Bask sosyalizmi! Bağımsızlık ve 

sosyalizme kadar dinlenmek yok!” denilirken ortadaki üye ile eş zamanlı 

yumruklarını havaya kaldırdıkları an haber metninin fotoğrafı olarak 

seçilmiştir. 

 

Arkalarındaki duvarda ETA’nın simgesi olan baltaya sarılmış yılan ve 

altında “bietan jarrai” (İkisinden de geri kalma) yazan posterinin bulunduğu 

görülmektedir. Buradaki yılan şekli siyaseti, balta da silahlı mücadeleyi 

simgelemektedir (Wikipedia [web], 2014). Beyaz masa örtüsü üzerinde 

sadece mikrofonun olduğu görülmektedir. Sol taraflarında Bask Özerk 
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bölgesi bayrağı “İkurrina” sağ taraflarında ise sarı zemin üzerinde siyah 

kartalın simgelendiği Büyük Bask Ülkesi bayrağı “Arrano Beltza” ve kırmızı 

zemin üzerine sarı zincirlerden kalkanın olduğu Navarro özerk bölgesinin 

bayrağının bulunduğu görülmektedir. Bask Özerk yönetimi bayrağının solda, 

Navarro Özerk yönetimi bayrağı ve Büyük Bask Ülkesi bayraklarından ayrı 

tutulması; Bask Ülkesinin özgürlüğü alanında elde edilen kazanımların yeterli 

olmadığı, hedefin Navarro Özerk yönetiminin de dahil olduğu Büyük Bask 

Ülkesinin kurulması olduğu değerlendirmektedir. Anlaşılmaktadır ki ETA 

Navarro’yu ayrı bir özerklik olarak değil Bask Ülkesi’nden kopan bir parça 

olarak görmekte ve tekrar birleşmeleri gerektiği fikrini savunmaktadır. 

Yayımlanan Video görüntüsünde Navarro Özerk yönetimi bayrağına yer 

vermek suretiyle İspanyol Hükümetine bu mesajı sözsüz olarak 

iletmektedirler. 

 

Yumrukların sıkılı vaziyette havaya kaldırılması ETA’nın gücünü ve 

kararlılığını gösterirken karşı tarafı da tehdit etmektedir. 

 

Elin yumruk olarak kullanılması: Sıkılmış bir yumrukla havayı döven 

kişi, savunduğu fikre karşı çıkıldığı takdirde, mücadeleyi nereye götüreceği 

konusunda şüphe bırakmaz. Bu jest radikal politikacılarda sık rastlanan bir 

jesttir. Her sıkılan yumruk, taraflar fark etmese bile saldırganca bir uyarıdır ve 

karşıdaki kişi tarafından benzer biçimde cevaplandırılır. Sıkılmış bir yumruk 

aynı zamanda, “bu konu veya fikir için mücadele etmeye hazırım” anlamına da 

gelir. Konuşmaya başlamadan önce yumruklarını sıkan kişi karşısındakine: 

“Usülüne uygun tartışmaya başlamadan önce benim de senin kadar kuvvetli 

olduğumu bilmelisin” demek ister. Sıkılı bir yumruk gücün evrensel simgesidir 

(Altıntaş ve Çamur, 2001:73). 

 

Üç ETA üyesinin beraber bu hareketi gerçekleştirmeleri grup içerisinde 

birliğin sağlandığı anlamında yorumlanabilir. Duyuru yapanların giydiği siyah 

şapka geleneksel Bask şapkası olup siyah kıyafet ise ETA militanlarının 

giydiği üniformayı göstermektedir. Masanın üzerinde herhangi bir silah veya 

silahı çağrıştıracak malzemenin bulunmadığı masanın oldukça sade olduğu 

görülmektedir. 
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b. Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz 

 

(1) Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

 

Ana olayların sunumu haber girişi ve haber başlıkları ile yakından 

ilgilidir. Ana olay ilk olarak haber başlıklarında daha sonra da haber 

girişlerinde rastlanılmaktadır. İnceleme kapsamında ele alınan El Pais 

gazetesinin 16 Mayıs 2005 - 22 Ekim 2011 tarihleri arasındaki haberlerinde 

yer alan ana olay; İspanya hükümeti ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ve sürece müdahil aktörlerin yaptıkları açıklamalardır. 

  

El Pais’in haber metinlerinde sunduğu bilgilerden; İspanya ve ETA 

arasında yürütülen terör müzakerelerinin ana aktörleri olan İspanya hükümeti 

ve ETA üzerinde çeşitli aktörlerin baskı uyguladığı görülmektedir. İspanya 

hükümetine ve ETA’ya sürece destek veren ve vermeyen her iki taraftan 

farklı şekillerde baskı yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

İspanya hükümeti, müzakere sürecine başlamaması veya başlayan 

süreci sonlandırması için başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet 

partileri ve ETA Kurbanları Örgütlerinin baskısı ile karşılaşmıştır. Hükümet 

müzakereler sürerken veya müzakereler durmuş iken; radikal ayrılıkçı Bask 

partileri ve uluslararası gözlemcilerin yaptığı müzakerelere başlama, süreci 

hızlandırma ve yasaklı Bask partilerinin yasaklarının kaldırılması çağrıları ile 

baskı altına alınmıştır. 

 

Yürütülen müzakere süreci ile ilgili olarak ETA’ya her iki gruptan tek 

yönde yapılan çağrılar olduğu görülmektedir. İspanya hükümeti ve muhalefet, 

ETA’nın ilan ettiği ateşkesleri; 23 Mart 2006 ateşkesini, 30 Aralık 2006’da 

Madrid Barajas havaalanında gerçekleştirdiği bombalama eylemi ile 

müzakereler sürmekte iken bozmasından dolayı inandırıcı ve güvenilir 

bulmamaktadır. Bu sebepten ETA’nın ateşkes ilanlarını reddetmekte ve 

ETA’ya kalıcı olarak silah bırakma çağrısı yapmaktadırlar.  
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Ayrılıkçı radikal Bask partileri, ETA mahkûmları ve uluslararası 

gözlemciler ise şiddete son verme çağrısı yaparak baskı uygulamaktadırlar. 

Radikal ayrılıkçı sol partiler iki sebepten ETA’ya şiddete son verme 

çağrısında bulunmaktadırlar. İlk olarak ETA ile bağlantıları olduğu gerekçesi 

ile kapatılan Batasuna gibi Bask partileri yeniden yasal yoldan mücadele 

etmek istemektedirler. Ancak hükümet ETA şiddeti son vermeden yasağın 

kalkmayacağını belirttiği için ETA’ya şiddete son verme çağrısında 

bulunmaktadırlar. İkinci sebep olarak ise ayrılıkçı Bask partileri ETA’nın 

şiddet eylemlerinin Bask ülkesinin bağımsızlığına zarar verdiğini düşünmeye 

başlamışlardır. 

 

ETA mahkûmlarının ETA’dan şiddete son vermesini istemesinin ise 

tek bir sebebi bulunmaktadır. ETA mahkûmları ailelerinden uzakta ceza 

çekmek istememektedirler.  ETA mahkûmları, İspanya hükümetinin 

uyguladığı hapishane politikası dolayısı ile Bask Ülkesinden uzakta 

ailelerinden uzakta cezalarını çekmektedirler. Bu politika neticesinde ETA 

mahkûmları aileleri ile yeterli derecede görüşememektedirler. ETA’nın 

şiddete son vermesi durumunda Bask Ülkesindeki cezaevlerine nakilleri 

yapılabilecek bir kısmının tahliye edilmesi dahi gündeme gelebilecektir.  

 

El Pais gazetesinin ana olayı sunuş biçiminin şematik gösterimi 

aşağıda sunulmuştur. Tablo 6’da de görüldüğü gibi El Pais İspanya ile ETA 

arasında yürütülen terör müzakerelerini aktarırken müzakere sürecinin 

aktörleri etrafında haber metinlerini biçimlendirmiştir.  
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 Tablo 6: El Pais gazetesinin ana olayı sunuş şekli

 Ana muhalefet partisi Halkın Partisinin 

yaptığı eleştiriler. 

 Terör Kurbanları Örgütleri önderliğinde 

yapılan protesto gösterileri. 

Batasuna başta olmak üzere ayrılıkçı 

Bask partilerinin ETA’ya ateşkes çağrıları 

 Ayrılıkçı Bask partilerinin ETA’ya 5 Eylül 

2010 ateşkesini kalıcı ve teyide açık hale 

getirmesi çağrısında bulunması. 

 Uluslar arası gözlemcilerin ETA’ya silah 

bırakma çağrısında bulunması. 

 Ayrılıkçı Bask solunun ETA’ya silah 

bırakma çağrısı. 

 ETA mahkumlarının ETA’ya silah 

bırakma çağrısı. 

16 Mayıs 2005 tarihinde Parlamentodan 

izin alan hükümetin ETA’ya şiddeti 

bıraktığını göstermesini istemesi. 

 Ana huhalefet partisinin ETA’ya  silah 

bırakma çağrısı yapması. 

 Hükümetin Madrid Barajas havaalanı 

bombalamasından ETA’nın kesin ve geri 

dönülmez şekilde silah bırakma dışında 

bir açıklamayı kabul etmeyeceğini 

açıklaması. 

 Hükümetin ETA’nın Basklı iş 

adamlarından aldığı “devrim vergisi 

uygulamasına son vermesini istemesi. 

 Ana muhalefet partisi Halkın Partisinin 

yaptığı eleştiriler. 

 Batasuna ve ayrılıkçı Bask partilerinin 

yaptığı eleştiriler. 

ETA’nın müzakerelerin sonlanmasından 

dolayı hükümeti suçlaması 

İspanya ile ETA arasında yürütülen 

terör müzakereleri 

Müzakerelerin 

Durmasından Dolayı Yapılan 

Eleştiriler 

 

Müzakerelerin 

Başlamasından Dolayı 

Yapılan Eleştiriler 

İspanya Hükümeti ETA 

 

Hükümetin ve Muhalefetin 

Yaptığı Çağrılar 

ETA Tabanı ve Uluslar 

Arası Örgütlerin Çağrıları  
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(2) Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

  

 Ardalan bilgisi inceleme konusu olayların politik ve sosyal yönünü 

oluşturmaktadır. Ardalan bilgisi bağlamdan farklı olarak gerçek olayların 

tarihini ve bu olayların bağlamlarını da içerebilmektedir. Olay öncesi yaşanan 

gelişmeler, ana olayı anlaşılır kıldığından önemli olarak değerlendirilmektedir. 

El Pais gazetesinde konu ile ilgili 16 Mayıs 2005 – 22 Ekim 2011 tarihleri 

arasında yapılmış haberlerin içerisinde bulunan ardalan ve bağlam bilgisine 

ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 

 İspanya hükümeti ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinin 

incelendiği zaman aralığındaki ilk girişimi İspanya hükümeti 16 Mayıs 2005 

tarihinde Parlamentodan müzakereleri başlatmak için izin alarak yapmıştır. El 

Pais gazetesi 16 Mayıs 2005 taihli “Ahead of talks” başlıklı haberinde 

konunun ardalan bilgisini ve bağlam ilişkilerini; ilk görüşmelerin yapıldığı 

1980’li yıllardan 2005’e kadar olan süreci inceleyerek ele almıştır. 

 

 El Pais; ETA ile müzakerelerin ilk olarak 1980’Ii yılların başında Adolfo 

Suarez hükümeti zamanında yapıldığını ve kısmen başarıya ulaşarak 

ETA’nın bir kısmının silahlarını bıraktığını aktarmaktadır. Daha sonra Felipe 

Gonzalez ve Jose Maria Aznar hükümetleri döneminde ETA ateşkes ilan 

etmiş ve her iki hükümet de arkalarında büyük halk desteği olmasına rağmen 

görüşmelerde başarısız olmuştur. El Pais, şimdi sıranın Parlamento desteğini 

sağlamış olan Jose Luis Rodriguez Zapatero’da olduğunu belirtmektedir (El 

Pais, 16 Mayıs 2005). 

 

 El Pais 16 Mayıs 2005 tarihli haber metninde, Halkın Partisinin 

ETA’nın silah bırakıp müzakerelere başlanması ve başarısız olunması 

durumunda siyasi kazanç elde etmek amacıyla müzakere sürecine destek 

olmayacağını haber metninin son kısmında aktarmaktadır. Gazetenin 

yukarıda belirttiği tarihsel süreçten sonra müteakip paragraflarda aktardığı 
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ETA’nın güçsüzlüğünün ardalan bilgisini aşağıdaki şekilde maddelemek 

mümkündür. 

 

1) Hapishanede bulunan 800’den fazla ETA tutuklusu ve tutukluların 

aileleri ETA’ya baskı yapmaktadırlar 

2) Jose Maria Aznar hükümeti zamanında uygulamaya konulan ve 

Sosyalist partinin tam destek verdiği anti-terörist politikası etkili 

olmuştur. 

3) Anti-terörist politikanın başarısındaki anahtar rol partisizlik anlayışı 

ile oluşturulan ve Zapatero tarafından önerilen anti-terörist paktır. 

4) Anti-terörist paktın uygulanmaya konulmasından iki yıl sonra iki 

büyük partinin (Sosyalist Parti ve Halkın Partisi) ortak çıkardığı 

siyasi partiler kanunu ile ETA’nın siyasi kanadı Batasuna 

yasaklanmış ve ETA izole edilmiştir. 

5) Fransız yetkililer ile ortaklaşa yürütülen aralıksız polis baskısı 

ETA’nın zayıflatılma sürecini tamamlamıştır (El Pais, 16 Mayıs 

2005).  

 

El Pais gazetesi “Anti-terror pact in jeopardy as PP and Socialists spar 

over EHAK” başlığıyla 16 Mayıs 2005 tarihinde yaptığı diğer bir haberde anti-

terör paktının tehlikede olduğunu aktarmıştır. Haberin ardalan bilgisinde; ETA 

ile müzakere sürecinin Halkın Partisi ile Sosyalist Parti arasında çatışmaya 

sebep olduğu ve bu çatışmanın paktı dağatabileceği ifade edilmiştir. 

Çatışmanın sebebi olarak Halkın Partisinin hükümetten, teröre destek veren 

politik grupları yasaklayan kanunu Bask Ülkesi Komünist Partisine 

(Communist Party of the Basque Lands (EHAK)) uygulaması çağrısı yapması 

gösterilmektedir. Halkın Partisinin bu çağrıyı, yasaklı Batasuna partisinin 

bölgesel seçimlerde bölgesel parlamentoda dokuz sandalye kazanan EHAK’ı 

desteklediğini açıklamasından dolayı yaptığı bilgisi haberin devamında 

aktarılmıştır. Polis ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan soruşturmada 

EHAK’ın ETA veya Batasuna ile bir ilişkisinin saptanmadığı belirtilmiştir. (El 

Pais, 16 Mayıs 2005). 
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Haber metninin son kısmında Batasuna Partisinin lideri Arnaldo 

Otegi’nin müzakere süreci sonunda ulaşılacak bir uzlaşının; İngiltere 

hükümeti, Sinn Fein ve IRA arasında yapılan “Good Friday Agreement” 

anlaşmasına benzer şekilde ancak sadece Sosyalist hükümet ve ETA 

arasında değil, Bask Ülkesindeki tüm siyasi partilerin dahil olacağı şekilde 

yapılması gerektiğini söylediği bilgisi aktarılmaktadır (El Pais, 16 Mayıs 

2005). 

 

Arnaldo Otegi’nin, IRA ile İngiltere arasında imzalanan “Good Friday 

Agreement” anlaşmasına atıfta bulunarak; müzakere süreci sonunda 

ulaşılması muhtemel bir anlaşma ile ilişki kurduğu görülmektedir. Otegi 

kurmuş olduğu bu ilişki ile Batasuna’nın yasağının kaldırılarak müzakere 

sürecine dahil olmak isteğini ve müzakere sonucunda Bask Ülkesine, Belfast 

Anlaşmasıyla Kuzey İrlanda’ya tanınan “self determinasyon” hakkının 

tanınması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır.  

 

10 Nisan 1998’de Londra, Dublin hükümetleri ile Kuzey İrlanda 

partilerinin katılımıyla Belfast Anlaşması (Good Friday Agreement) 

imzalanmıştır. Anlaşma Kuzey İrlanda’nın geleceğine Kuzey İrlandalılar karar 

verecektir demek suretiyle; Kuzey İrlanda’ya self determinasyon hakkı 

vermiştir. Kuzey İrlanda dilerse bölgedeki tüm kimliklerin hakları korunmak 

şartıyla İrlanda ile birleşebilecek ancak İrlanda’nın bundan farklı olarak Kuzey 

İrlanda’dan toprak talebi olmayacaktır. Güç paylaşımı esasına dayalı meclis 

yapısı oluşturulacak ve her iki toplumu ilgilendiren konularda toplumsal uzlaşı 

aranacaktır. Müşterek sorunların çözümlenmesi için Kuzey-Güney Bakanlar 

Komisyonu ve İngiliz-İrlandalı Meclisi kurulacaktır. Bunlar dışında insan 

hakları komisyonlarının kurulması, milis güçlere üye mahkumların serbest 

bırakılması, silahların tamamen bırakılması ve bölgedeki güvenlik 

uygulamalarının normalleştirilmesi gibi konular da Belfast Anlaşmasında yer 

almıştır. Belfast anlaşması 22 Mayıs 1998’de İrlanda ve Kuzey İrlanda’da 

halkoyuna sunulmuş olup Kuzey İrlanda’da %71, İrlanda’da ise %94 “evet” 

oyu alarak kabul edilmiştir (Özdemir, 2012: 98,99). 
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 El Pais gazetesi 4 Haziran 2005 tarihinde “Government maintains ETA 

talks stance despite hostile victims’ protest” başlıklı haber ile İspanya 

hükümetine karşı ETA kurbanlarının gerçekleştirdiği gösterileri haber 

metninde sunmuştur. Haberin ardalan bilgisinde; İspanya hükümetinin daha 

önce İspanya Parlamentosundan ETA silahlarını bırakır ise görüşmelere 

resmen başlamak için izin aldığı ve Parlamentodaki Halkın Partisi dışındaki 

tüm partilerin destek verdiği bilgisi aktarılmıştır. Haberin devamında Terör 

Kurbanları Derneğinin (Victims of Terrorism Association (AVT)) hükümeti bu 

karardan dolayı protesto etmek için gösteri düzenleyeceği ve başbakan vekili 

Maria Teresa Fernandez’in; “İnsanlar yasal haklarını kullanabilir ve hükümet 

buna saygı duymaktadır ancak hükümetin terör ile mücadelede bulunduğu 

konum herkes tarafından bilinmektedir” dediği belirtilmiştir (El Pais, 4 Haziran 

2005). 

 

 El Pais 7 Haziran 2005 tarihinde “PM calls terror victims to meeting 

after mass protest” başlığıyla 5 Haziran 2005’de gerçekleştirilen protesto 

yürüyüşünden sonra başbakanın terör kurbanları derneği başkanlarının her 

biriyle 21 Haziran 2005’de görüşeceği bilgisini haber metninde sunmuştur. 

Haberin ardalan bilgisinde Madrid’de yapılan gösteri yürüyüşüne 200.000 ile 

bir milyon arasında kişinin katıldığı, ana muhalefet partisi Halkın Partisi lideri 

Mariano Rajoy’un da protestoda yer aldığı ve başbakanın terör politikasının 

terör kurbanları tarafından desteklenmediği, bu politikanın halkı ikiye 

böldüğü, ETA’yı yasallaştırdığı ve ülkeyi zayıflattığını söylediği bilgileri yer 

almıştır (El Pais, 7 Haziran 2005). 

 

 El Pais’in ETA’nın kalıcı ateşkese resmen son verdiğini 

duyurmasından bir gün sonra 7 Haziran 2007 tarihli “Zapatero must rule out 

fresh ETA talks, PP leader insists” başlıklı haberinde; İspanya hükümetine 

yönlendirilen iki eleştiri ve iki desteğin haberin ardalan bilgisi olarak 

sunulduğu görülmektedir. Haberin ardalan bilgileri olan hükümete yöneltilen 

eleştiri ve destek bilgilerinin birbiri ardına haber metninde  eleştiri – destek – 

eleştiri – destek şeklinde verildiği tespit edilmiştir. 
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Muhalefet partisi lideri Rajoy "ETA must be defeated by the rule of law, 

without conditions or negotiations" ifadesi ile ETA’nın müzakere yapılmadan 

veya taviz verilmeden kanun yolu ile yenilmesinin zorunlu olduğunu 

söylemekte ve hükümetin ETA ile gerçekleştirdiği müzakere sürecine karşı 

çıkmaktadır. Bask Ülkesi hükümet sözcüsü Miren Azkarate; "We have to 

keep talking. The fact it did not work out this time does not mean the road 

map was wrong," ifadesi ile görüşmelere devam edilmesi gerektiğini; bir defa 

başarısız olunmasının yol haritasının yanlış olduğu anlamına gelmeyeceğini 

söyleyerek hükümete müzakere sürecinde destek olduğunu göstermektedir 

(El Pais, 7 Haziran 2007). 

 

Haberin devamında ETA’nın siyasi kanadı olduğu gerekçesi ile 

kapatılan Batasuna partisinin lideri Arnaldo Otegi’nin hem İspanya hem de 

Bask hükümetlerini sürecin başarısızlığından dolayı suçladığı ve ETA’nın 

aldığı ateşkesi sonlandırma kararının sorumlusu olarak gördüğü “He blamed 

the Spanish and Basque government for ETA's decision, saying that they 

were behind the "collapse of democracy"” ifadesi ile gazetede yer almıştır. 

Haberin son paragrafında Navarra Özerk yönetiminin muhafazakar 

başbakanı Miguel Sanz’ın Zapatero’ya destek verdiği ve eleştiri zamanı 

olmadığını söylediği “Miguel Sanz, the conservative premier of Navarre… 

expressed support for Zapatero, saying that now is "not the time for criticism" 

ifadeleri ile yer almıştır (El Pais, 7 Haziran 2007) 

 

El Pais Navarra Özerk yönetimi başbakanı Miguel Sanz’ın başbakan 

Zapatero’ya verdiği desteği aktarırken Navarra ile ETA arasındaki bağlam 

ilişkisini “…Navarre, which borders the Basque Country and which ETA 

claims as part of an independent Basque homeland…” ifadeleri ile kurmuştur. 

El Pais bu ifadeler ile Navarra’nın Bask Ülkesinin sınırında yer aldığını ve 

ETA’nın Navarra’yı bağımsız Bask anayurdunun bir parçası olarak 

gördüğünü belirtmekte ve Navarra Özerk yönetmi başbakanının sürece dair 

açıklama yapma sebebini açıklamaktadır (El Pais, 7 Haziran 2007). 
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El Pais gazetesinde 7 Haziran 2007 tarihinde yer alan “Zapatero urges 

PP to “lend a hand” against ETA” başlıklı haberinde başbakan Zapatero’nun 

ana muhalefet partisine yaptığı ETA’ya karşı birlik çağrısı haber metninde 

aşağıda sunulduğu şekliyle yer bulmuştur.  

 

“Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero on Wednesday appealed to 

the opposition Popular Party to put aside political differences and "lend a 

hand" to the government in the fight against ETA hours after the Basque 

terrorist group announced an official end to a 15-month-old ceasefire” (El Pais, 

7 Haziran 2007). 

 

Haberin ardalan bilgisi olarak başbakan Zapatero’nun muhalefetteki 

Halkın Partisine siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp hükümete ETA ile 

mücadelede yardım etmesi çağrısı yaptığı aktarılmaktadır. Haberin 

devamında yapılan bu çağrının ETA’nın 14 aydır devam etmekte olan 

ateşkese resmi olarak son vermesinden sonra gerçekleştiği belirtilmektedir 

(El Pais, 7 Haziran 2007).  

 

“The PP has demanded that Zapatero "rectify" his counterterrorism policy, 

which involved negotiations with ETA last year, and return to the Anti-terrorist 

Pact that laid out a common strategy between Spain's two main parties 

against ETA. It has also demanded that the government push for the 

outlawing of the Basque National Action (ANV) party, which it considers to be 

an offshoot of ETA's political wing Batasuna” (El Pais, 7 Haziran 2007). 

 

Aynı tarihli haberde Halkın Partisinin Zapatero’dan ETA ile görüşmeleri 

içeren karşı terörizm politikasını düzeltmesini ve ETA’ya karşı İspanya’nın iki 

büyük partisi arasında genel bir strateji öngören Anti-terörist Pakta geri 

dönmesi çağrısı yaptığı aktarılmaktadır. Halkın Partisinin ayrıca hükümetten; 

ETA’nın siyasi kanadı Batasuna’nın şubesi olarak gördükleri, Bask Ulusal 

Hareketi partisinin (Basque National Action) yasaklanması için teşebbüse 

geçmesi istendiği belirtilmektedir (El Pais, 7 Haziran 2007).   
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Haberin müteakip paragrafında başbakan Zapatero’nun; eğer Bask 

Ulusal Hareketi partisi kanuna uymazsa sonuçlarına katlanacaktır şeklinde 

cevap verdiği aktarılmaktadır. Aynı paragrafta Bask Ulusal Hareketi partisinin 

ardalan bilgisi olarak; Bask Ülkesi ve Navarra Özerk Yönetiminde yapılan 

yerel seçimlerde partinin 25 yerel meclis üyeliği kazandığı belirtilmektedir (El 

Pais, 7 Haziran 2007). 

 

Habere Halkın partisinin hükümeti eleştiren açıklamalarıyla başlayan 

El Pais’in, haber metninin son paragrafında Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri Ban Ki-Moon’un ateşkesi sonlandırmasından dolayı ETA’yı 

suçladığı ve Zapatero’ya desteğini “Bütün uluslararası toplumun senin 

arkanda olduğuna oldukça eminim” diyerek açıkladığı bilgisini aktararak son 

verdiği görülmüştür (El Pais, 7 Haziran 2007). 

 

 El Pais 9 Haziran 2007 tarihli “Two thirds of Basques want talks 

despite end of truce” başlıklı haberi ile ETA’nın ateşkese son verdiğini ilan 

etmesine rağmen Bask halkının %68’inin hükümet ile ETA arasında yeni 

görüşmelere destek vereceği bilgisi metin kısmında verilmiştir. Haberin 

ardalan bilgisinde merkez sağ partisi Bask Ulusal Partisine oy verenlerin 

%84’ü hükümetin barış sürecini devam ettirmesini görmek istediklerini 

belirtirken bu oran; Halkın Partisine oy verenlerde %19’a düşmektedir. Bu 

oranlara rağmen ankete katılanların %61’i ETA’nın ateşkesi bozacağını 

beklediklerini söylerken; Batasuna’yı destekleyenlerin %85’i ateşkesin 

bozulmasını beklediklerini söylemiştir (El Pais, 9 Haziran 2007). 

 

 El Pais gazetesi 25 Haziran 2007 tarihli “Socialists deny talks with 

ETA before end of ceasefire” başlıklı haberle hükümet ile ETA arasında 

yapılan müzakerelerde siyasi konuların konuşulduğu şeklindeki söylentinin 

hükümet tarafından inkar edildiğini haber metninde sunmuştur. Haberin 

ardalan bilgisinde ETA’nın siyasi kanadı Batasuna’nın müzakere masasında 

ETA’nın silah bırakması karşılığında hükümetten siyasi tavizler talep ettiği bir 

plan sunduğu aktarılmıştır. Talep edilen siyasi tavizlerin ise; Navarra ile Bask 
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Ülkesinin birleşmesi, bütün mahkumların serbest bırakılması, Batasuna’nın 

yasallaşması ve Siyasi Partiler Kanunun kaldırılması olduğu aktarılmıştır (El 

Pais, 25 Haziran 2007).  

 

 El Pais 5 Temmuz 2007 tarihli “PP demands govrenment hand over 

minutes of ETA meetings” başlıklı haber ile ana muhalefet partisinin İspanya 

Parlamentosuna vereceği önergeyi haber metninde sunmuştur. Gazete 

haberin ardalan bilgisi olarak muhalefet partisinin, hükümetin ETA ile 

gerçekleştirdiği gizli buluşmaların tutanaklarının açıklaması ve 2005 yılında 

ETA ile şiddete son vermesi durumunda görüşmelere izin veren yetkinin de 

geri çekilmesi için önerge vereceklerini belirtmiştir. Haber metninde ayrıca 

barış sürecinin 30 Aralık 2006’da ETA Madrid Barajas hava alanında 

bombalama eylemi gerçekleştirip iki Ekvator göçmeninin ölümüne sebep 

olduktan sonra fiilen bozulduğu bilgisi de aktarılmıştır (El Pais, 5 Temmuz 

2007).  

  

 El Pais 11 Ekim 2008’de “ETA losing support from radical left, survey 

reveals” başlığıyla Bask bölgesi istatistiklerini veren Euskobarometro’nun 

açıkladığı sonuçları haber metninde sunmuştur. 1995 ve 2007 yılları arasında 

ETA’nın yöntemlerine ve amaçlarına sempati duyan topluluk üzerinde yapılan 

araştırmaya göre ETA’nın şiddet yöntemlerini reddetme oranı %4’den %11’e 

yükselmişken; ETA’ya tam destek 1995’de %20 iken 2007’de %2’e 

düşmüştür (El Pais, 11 Ekim 2008). 

  

El Pais 20 Temmuz 2008’de “Top ETA leader calls on terrorist group 

to lay down weapons” başlıklı haber ile hapiste bulunan Jose Maria 

Matanzas Gorostiaga’nın ETA yönetimine yazdığı mektupta ETA yönetimini 

suçladığını aktarmıştır. Avukat olan Matanzas, ETA’nın uluslararası siyasi ve 

ideolojik hareketi Kas-Ekin-Xaki’ye üye olmaktan 14 yıl hapis cezası almıştır. 

Matanzas, ETA içindeki şahin kanadın, 2007 ateşkesini bozmasını kınamakta 

ve İspanya hükümetinin ETA ile bir daha asla müzakere etmeye 

çalışmayacağını söylemektedir. ETA’nın içyapısının düzensiz olduğunu ve 
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yönetimdekilerin, hapiste bulunan ETA üyelerini, şiddet kampanyasını 

sürdürerek tehlikeye attıklarını belirtmektedir. ETA’nın krizde olduğunu ve 

İspanya hükümeti açısından her hangi bir değişikliğin öngörülmediği için yeni 

bir siyasi görüşme veya yeni bir yaklaşım olmayacağını söylemektedir. Ayrıca 

ETA tarafından yapılacak yeni bir ateşkesin de işe yaramayacağının altını 

çizmektedir (El Pais, 20 Temmuz 2008). 

 

 El Pais’de 31 Ocak 2009 tarihinde “Government moves against ETA-

linked parties” başlıklı haberi ile hükümetin ETA ile bağlantıları olduğu 

gerekçesi ile Demokrasi Üç Milyon (Democracy Three Million (D3M)) ve 

Askatasuna partileri hakkında dava açmaya hazırlandığı bilgisi haber 

metninde aktarılmıştır. Bask Ülkesinde 1 Mart’da gerçekleştirilecek olan 

bölgesel seçimlerde her iki partinin aday listesinde yasaklı Batasuna’nın 

üyelerinin isimleri bulunmaktadır. Hükümetin bu eylemi ETA’nın 50nci kuruluş 

yıldönümü dolayısı ile yayımladığı, İspanya ve Fransız hükümetlerin 

isteklerini Bask halkına empoze etmekle suçlayan bildiriden sonra 

gerçekleşmiştir (El Pais, 31 Ocak 2009). 

 

 El Pais’de 26 Mart 2009 tarihinde “Dissident ETA prisoners grouped 

together as part of pressure tactic” başlıklı haberi ile hükümetin muhalif ETA 

mahkumlarını bir araya topladığı haber metninde aktarılmıştır. Hükümet ETA 

liderliğine baskı oluşturmak amacıyla özellikle eski yüksek rütbeli ETA 

muhaliflerini bir araya toplamaktadır. Uygulanan bu hapishane politikasının 

diğer bir parçası ise en aşırı ETA militanları İçişleri Bakanlığı tarafından Bask 

Ülkesinden uzağa güney İspanya’da bulunan hapishanelere gönderilmektedir 

(El Pais, 26 Mart 2009). 

 

El Pais’de 21 Nisan 2009 tarihinde “A clear policy on terrorism” başlıklı 

haber ile ETA’ya karşı uygulanan politika haber metninde aktarılmıştır. 

ETA’nın sonu üç farklı kulvarda uygulanacak olan işlemlerin sonucu 

gelecektir. Bunlar; etkili polis çalışması, örgütün alt kültürüne uygulanacak 

adli işlemler ve siyasi itibarsızlaştırmadır (El Pais, 21 Nisan 2009).  
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El Pais’de 7 Ekim 2009 tarihinde “Government moves to limit publicity 

for ETA abroad” başlıklı haberi ile hükümetin ETA ve siyasi kanadı 

Batasuna’nın yurt dışında kendi davalarını anlatmalarını engellemek için 

adımlar attığı bilgisi haber metninde sunulmuştur. Hükümetin attığı bu 

adımlar neticesinde Basklı ayrılıkçı avukatlar Urko Aiatza ve Gorka 

Elejebarrieta’nın 3 Kasımda düzenlemeyi planladığı “The Basque conflict: 

now what?” isimli girişime katılacak olan iki İngiliz parlamanter katılma 

planlarını iptal etmişlerdir. Diğer bir benzer girişimi öğrenen hükümet 

organizatörlerle iletişime geçmiş ve paneli iptal ettirmiştir (El Pais, 7 Ekim 

2009). 

 

 El Pais gazetesi 16 Kasım 2009’da “Parties unite in rejection of 

Batasuna’s call for talks” başlıklı haberi ile Basklı radikallerin yapmış olduğu 

ETA ile müzakerelere başlanması çağrısının reddedildiğini haber metninde 

vermektedir. Haberin ardalan bilgisi olarak radikal Bask partilerinin Amerika 

Birleşik Devletleri senatörü George Mitchell’in Kuzey İrlanda barış sürecinde 

ortaya koyduğu ve Mitchell prensipleri olarak adlandırılan prensipler 

çerçevesinde barış müzakerelerine başlanması çağrısı yaptığı aktarılmıştır. 

Yapılan bu çağrı bölgenin büyük partileri Milliyetçi Bask Partisi, iktidardaki 

Sosyalist parti ve muhalefetteki Halkın partisi tarafından reddedilmiş ve ETA 

silah bırakıp yok oluncaya kadar görüşme yapılmayacağı söylenmiştir (El 

Pais, 16 Kasım 2009). 

 

 El Pais’de 27 Kasım 2009 tarihinde “Jailed ETA veterans call for an 

end to decades-long “armed struggle”” başlıklı haberi ile hapishanede 

bulunan iki ETA mahkumunun Bask gazetelerine göndermiş olduğı mektubu 

haber metninde aktarmıştır. Zaragoza’da Zuera cezaevinde bulunan eski 

ETA militanları Carmen Gisasola ve Joseba Urrosolo Sistiaga’nın yazdıkları 

mektupta, ETA’ya hiçbir amaca hizmet etmeyen silahlı mücadeleye son 

vermesi çağrısı yapılmıştır. Aynı zamanda mektupta radikal Bask solunun 

ETA’nın silah bırakmayı reddetmesi durumunda inisiyatif alarak girişimde 
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bulunması çağrısı da yapılmıştır. Bask gazetelerine gönderilen mektubu 

Deia, Berria ve Grupo Noticias gazeteleri yayımlamışken; aşırı milliyetçi 

Gara, Gisasola ve Sistiaga gazeteleri yayımlamayı reddetmişlerdir (El Pais, 

27 Kasım 2009). 

 

 El Pais 7 Eylül 2010 tarihinde “Government remains “skeptical” over 

truce”  başlıklı verdiği haber ile hükümetin 5 Eylül 2010’da ila edilen ETA 

ateşkesine kuşkulu yaklaştığını haber metninde aktarmıştır. ETA’nın 

hükümete kalıcı ateşkes ilan etmek için bir plan sunmaya hazırlandığı ve 

planda; ETA’nın siyasi kanadı Batasuna’yı yasaklayan Siyasi Parti Kanunun 

kaldırılması, hasta olan ETA mahkumlarının serbest bırakılması ve ETA 

mahkumlarını İspanya genelinde dağıtan uygulamaya son verilmesi 

bulunmaktadır. Hükümete göre Portekiz’de kurduğu yeni üsleri dağıtılan ETA 

operasyon gerçekleştiremeyecek  kadar zayıflamıştır ve bu yüzden ateşkes 

ilan etmiştir (El Pais, 7 Eylül 2010). 

 

 El Pais’de 29 Aralık 2010 tarihinde “Government wary of likely ETA 

ceasefire but deputy PM says: “We might be reaching end of the road”” 

başlıklı haberi ile hükümetin olası bir ETA ateşkesine ihtiyatlı yaklaştığı bilgisi 

haber metninde aktarılmıştır. Batasuna’nın lideri Arnaldo Otegi The Wall 

Street gazetesine yaptığı açıklamada ETA’nın Noel zamanında önemli bir 

açıklamada bulunacağını bildirmiştir. Silah bırakmadan bahsetmeyen Otegi, 

gelecek olayların hükümetin ETA ile görüşmesi için baskı oluşturacağını 

söylemiştir. Hükümet ETA’nın yapacağı herhangi bir ateşkesi “kalıcı” ve “teyit 

edilebilir” dahi olsa kabul etmeyeceğini söyleyerek 2006 ateşkeinin de kalıcı 

olarak ilan edildiğinin altını çizmektedir (El Pais, 29 Aralık 2010).  

 

 El Pais’de 15 Mart 2011 tarihinde “Antiterrorist policy and Batasuna” 

başlığıyla yer alan haber metninde hükümetin antiterör politikası ve 

Batasuna’nın yasağı aktarılmıştır. Haberde Batasuna’nın ETA ile bağlantıları 

olduğu gerekçesi ile yasaklandığı, ETA’nın varlığını koruduğu sürece 

yasallaşmayacağı veya isim değiştirerek (Sortu) seçimlere katılmasına 
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müsaade edilmeyeceği belirtilmiştir. Antiterör politikasını gazete; polis 

baskısı, radikal sol partilerin yasaklanması ve görüşme taleplerini reddetmek 

olarak sıralamaktadır. Haber metninde radikal sol Bask partilerinin ETA’yı 

reddederek hükümeti değiştiklerine ikna etmeye çalıştıkları ancak hükümetin 

de Batasuna’yı hükümet politikasının değişmeyeceğini  inandırmaya çalıştığı 

yer almıştır (El Pais, 15 Mart 2011). 

 

(3) Haber Kaynakları 

 

El Pais gazetesinin İspanya ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde aşağıda sunulan haber kaynaklarını 

kullandığı görülmüştür. 

 

 “Batasuna leader Arnaldo Otegi” (16 Mayıs 2005) 

“PP congressman Eduardo Zaplana” (16 Mayıs 2005)  

“Terrorism analysts” (20 Haziran 2005) 

“The governing Socialist party” (4 Haziran 2005) 

“AVT leader José Alcaráz” (4 Haziran 2005) 

“PP leader Mariano Rajoy” (7 Haziran 2005) 

“A phone survey conducted by Basque government” (9 Haziran 2007) 

“Socialist spokesman Diego López Garrido” (25 Haziran 2007) 

“The opposition Popular Party” (5 Temmuz 2007) 

“Conservative party’s spokesman Eduardo Zaplana” (5 Temmuz 2007) 

“The Interior Minister” (26 Mart 2009) 

“Arnaldo Otegi” (21 Nisan 2009) 

“One of ETA’s leaders” (20 Temmuz 2009) 

“According to ETA investigators” (8 Ağustos 2009) 

“Police experts” (8 Ağustos 2009) 

 “PNV parliamentarian Andoni Ortuzar” (27 Kasım 2009) 

 “Basque political leaders” (22 Mart 2010) 

“Socialist Iñaki Arriola” (22 Mart 2010) 

“Rufino Etxeberria, a leading member of ETA's outlawed political 

wing”(22 Mart 2010) 
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“Leopoldo Barreda, the Popular Party (PP) leader in the region” (22 

Mart 2010) 

“Deputy Prime Minister María Teresa Fernández de la Vega” (5 

Haziran 2010) 

 “ETA inmates” (8 Ağustos 2010) 

“Security officials” (8 Ağustos 2010) 

“One inmate” (8 Ağustos 2010) 

“ETA” (21 Eylül 2010) 

“ETA supporters” (27 Eylül 2010) 

“Public Works Minister Jose Blanco” (25 Ekim, 2010) 

“The radical separatists of ETA's outlawed political wing, Batasuna” 

(14 Şubat 2011) 

“Sortu sources” (14 Şubat 2011) 

“The Prime minister” (15 Mart 2011)                                                  

“The radical newspaper Gara” (28 Mart 2011) 

“Sources at the Socialist-run Basque government” (28 Mart 2011) 

“Government spokesman Ramón Jáuregui” (28 Mart 2011) 

“Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero” (18 Nisan 2011) 

“EA Secretary General Pello Urizar” (18 Nisan 2011) 

“The members of the International Contact Group” (11 Mayıs 2011) 

“South African mediator Brian Currin” (11 Mayıs 2011) 

“Spanish government spokesman José” (1 Ekim 2011) 

“Batasuna leader Rufi Etxeberria” (19 Ekim 2011) 

“The chairman of the PNV center-right Basque nationalist party, Iñigo 

Urkullu” (19 Ekim 2011) 

 

El Pais gazetesinin İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen 

terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde haber kaynağını göstermeye 

önem verdiği tespit edilmiştir. Özellikle alıntılama yaptığı kaynakların tüm 

sosyal statüsünü ortaya koyacak şekilde kaynak gösterimi yaptığı 

görülmüştür. Haber kaynağı olarak çoğunlukla hükümet veya hükümet 

görevlisi kişilerin açıklamalarını kullandığı tespit edilmiştir. 
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El Pais’in haberlerinde en çok hükümeti kaynak olarak gösterdiği 

alıntılamalarının büyük çoğunluğunu hükümet kaynaklarından yaptığı; 

hükümet dışı kaynak kullanımlarında ise genellikle teyidi mümkün olmayan 

kaynakları kullandığı görülmüştür. Kullandığı bu tarz kaynakların tümünün 

hükümeti olumlama işlevi gördüğü tespit edilmiştir.  

 

Gazetenin ETA ile ilgili bilgi sunarken “ETA inmates, a prisoner, 

terrorism analysts, one of ETA leader’s, Security officials” gibi güvenilirliği 

düşük ve teyidi zor olan kaynakları kullandığı ve ETA’yı gösterdiği bu 

kaynaklar ile olumsuzlayarak hükümeti olumlulaştırdığı görülmüştür. El 

Pais’in haber sunarken izlediği bu politika ile hükümet yanlısı olduğu ve 

müzakere sürecini haber metinlerine taşırken hükümetin bakış açısıyla haber 

yaptığı değerlendirilmektedir. 

 

c. Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması 

 

(1) Sentaktik Analiz 

 

Haberlerin sentaktik analizinde cümlelerin basit ya da karmaşık 

oluşlarına, uzunluk ve kısalıklarına ve etken ya da edilgen durumlarına 

bakılmaktadır. Bu şekilde, olay ya da aktörlerin farklı tarafları ortaya 

çıkarılmakta ve gazetenin olay ve aktörler ile ilgili tavırları 

değerlendirilebilmektedir.  

 

Haber metinlerinde kullanılan cümlelerin yapısı, başka bir ifade ile 

cümlelerin nasıl kurulduğu, etkenlik edilgenlik durumu ve öznenin nasıl 

konumlandırıldığı incelenir. Etken ve edilgen yapıların çözümlenmesinde 

eylemi yapanı saptamak hedeflenir. Haberlerde sorumlunun açıkça belirtilip 

belirtilmediği büyük önem taşır. Kimlerin ya da hangi kurumların eylemlerinin 

aktif ya da pasif yapıyla verildiği ideolojik bir tercihi de içinde barındırır 

(Aygün, 2011:228). 
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“Ahead of talks” (16 Mayıs 2005) 

“A new opportunity” (24 Mart 2006)  

“Government ready to announce imminent start for ETA talks” (19 

Haziran 2006)  

“As they await the government's announcement of the opening of talks 

with ETA,...” (27 Haziran 2006)  

  

El Pais gazetesinin İspanya ile ETA arasında yürütülen müzakere 

süreci ile ilgili vermiş olduğu haber başlıklarında kısa, basit ve etken cümle 

yapıları ile beraber birleşik ve etken cümle yapılarını tercih ettiği 

görülmektedir. Gazetenin belirlediğimiz zaman sınırları içerisinde sunmuş 

olduğu haber başlıklarında edilgen cümle yapısını kullanmadığı görülmüştür. 

Etken cümle yapısı cümlenin öznesini inisiyatifi elinde bulunuran, güç/iktidar 

sahibi olan taraf olarak ön plana çıkarmaktadır. Haber başlıkları etken cümle 

yapıları ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana olayını başlatan 

olduğu ve haber metninin ana aktörün başlattığı olay çevresinde örüldüğü 

görülmektedir. 

 

Edilgen cümle yapısını haber başlıklarında kullanmayı tercih etmeyen 

El Pais gazetesinin vermiş olduğu haber metinlerinde de edilgen cümle 

yapısını çok kullanmadığı, etken ve birleşik cümle yapısını daha çok 

kullanmayı tercih ettiği saptanmıştır. Edilgen yapıyı cümlenin öznesini 

olumsuzlamak için tercih eden gazetenin haber metinlerinde kullandığı etken 

yapı ile cümlenin öznesini vurgulayarak ön plana çıkarttığı görülmektedir. 

 

“Bildu was quickly formed after the Supreme Court on April 7 rejected 

an attempt four months ago by radical abertzale leftist to register a new party, 

Sortu” (El Pais, 18 Nisan 2011). 

  

“Members of Batasuna, the banned political arm of ETA, on Tuesday 

fully backed calls made by an international panel the previous day for the 

Basque terrorist group to publicly declare an end to violence” (El Pais, 19 Ekim 

2011). 
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El Pais’in 18 Nisan 2011 ve 19 Ekim 2011 tarihli haberlerinde yer alan 

yukarıdaki cümlelerde edilgen ve etken cümle yapılarının kullanımı örnek 

olarak sunulmuştur. 18 Nisan 2011 tarihli haber metninde yer alan cümlede 

Bildu partisinin kurulmasının, Yüksek Mahkemenin Sortu partisini 

reddetmesinin sonucu olduğu zaman vurgusu da yapılarak aktarılmıştır. 

Cümlede Bildu partisi, radikal Bask solu ve radikal Bask solunun kurma 

teşebbüsünde bulundukları Sortu partisi edilgen konumda sunulmuş olup 

iktidar ve gücün Yüksek Mahkemede toplandığı belirtilmiştir. Yüksek 

Mahkeme cümle içerisinde olaylara ve aktörlere yön veren konumunda 

sunulmaktadır. 

 

El Pais’in 19 Ekim 2011 tarihli haber metninde yer alan cümlede; 

edilgen cümle yapısı Batasuna partisinin, ETA’nın yasaklanmış kolu 

olduğunu vurgularken kullanılmıştır. Batasuna’nın ETA ile olan ilişkisi ve bu 

ilişkiden dolayı yasaklanmış olduğu Batasuna’yı okuyucuya olumsuz 

sunarken kullanılmıştır. Cümlenin öznesi olan “Batasuna’nın üyelerinin” etken 

konumda ve cümlede aktarılan olayın yönlendiricisi olarak sunulduğu 

görülmektedir. Batasuna üyeleri, aktarılan cümlede yaptıkları eylemden 

dolayı olumlulaştırılmışlardır. 

 

(2) Sözcük Seçimleri 

 

Sözcük seçimleri söylem analizinin önemli bölümlerinden birini 

oluşturmaktadır. Muhabirin ya da gazetenin dünya görüşünü yansıtan kelime 

tercihleri, haber söyleminin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kimi zaman aynı 

kişi veya grup farklı gazetelerde terörist ya da özgürlük savaşçısı olarak 

tanımlanabilmektedir. Bir semboller bütünü olan dil; anlam, anlatım ile 

okuyucu arasında müzakereci bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla, sözcükler anlamın oluşmasında bir gösterge konumuna 

geçmektedir. Haber metninin oluşumunda kullanılacak sözcükler çoğu zaman 

okuyucu açısından yönlendirici özelliğe sahip olmaktadır.  
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El Pais’in haber metinlerinde ETA’dan bahsederken sıklıkla sadece 

ETA dediği ancak şu ifadeleri de kullandığı tespit edilmiştir. “ ETA terrorists, 

Basque terrorist group, Basque terrorists, Basque terrorist Organization, 

Basque terrorist group ETA, terrorist group”. Gazetenin ETA hakkında bilgi 

verirken kullandığı ifadelerde sıklıkla Basklı ve terörist kimliğine vurgu yaptığı 

görülmektedir. İspanya sınırları içerisinde diğer özerk yönetimler adına 

bağımsızlık talep eden bir terör örgütü olmamasına rağmen gazetenin sürekli 

ETA’nın Basklı kimliğini vurguladığı görülmektedir. El Pais’in Basklı ve terör 

terimlerini beraber kullanmak suretiyle Bask Bölgesi ve Basklılar hakkında 

olumsuzlaştırma yapmaya çalıştığı düşünülmektedir. 

 

 ETA’nın ayrılıkçı kimliğinin El Pais’in sunduğu hiçbir haber metninde 

kullanılmadığı saptanmıştır. Gazete ayrılıkçı kimliği aşağıda gösterildiği 

şekilde sadece radikal Bask partilerini tanımlarken kullanmayı tercih etmiştir. 

“Basque separatist left, left-wing Basque separatists, Basque separatists, 

Radical left-wing separatists, Basque separatist left, separatist left, radical 

pro-independence leftists”. Radikal Basklı partilerin, solcu, ayrılıkçı ve aynı 

zamanda milliyetçi kimliklerinin de yapılan tanımlamalarda vurgulandığı 

görülmektedir. 

 

 1978 İspanya Anayasası siyasi partileri altıncı maddesinde 

tanımlamakta olup anayasaya ve kanunlara saygılı olunması koşuluyla 

kurulmaları ve faaliyet göstermeleri serbesttir demektedir. Bu ifadeye göre 

kurulan bir siyasi parti şiddete ve teröre parti tüzüğünde yer vermediği sürece 

parti programında “Bağımsızlık” öngörebilmektedir. Bask Özerk yönetiminde 

mevcut sol partilerin aşağıda anlatılan Anayasa’nın sağlamış olduğu Özerklik 

anlayışının sonuna gelindiği düşüncesi ile bağımsızlık talep etmeye 

başladıkları görülmektedir. 

 

 1978 İspanya Anayasası ile 17 Özerk Bölgeye ayrılan İspanya 

milliyetçilik sorununu Anayasa’da güvence altına aldığı özerklik sistemiyle 

aşmak istemiştir. Anayasa Özerk Bölge sayısını 17 ile sınırlandırmamış, 
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anayasanın 143 ve 144 ncü maddelerinde belirtilen şartları sağlaması 

halinde yeni Özerk Yönetimler kurulabilmesine olanak sağlamıştır. “Cafe para 

Todos” (Herkese Kahve) olarak adlandırılan bu özerklik sisteminde özellikle 

üç özerk bölgenin diğerleri ile aynı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. 

Katalunya ve Euskadi henüz 1930’lu yıllarda özerklik statüsüne kavuşmuş, 

Galicia’nın statüsü ise Franco’nun iktidara gelmesi ile gerçekleşememiştir. 

Adı geçen bu üç özerk bölge İspanya’nın vilayeti niteliğinde bulunan diğer 14 

özerk bölge ile aynı seviyeye inmeyi kabul etmeyecektir (Özçer, 2006: 137–

138). 

 

 Nitekim Katalunya, Euskadi ve Galicia Özerk Yönetimlerinin 1978 

Anayasasının 148’nci maddesinin ikinci fıkrası “Beş yıl geçtikten sonra, 

Özerk Topluluklar, 149’uncu maddede belirtilen çerçevede, Statülerinde 

değişiklik yaparak, yetkilerini aşamalı olarak arttırabilirler” uyarınca özerklik 

yetkilerini sürekli arttırarak Anayasanın öngördüğü simetrik yapıyı 

asimetrikliğe doğru zorlayacak kapasiteye sahip oldukları görülmektedir. 

Özerklik tecrübesine 1930’lu yıllardan beri sahip olan üç bölgenin zaman 

içerisinde Anayasayı zorlayacak şekilde Özerklik yetkilerini arttırıp 

bağımsızlık talep etmeleri ihtimal dahilindedir (Özçer, 2006: 141). 

 

 “Zapatero also had a message for ETA: "We ask of them only one 

step, a step backwards, the definitive renunciation of violence, with no 

conditions."” (El Pais, 18 Nisan 2011). El Pais’in 18 Nisan 2011 tarihinde 

verdiği haberde, başbakan Zapatero ETA’dan şartsız olarak şiddete son 

vermesini istemektedir. 16 Mayıs 2005’de İspanya Parlamentosundan 

ETA’nın şiddeti terk ettiğini göstermesi durumunda müzakerelere başlamak 

için izin alan başbakan Zapatero 23 Mart 2006 tarihinde ETA’nın “kalıcı 

ateşkes” ilan etmesi üzerine müzakere sürecini başlatacağını 6 Haziran 

2006’da duyurmuştu. 2006 yılında ateşkes ilanını müzakerelere başlamak 

için yeterli gören başbakan Zapatero, ETA 5 Eylül 2010’da ateşkes ilan 

etmiş; bu ateşkesin 11 Ocak 2011’de kalıcı ve uluslar arası kuruluşlar 

tarafından teyide açık olduğunu bildirmiş olmasına rağmen müzakerelere 

başlamak için yeterli görmemekte ve ETA’nın şartsız silah bırakmasını 
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istemektedir. Başbakan Zapatero’ nun bu talebinin altında üç sebep olduğu 

düşünülmektedir.  

 

İlk olarak başbakan Zapatero, 2006 ateşkesi ve müzakere süreci 

sürmekte iken ETA’nın gerçekleştirmiş olduğu Madrid Barajas havaalanı 

bombalı eyleminden sonra ETA’ya güvenmemektedir. ETA’nın ilan ettiği 

ateşkes süresince 2006 yılında olduğu gibi yeniden toparlanıp 

silahlanacağını düşünmektedir. İkinci olarak başbakan Zapatero, 

gerçekleştirilen polis operasyonları ve mahkemelerin ETA üyelerine verdiği 

cezalardan dolayı ETA’nın müzakere masasında talepte bulunamayacak 

kadar çok zayıfladığını düşünmektedir. Üçüncü sebep olarak ise başta 

yasaklı Batasuna olmak üzere radikal Bask partileri ETA’ ya şiddeti bırakması 

yönünde baskı yapmaktadırlar. ETA kendi tabanını kaybetmektedir. 

 

“Rajoy also called Saturday's march the "largest protest held since the 

transition," evidently forgetting the one-million-strong turnout in 1997 after 

ETA killed Miguel Ángel Blanco, and the 2.5 million people who marched after 

the March 11 bombings last year” (El Pais, 7 Haziran 2005). 

 

El Pais, 7 Haziran 2005 tarihinde hükümetin ETA ile müzakereleri 

başlatacağını duyurmasından sonra gerçekleştirilen protesto gösterilerini 

aktardığı haber metninde muhalefet partisi lideri Mariano Rajoy’un yapmış 

olduğu konuşmaya yer vermiştir. Gazete haber metni içerisinde kullanmış 

olduğu “evidently forgetting” ifadesi ile Rajoy’un hükümete yönelik olarak 

söylemiş olduğu ve hükümeti tepkilerin odağında gösteren "largest protest 

held since the transition," eleştirisini hafifletmekte hatta devamında sunmuş 

olduğu ardalan bilgisi ile yalanlamaktadır. Ardalanda sunulan ETA’nın Miguel 

Ángel Blanco’yu öldürmesinden sonra 2,5 milyon kişinin yürüyüş yaptığı 

bilgisi ile okuyucunun dikkati ETA terörüne yönlendirilmekte ve hükümete 

karşı yapılan protesto yürüyüşünün önemi azaltılmaya çalışılmaktadır. 

 

 "ETA must be defeated by the rule of law, without conditions or 

negotiations" (El Pais, 6 Haziran 2007). El Pais, 6 Haziran 2007 tarihinde ana 
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muhalefet partisi lideri Mariano Rajoy’un açıklamasından yaptığı alıntıyı 

haber metninde kullanmıştır. Rajoy ETA ile müzakere edilmeden veya taviz 

verilmeden kanun yoluyla yenilmesi gerektiğini ifade etmektedir. İspanya 

hükümeti ile ETA arasında yürütülen müzakerelerin ETA’nın 5 Haziran 

2007’de ateşkese resmen son verdiğini bildirmesinden sonra yapılan 

açıklamada Rajoy’un kullanmış olduğu “rule of law” ve “without conditions or 

negotiations” kelimeleri ana muhalefet partisinin ETA ile yürütülen 

müzakerelere bakış açısını göstermektedir. Muhalefet partisi ETA ile 

müzakere edilmesine kesinlikle karşı çıkmaktadır. Kullandığı bu ifadeler ile 

hükümetin, 2000 yılında Aznar hükümeti döneminde kurulmuş olan (El Pais, 

16 Mayıs 2005) ve polis baskısı, radikal Bask partilerini yasaklamak ve 

müzakere etmeyi reddetmek temel düşüncesinde (El Pais, 15 Mart 2011) iki 

büyük partinin (Sosyalist Parti ve Halkın Partisi) anlaştığı (El Pais, 14 Haziran 

2007) anti-terörist pakta dönmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

 

“She described ETA's communiqué as a "macabre joke" and said the 

group does not represent the "Basque people."” (El Pais, 6 Haziran 2007). 

Bask hükümeti sözcüsü Miren Azkarate, ETA’nın 5 Haziran 2007’de 

ateşkese son verdiğini bildirmesi üzerine; bildirinin “korkunç bir şaka” 

olduğunu ve grubun “Bask halkını” temsil etmediğini söylemiştir. Bask 

hükümeti sözcüsü, ETA’nın “Bask Halkını” temsil etmediğini söyleyerek 

temsil yetkisinin kendilerinde olduğunu örtük biçimde ifade etmektedir. 

 

“He blamed the Spanish and Basque government for ETA's decision, 

saying that they were behind the "collapse of democracy"” (El Pais, 6 Haziran 

2007). Batasuna partisi lideri Arnaldo Otegi ETA’nın ateşkese son verme 

kararından İspanya ve Bask hükümetlerini sorumlu tutarak “demokrasinin 

çökmesi”nin arkasında olduklarını belirtmektedir. Otegi kullanmış olduğu 

“collapse of democracy” ifadesi ile Hükümet ile ETA arasında yürütülen 

müzakere sürecinin demokratik bir süreç olduğuna dikkat çekmektedir. 

Demokratik süreç olarak yaptığı tanımlama ile ETA’nın meşruiyetine ve 

müzakere masasında İspanya hükümeti ile eşit bir pozisyonda bulunduğunu 

işaret etmektedir. Otegi’nin ETA’nın kararından dolayı İspanya ve Bask 
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hükümetlerini suçlamasından görüşmelerin içeriğine ve tarafların yapmış 

oldukları taleplere vakıf olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 

"The bill from [Terminal 4] has not been paid. This is why there won't 

be any new negotiations," (El Pais, 20 Temmuz 2009). ETA üyesi olmaktan 

dolayı hapiste bulunan José María Matanzas Gorostiaga’nın ETA yönetimine 

yazmış olduğu mektuptan yapılan alıntıyı El Pais 20 Temmuz 2009 tarihli 

haber metninde kullanmıştır. Matanzas 30 Aralık 2006 tarihinde Madrid 

Barajas Havaalanı 4 numaralı terminalin katlı otoparkında  ETA’nın 

gerçekleştirmiş olduğu bombalama eylemi ile müzakere süreci arasında ilişki 

kurmaktadır. Kurduğu bu ilişkide kullanmış olduğu “Terminal 4’ün faturası 

ödenmiş değil” cümlesi ile ETA’nın gerçekleştirmiş olduğu bu bombalama 

eylemi ile tüm inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirdiğini belirtmektedir. 

Matanzas bu güven kaybından dolayı ETA’nın ilan edeceği yeni bir ateşkesin 

müzakereleri yeniden başlatmak için yeterli olmayacağını düşünmektedir. 

2009 yılının Temmuz ayında yapılan açıklamadan ETA’nın kendi içerisinde, 

bombalama eylemi ile ETA’nın güvenilirliğini kaybettiğini ve geçen dört yıl altı 

aylık süre içerisinde bu güveni tekrar kazanamadığını düşünen bir grubun var 

olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda geçen ifadeler ETA içerisinde bölünmeler 

bulunduğunu ve ETA yönetiminin kendi destekçilerinin eleştirisine maruz 

kaldığını da göstermektedir. 

 

“...calls for a negotiation based on the Mitchell principles in reference 

to US senator George Mitchell, who was instrumental in the Northern Ireland 

peace process” (El Pais, 16 Kasım 2009). El Pais radikal Bask solunun 

Kuzey İrlanda barış sürecinde kullanılmış olan Mitchell prensipleri temelinde 

müzakerenin başlaması için çağrıda bulunmasını haber metninde yer 

vermiştir. Haber metninde radikal Bask solunun Bask ülkesi ile Kuzey İrlanda 

arasında ilişki kurduğu ve benzer barış sürecini gerçekleştirmek için talepte 

bulundukları görülmektedir. Altı maddeden oluşan Mitchell Prensipleri:  

 

1. Politik sorunların çözümünde barışçıl ve demokratik yöntemlere 

uymak. 
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2. Tüm silahlı örgütlerin silahsızlandırılmasını desteklemek. 

3. Olası bir silahsızlandırılmanın, bağımsız komisyon tarafından 

gerçekleştirilmesini desteklemek. Bağımsız komisyon kararlarına 

uymak. 

4. Tüm tarafların, görüşmelerin sonuçlarını etkilemek amacıyla güç 

kullanmasına karşı çıkmak. 

5. Tarafların aralarında yapacakları görüşmelerde çıkacak sonuçları 

kabul etmek. Görüşmelerde belirlenecek yöntemleri desteklemek. 

6. Bölgede devam eden “cezalandırmaları”, sokak şiddeti ve diğer her 

türlü şiddeti reddetmek. Böyle olayların görülmemesi için çaba 

harcamak (Ökten, 2013;67). 

 

Yukarıda sıralanmış olan Mitchell prensipleri ışığında yapılacak barış 

müzakerelerinde ilk adım olarak ETA’nın ateşkes ilan etmesi, devrim vergisi 

ödemeyi reddeden Basklı işadamlarını cezalandırmaktan vazgeçmesi ve 

sokak olayları dahil şiddet içeren eylemlerden kendisini soyutlaması 

gerekmektedir. Radikal Bask solu tarafından dile getirilen müzakere süreci 

ETA’nın ateşkes ilan etmesine karşılık teklif edildiği sonucuna varılmaktadır. 

Haber başlığında yer alan “Parties unite in rejection of Batasun’s call for 

talks” ifadesinden yapılan bu tekifin siyasi partiler tarafından kabul edilmediği 

görülmektedir. 2006 yılında ETA ile müzakereler devam etmekte iken 

ETA’nın gerçekleştirmiş olduğu Madrid Barajas Havaalanı bombalaması 

nedeniyle ETA’ya güvenmediklerinden dolayı önerinin reddedildiği 

düşünülmektedir. 

 

“The study also reveals that, in 1999, ETA members were considered 

to be "patriots" by half of Basque radical leftists, while last year that figure 

had dropped to 18 percent.” (El Pais, 11 Ekim 2008). El Pais, Bask bölgesi 

istatistik kurumu Euskobarómetro’nin yapmış olduğu çalışmaya haber 

metninde yer vermiştir. Yapılan araştırma 1999 yılında Bask solunun 

yarısının ETA üyelerini “vatansever” olarak görüyorken bu oranın 2007 

yılında %18’e düştüğünü göstermektedir. ETA’ya yakınlık duyan Bask 

solunun ETA’ya bakış açısı değişmektedir. Ancak haber metninde bu 
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değişimin ne tarafa doğru olduğu gösterilmeyerek okuyucunun Bask solunun 

ETA’ya olan desteği azalmıştır şeklinde yorum yapması istenmiştir. 

 

 (3) Haberlerin Retoriği 

  

Haber metninin ikna edici olması, haberlerin oluşturulması 

aşamasında temel kaygıların başında gelmektedir. Haberin retoriği ile verilen 

bilginin nasıl söylendiği kastedilmektedir. Metindeki retorik, okuyucunun neye 

yönlendirilmek istendiğini ve neyin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. 

Haber söylemlerinde inandırıcılığın sağlanması için kullanılan bazı stratejiler 

mevcuttur. En çok başvurulan stratejilerin bazıları; yakın görgü tanıklarının 

ifadelerinin kanıt olarak sunulması, resmi kurum raporları ve uzmanlar gibi 

güvenilir kaynakların kanıt olarak kullanılması, zaman, olaylar ve sayılardır. 

Doğrudan alıntılar yapma, olayları yeni olduklarında bile tanıdık kılan, iyi 

bilinen durum modelleri içine koyma gibi teknikler haberin doğruluğunu ve 

kesinliğini gösteren işaretler olup haberin inandırıcılığını sağlamakta ve 

güçlendirmektedir (Demir, 2006:139).  

 

El Pais gazetesinin analiz konusu olan İspanya ve ETA arasında 

yürütülen terör müzakereleri ile ilgili haberleri sunarken retoriksel yöntemlere 

sık olmasa da başvurduğu tespit edilmiştir. 

 

 Haber metninde inandırıcılığı sağlamak için kullanılan retoriksel 

stratejilerden olan rakam kullanımını gazete aşağıdaki örneklerde görüldüğü 

şekilde gerçekleştirmiştir. 

  

“…70 km north of the southern city of Toulouse.” (29 Nisan 2005) 

“ETA has had the chance for 40 years on many occasions…” (4 

Haziran 2005) 

 “…outlawing of Batasuna by the Supreme Court in 2003.” (20 Haziran 

2005) 
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“…of more than 170 of its members…  last 12 months.” (20 Haziran 

2005) 

“…to the almost 40-year-old conflict is through "dialogue.”” (6 Haziran 

2007) 

“…which won control of 25 local councils in the Basque …” (7 Haziran 

2007) 

 “ “Up to 84 percent of voters… 19 percent of Popular Party…” (9 

Haziran 2007) 

“…most respondents, 61 percent, said..” (9 Haziran 2007) 

“That figure goes up to 85 percent among…” (9 Haziran 2007) 

“…call off a 15-month-old ceasefire last week.” (14 Haziran 2007) 

“…support for the terrorist group between 1995 and 2007…” (11 Ekim 

2008) 

“…rejection of ETA's violent methods has grown from four percent to 

11 percent while complete support has fallen from 20 percent in 1995 

to two percent last year.” (11 Ekim 2008) 

“…in June 2007, 66 percent of the radical…” (11 Ekim 2008) 

“…41 percent, disapproved…14 percent said they…11 percent 

rejected them altogether.” (11 Ekim 2008) 

“…hat figure had dropped to 18 percent.” (11 Ekim 2008) 

“Today, support for independence is more deeply rooted than 50 or 30 

years ago.” (31 Ocak 2009) 

“…regional elections of 2009…” (14 Şubat 2009) 

“Santi Potros, 61, was chief of ETA's…1987 bombing of a Barcelona… 

killed 21 people.” (26 Mart 2009) 

“In 10 years we have made two attempts…” (20 Temmuz 2009) 

“…arrest of 34 suspected members of Segi…” (27 Kasım 2009) 

 “This latest communiqué comes 13 days after the…” (20 Eylül 2010) 

“…presented last March by 19 high-profile figures…” (20 Eylül 2010) 

 “On Sunday ETA released its second message in 15 days…” (21 

Eylül 2010) 

“…ETA stole 350 pistols in France.” (21 Eylül 2010) 

“…after the December 2006 bomb attack in the…” (21 Eylül 2010) 
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“Batasuna was outlawed in 2003…” (14 Şubat 2011) 

“…possession of 200 kilos of explosives…” (15 Mart 2011) 

“…it had kept since January 10…” (28 Mart 2011) 

“…register in time to run in local elections on May 22.” (28 Mart 2011) 

“…testified between January 31 and March 22…” (31 Mart 2011) 

“The meetings took place in June and September 2006.” (31 Mart 

2011)   

“…its slate with 300 candidates running… in the May 22…” (18 Nisan 

2011) 

“…Supreme Court on April 7 rejected…” (18 Nisan 2011) 

“…presented a joint draft bill with 35 amendments that…” (2 Haziran 

2011) 

“…he said about his 10-point proposal.” (1 Ekim 2011) 

 “… accompanied by some 30 members of Batasuna…” (19 Ekim 

2011) 

 “…declaration of a definitive ceasefire on October 20.” (17 Kasım 

2011) 

 

Sayısal veri kullanımı gazete tarafından sunulan haberin inandırıcılığı 

bakımından önem arz etmektedir. Yapılan incelemede El Pais’in İspanya 

hükümeti ile ETA arasında yürütülen müzakereler ile ilgili olarak yapmış 

olduğu haberlerde sayı kullanımını genellikle tarih ve zaman aralığı belirtirken 

kullandığı görülmüştür. Gazetenin sayılardan iki defa istatistiksel veri 

aktarırken, bir defa mesafe bildirirken ve birçok kez miktar belirtirken 

yararlandığı tespit edilmiştir.  

 

 El Pais, 9 Haziran 2007’de “Two thirds of Basques want talks despite 

end of truce” başlıklı haberde ve 11 Ekim 2008’de “ETA losing support from 

radical left, survey reveals”  başlıklı haberde anket sonuçlarının 

değerlendirilmesinden oluşan istatistiksel veri kullanımına gitmiştir. Her iki 

haberde de sayılar ETA’nın destek kaybetmekte olduğunu ve Bask 

toplumunun müzakerelerin devamını istediği şekilde kullanılmıştır. Sayısal 
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verinin istatistiksel kullanım örneği olan bu haber metinlerinde İspanya 

hükümeti olumlulaştırılmakta iken ETA olumsuzlaştırılarak sunulmuştur. 

 

El Pais 7 Haziran 2005 ve 9 Haziran 2005 tarihlerinde verdiği ana 

olayı hükümetin ETA ile müzakerelere başlamasının protesto edildiği 

haberlerde sayılardan miktar belirtirken yararlanıldığı görülmektedir. Ancak 

gazetenin sayıları kullanım tarzı ve sayılardan sonra kullanılan ifadeler ile 

protesto eyleminin etkisini ve önemini azaltmaya çalıştığı görülmektedir. 

“…between about 200,000 and one million people-depending on the 

sources..” (El Pais, 7 Haziran 2005). El Pais gösteriye katılanların sayısı 

hakkında net kesin bir sayı vermemiştir. 7 Haziran 2005 tarihli haberde 

katılım sayısını 200.000 ile bir milyon arasında göstermiştir. Vermiş olduğu 

sayı aralığının açık olmasının inandırıcılığı azaltma etkisini haberde yer 

verdiği “kaynaklara göre değişmektedir” ifadesi ile biraz daha arttırmıştır. 

Kaynakların neler olduğu sorusunu cevapsız bırakarak okuyucuyu kendi 

bakış açısından haberi okumaya yönlendirmeye çalışmaktadır. 

 

El Pais’in 9 Haziran 2005 tarihinde katılımcı sayısı ile ilgili olarak yine 

net sayı vermeyerek aralık belirttiği görülmektedir. “Police counted about 

200,000 people, and organizers around 500,000 people…” (El Pais, 9 

Haziran 2005). El Pais 7 Haziran 2005 tarihinde verdiği aralığın üst sınırını 

yarısı oranında indirmiş ve sayıların kaynağını göstermiştir. Göstermiş olduğu 

kaynaklardan birisinin güvenilir olduğu (polis) diğerinin ise (organizatörler) 

inandırıcılığının teyidinin gerektiği tespit edilmiştir. Her iki tarihli haberde 

sayıları kullanım şekli ile İspanya Hükümetine karşı yapılan protestoyu 

olduğundan daha önemsiz göstermeye çalıştığı ve hükümeti 

olumsuzlaştırmaktan kaçınarak olumlulaştırdığı görülmektedir. 

 

 El Pais’in sayı kullanımını miktar ifade etmek için kullandığı diğer 

haberlerin ise ETA’nın öldürdüğü insan sayısını verirken, hapiste bulunan 

ETA üyelerinin sayısını ve Fransa’da gerçekleştirmiş olduğu silahlık soygunu 

ile ilgili bilgi verirken kullandığı görülmektedir. “Spain's 40-year-old domestic 
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terrorism problem, one that has claimed over 800 lives.” (El Pais, 6 Haziran 

2007). “…four-decade-long campaign of violence, which killed over 800 

people.” (El Pais, 29 Aralık 2010), …“of more than 170 of its members…  last 

12 months.” (El Pais, 20 Haziran 2005), “…group stole 350 guns from a 

factory in southern France.” El Pais, (14 Haziran 2007). “The conversations 

of some of the 600 ETA prisoners…” (El Pais, 8 Ağustos 2011) 

 

 Rakamları yukarıda gösterildiği şekilde kullanarak El Pais, ETA’nın 

şiddet yanını ve içerde bulunan üye sayısını vurgulamaktadır. El Pais yaptığı 

bu retorik ile aynı zamanda ETA’nın zayıflığını ortaya koyarak ETA’yı 

olumsuzlamakta ve bu olumsuzlamaya rakamlar aracılığı ile inandırıcılık 

sağlamaya çalışmaktadır.  

 

Haberin inandırıcılığının sağlanması sadece sayısal veri kullanımı ile 

gerçekleştirilememektedir. Özellikle kaynak kişilerden yapılan alıntılar 

inandırıcılığın oluşturulmasında katkı sağlamaktadır. Haber metni içerisinde 

tırnak içerisinde yapılan alıntılar doğrudan alıntıyı oluştururken, tırnak işareti 

kullanılmadan yapılan alıntılar dolaylı alıntı, alıntıların metnin kendi sesine 

dönüşmesi ise örtük alıntı olarak adlandırılmaktadır (Demir, 2006:139). 

 

Doğrudan alıntı örnekleri; 

 

“"They have advanced, but they must take additional steps, more decisive and 

firm, to reject, forget and make a definitive break with violence," Zapatero said 

at a rally by his Socialist party in Durango, Vizcaya in the Basque Country.” 

(18 Nisan 2011) 

 

“The former prime minister6 accused Zapatero of helping ETA by allowing the 

radical left Bildu coalition take part in elections."If you want to defeat ETA you 

cannot allow a coalition, which doesn't condemn violence, to impose its 

totalitarian programs in the Basque Country and Navarre."” (7 Ekim 2011). 

                                            

6 Former Prime Minister José María Aznar 



151 

 

“"We have to keep talking. The fact it did not work out this time does not mean 

the road map was wrong," Basque government spokeswoman Miren Azkarate 

declared.” (6 Haziran 2007). 

 

“"The decision is made, what are they waiting for?" asks one prisoner.” (8 

Ağustos 2011). 

 

“"They will never run in any race if they don't clearly condemn the violence and 

split definitively from ETA," she said.” (5 Haziran 2010) 

 

“"ETA HEREBY makes it known that some months ago it made the decision 

not to carry out offensive armed actions," says the statement released on 

Sunday by the terrorist organization.” (7 Eylül 2010). 

 

“"The government has allowed [ETA] back into the Basque parliament via the 

Communist Party of the Basque Lands," PP Congressman Eduardo Zaplana 

said Saturday.” (16 Mayıs 2005). 

 

Dolaylı alıntı örnekleri; 

 

The Attorney General has said that an appeal is to be made to the Supreme 

Court on the basis that Jarrai, Haika, and Segi are not simply illegal 

organizations, but terrorist organizations, in that they complement the 

activities of ETA (23 Haziran 2005). 

 

AVT head Francisco José Alcaraz confirmed yesterday that he will be the first 

to speak with the prime minister (7 Haziran 2005). 

 

Batasuna leader Arnaldo Otegi said that reaching an accord similar to the 

Good Friday Agreement between the British government, Sinn Fein and the 

IRA must involve all of the political parties in the Basque country and not only 

the Socialist government and ETA (16 Mayıs 2005). 

 

Zapatero responded that if the ANV, which won control of 25 local councils in 

the Basque Country and Navarre in elections on May 27, fails to respect the 

law, it will "suffer all the consequences (7 Haziran 2007). 

 

He blamed the Spanish and Basque government for ETA's decision, saying 

that they were behind the "collapse of democracy (6 Haziran 2007). 
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Örtük alıntı örnekleri; 

 

Over two thirds of the Basque people believe that the government should 

open up new talks with ETA despite the terrorist group's decision to call off a 

14-month-long ceasefire on Tuesday (9 Haziran 2007). 

 

According to many surveys, this immense majority includes ample sectors of 

the separatist left (6 Eylül 2007). 

 

ETA's decision to resort to violence once more in its quest for an independent 

Basque homeland was not entirely unexpected, however (6 Haziran 2007). 

 

El Pais gazetesinin, İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili yaptığı haberleri incelendiğinde inandırıcılığı 

sağlayabilmek ve arttırabilmek için rakamlar haricinde retorik olarak alıntıları 

sıklıkla kullandığı görülmektedir. Gazetenin hasberlerinde en çok doğrudan 

alıntı, ikincil olarak dolaylı alıntı ve az miktarda örtük alıntı yaptığı tespit 

edilmiştir.  Genellikle akredite olmuş kaynaklardan alıntı yapan gazetenin 

makro ölçüde oluşturduğu söylemi doğrulayacak ifadeleri tercih ettiği 

görülmektedir.  

 

El Pais gazetesinin tırnak içinde yapılan doğrudan alıntıyı sıklıkla tercih 

etme sebebi olarak, verdiği mesajların kolay algılanabilmesi ve okuyucuya 

ulaşabilme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. İspanya toplumunu yakından 

ilgilendiren araştırma konumuz ile ilgili birincil kaynakların söylemlerini yaptığı 

doğrudan alıntılarla yineleyerek birincil söylemler üzerinde kapanmaktadır. 

Gazetenin inandırıcılığı sağlayabilmek için yaptığı alıntılarda, doğrudan 

alıntıları tercih ederek kendi argümanını destekleyecek anlamlarla metnin 

alternatif okuyuşlara kapanmasını sağladığı görülmektedir.  
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4. THE IRISH TİMES GAZETESİNDE YER ALAN HABERLERİN 

ANALİZİ 

 

a. Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz 

 

(1) Başlıklar 

 

         The Irish Times gazetesinde yapılan tarama sonucunda 

İspanya ve ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili yapılan haber 

başlıklarında en çok vurgulanan temanın ETA ile yürütülen görüşmelerde 

tarafların yaptığı açıklamalar ve ETA’ya üçüncü kişiler tarafından yapılan 

çağrılar olduğu görülmektedir. Bunun yanında ETA kurbanları ve ETA’nın 

ateşkes ilan etmesi ile ilgili haber başlıklarının da olduğu göze 

çarpmaktadır. 

 

“Spanish leader treads a risky path with new Eta strategy” (The Irish 

Times, 19 Mayıs 2005) 

“Eta’s peace in parts” (The Irish Times, 22 Haziran 2005) 

“Eta response” (The Irish Times, 26 Temmuz 2005) 

“Spain deeply divided over prospect of negotiations with Eta” (The 

Irish Times, 27 Şubat 2006) 

“Bells ring out to herald start of Eta ceasefire” (The Irish Times, 25 

Mart 2006) 

“Victims’ goups split on Eta peace talks” (The Irish Times, 12 Haziran 

2006) 

“Basque peace process faces prospect of an early grave” (The Irish 

Times, 18 Kasım 2006) 

“Batasuna calls on Eta to reinstate its ceasefire” (The Irish Times, 9 

Ocak 2007) 

“Eta claims airport bombing, but aserts ‘ceasefire stands’ ” (The Irish 

Times, 10 Ocak 2007) 

“Eta strategy” (The Irish Times, 15 Eylül 2007) 
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“Sense of deja vu at third Eta ‘ceasefire’ in 12 years” (The Irish Times, 

6 Eylül 2010) 

“Spanish government dismisses Eta ceasefire move” (The Irish 

Times,7 Eylül 2010) 

“conference calls on Eta to declare end to conflict” (The Irish Times, 

18 Ekim 2011” 

“Eta announces ‘historic’ end to its armed activities” (The Irish Times, 

21 Ekim 2011) 

“Group created by angry young students grew to become brutal, 

popular force” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 

 The Irish Times gazetesinin İspanya hükümeti ile ETA arasında 

yürütülen müzakere sürecini sık sık başlığına taşıdığını görmekteyiz. 

Müzakere süreci ile ilgili haber yaparken sadece tarafların değil ayrıca ETA 

kurbanları ile uluslararası gözlemcilerin de süreç ile ilgili düşüncelerini 

başlıktan verdiğini görmekteyiz. Haber başlıklarından görüldüğü kadarıyla 

gazete müzakere süreci ile ilgili haber yaparken ETA’nın ateşkes veya 

ateşkese son verme kararlarıyla bağlı kalmamıştır. Müzakere sürecini 

ilgilendiren her olayı haber yapmasından İspanya ve ETA arasında yürütülen 

müzakere sürecini yakından takip etmekte olduğunu göstermiştir. 

 

 The Irish Times gazetesi kullandığı haber başlıklarını genellikle yalın 

ve basit cümlecikler ile oluşturmuştur. Ancak yalın olduğu kadar da merak 

uyandıracak ve okuyucuyu haberi okumaya itecek kelime kullanımına özen 

gösterdiği tespit edilmiştir. Yine gazetenin haber başlıklarında kendi 

yorumunu açıkça yaparak konu ile ilgili ideolojisini okuyucuya aktarmaya 

çalıştığını görmekteyiz. 

 

 Gazetenin haber başlıklarında ETA’nın terörist kimliğini veya şiddet 

yönünü ortaya koyacak ifadeleri kullanmayışından okuyucuyu haberin 

başlangıcında ETA hakkında olumsuzlaştırmak istemediği sonucuna 

varılmaktadır. Haber başlıklarında ETA hakkında hiçbir olumsuz ifadeye yer 
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verilmemesinden gazetenin ETA’yı terörist gruptan ziyade meşru mücadele 

veren bir grup olarak gördüğü düşünülmektedir. Haber başlıklarında İspanya 

hükümeti hakkında da herhangi bir olumsuzlaştırma veya olumlulaştırma 

olmadığı görülmektedir. Bu tutumuyla gazetenin her iki tarafı müzakere 

süreci içerisinde birbirine eşit iki grup olarak ele aldığı değerlendirilmektedir.  

 

(2)  Haber Girişleri 

 

Yapılan analiz sonucunda The IrishTimes gazetesinin haber 

girişlerinde; İspanya başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun 

görüşmeleri başlatarak aldığı riski, yasaklı Batasuna partisinin lideri Arnaldo 

Otegi’nin görüşmelerin başlaması üzerine yaptığı açıklamaları, ETA’nın bir 

daha seçilmiş politikacıları hedef almayacağını açıklaması, ETA’nın ne 

zaman silahları bırakacağı üzerine yapılan tartışmaları, ETA’nın ilan ettiği 

kalıcı ateşkes üzerine uyanan iyimserliği, hükümete karşı ETA kurbanlarının 

gerçekleştirdiği yürüyüşü, ateşkes ilanı ile oluşan iyimserliğin yok olmaya 

başlayışını, Batasuna’nın Madrid Barajas havaalanı bombalanmasından 

sonra ETA’ya yaptığı ateşkesi yeniden kurma çağrısını, ETA’nın ateşkese 

son verdiğini açıklamasını, 6 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkese duyulan 

kuşkuyu, İspanya hükümetinin ETA’nın ateşkes ilanını reddetmesini, uluslar 

arası gözlemcilerin ETA’ya silahlı mücadeleyi terk etme çağrısını ve ETA’nın 

silahlı mücadeleye son verme ilanı konularını işlediği görülmektedir. 

 

“It's been a bad week for the infant Basque peace process. In the 

continued absence of any public talks, and an impasse in activity behind the 

scenes, the widespread optimism which greeted Eta's "permanent ceasefire" 

last March is evaporating.” (The Irish Times, 18 Kasım 2005) 

 

“Church bells rang out across the Basque Country at midnight as Eta's 

ceasefire came into effect. Bars were crowded and a mood of optimism could 

be felt in the streets. In the morning some people even dared to go out 

without bodyguards for the first time in many years.” (The Irish Times, 25 Mart 

2006) 
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“Batasuna, a Basque political party banned for its links to Eta, called on 

the armed separatists to return to a nine-month ceasefire yesterday, nine 

days after a powerful Eta bomb killed two people at a Madrid airport.” (The 

Irish Times, 9 Ocak 2007) 

 

“Basque terrorist group Eta has confirmed its strategy, announced when it 

ended its moribund ceasefire last June, to "strike on all fronts". The words of 

the new communiqué, released last weekend, were underlined by a large car 

bomb attack on the city of Logroño the same day. Most observers agree that 

a single death in this new campaign will postpone the prospects of any 

meaningful Basque peace process for years.” (The Irish Times, 15 Eylül 

2007) 

  

“Basque separatist group Eta said yesterday it stood by a permanent 

ceasefire declared last March despite claiming responsibility for a car bomb 

that killed two people at Madrid airport at the new year weekend.” (The Irish 

Times, 10 Ocak 2007) 

 

“THE BASQUE separatist group Eta, which campaigns for independence 

from Spain, issued a new appeal for talks to the international community over 

the weekend, two weeks after its ceasefire announcement was dismissed as 

insufficient by the Spanish government.” (The Irish Times, 20 Ekim 2010) 

  

“A BRIEF but high-profile international conference on the Basque conflict 

ended in San Sebastian yesterday afternoon, with a declaration calling on the 

armed group Eta to state publicly that armed activity has ended definitively .” 

(The Irish Times, 18 Ekim 2011) 

 

“EUSKADI TA Askatasuna (Eta or Basque Country and Liberty) last night 

made a long-awaited announcement, which it describes as historic : its armed 

activity has come to a definitive end .” (The Irish Times, 21 Ekim 2011) 

 

Konu ile ilgili bazı haber girişleri örnek olarak yukarıda sunulmuştur. 

Haber girişleri incelendiğinde The Irish Times gazetesinin ETA’dan bir defa 

terrorist grup, iki defa ayrılıkçı Basklı grup olarak bahsettiği bunun dışında 

sadece ETA kısaltmasını kullandığı görülmüştür. Gazetenin ETA’dan terorist 

grup olarak bahsettiği tek haberin ETA’nın ateşkesine son verdiğini ve tüm 
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cephelerde saldırı kararı aldığını açıkladığı Haziran 2007 bildirisinden sonra 

gerçekleştirdiği bombalama eylemi üzerine yapılan 15 Eylül 2007 tarihli haber 

olduğu görülmüştür.  

 

30 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdiği Madrid Barajas havaalanı 

bombalamasından altı ay sonra ateşkese son verdiğini açıkladığı ve 

ateşkese son verme kararından dört ay sonra bombalama eylemi 

gerçekleştirdiği dikkate alınınca ETA’nın bu sure boyunca kendi iç dengelerini 

kurmaya ve yeniden toparlanmaya çalıştığı düşünülmektedir. Ateşkes kararı 

sürerken bombalama eylemi gerçekleştirmesinden ve bombalamanın 

ateşkesi bozmadığını iddia edip altı ay sonra ateşkese son verdiğini 

açıklamasından kendi içerisinde bir mücadele olduğu ve şiddet yanlısı tarafın 

bunu kazandığı sonucuna varılmaktadır. Bir yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci 

bombalama eyleminde kimse ölmemiş olsa da ETA bu eylemi ile müzakere 

sürecinin kesinlikle sonlandığını tüm taraflara göstermiştir. Gerçekleştirdiği 

son bombalama eyleminden sonra The Irish Times gazetesinin ETA’nın 

müzakere sürecini sonlandırmasından ve gruba şahin kanadın egemen 

olmasından rahatsız olduğu için ETA hakkında terorist grup ifadesini tercih 

ettiği düşünülmektedir. 

 

Gazetenin haber girişlerinde ETA ile ilgili olarak verdiği 

bilgilendirmelerde ya olumsuz ifadeler kullandığı ya da ifade kullanmaktan 

kaçındığı görülmektedir. Gazetenin bu şekilde bir yaklaşım izlemesinde 

ETA’yı olumsuzlaştırmak istemediği ancak ETA’nın eylemleri sonucunda 

bazen olumsuzlaştırmaya mecbur kaldığı sonucuna varılmaktadır. Haber 

girişlerinde İspanya hükümeti ile ilgili verdiği haberlerde hükümeti 

olumlulaştırdığı görülmektedir. The Irish Times gazetesinin İspanya ve ETA 

arasında yürütülen müzakere sürecinde süreci zarara uğratan bombalama ve 

ateşkese son verme kararlarından sonra ETA’yı olumsuzlaştırmasından ve 

İspanya hükümetini olumlulaştırarak sunmasından ETA terörünün 

sonlanmasını istediği ve bunun için İspanya hükümetinin attığı adımlarda 

hükümeti desteklediği sonucuna varılmıştır. 
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(3) Fotoğraflar 

 

Şekil 12: The Irish Times, 25 Mart 2006 

 

 

The Irish Times 25 Mart 2006 tarihli “Bells ring out to herald start of 

Eta ceasefire” başlıklı haberinde Rahip Alec Reid’in fotoğrafını kullanmıştır. 

Haber metninde Rahip Alec Reid’in ETA’nın 23 Mart 2006’da ETA’nın ilan 

ettiği kalıcı ateşkesde etkili olduğu bilgisi aktarılmıştır. İrlanda toplumu 

tarafından yakından tanınan bir kişi olan Rahip Alec Reid’in; ETA’nın ateşkes 

ilanında rol almasının haberin okunma oranını arttıracağı düşüncesi ile 

gazetenin bu fotoğrafı kullandığı düşünülmektedir. Gazetenin İrlanda toplumu 

için olumlu bir kişiliği simgeleyen Rahip Alec Reid’in resmini kullanmasından 

haberin ana olayını (ETA’nın kalıcı ateşkes ilanı) olumlu karşıladığı sonucuna 

varılmaktadır. 

 

Rahip Alec Reid Kuzey İrlanda barış sürecinde IRA, İngiltere ve 

İrlanda hükümetleri arasında gizli olarak arabuluculuk yapmıştır. Alec Reid 

arabulucu olarak Kuzey İrlanda Barış sürecine dahil olmadan önce 1970’li 

yıllarda IRA tarafından kaçırılan onlarca kişi hakkında IRA topraklarında bilgi 

toplamaya çalışmıştır. Alec Reid’i tüm dünya kamuoyuna tanıtan olay ise 
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1988 yılında gerçekleşmiştir. 1988 yılında iki İngiliz askeri yanlışlıkla IRA 

cenaze kortejine  katıldıktan sonra çevreleri sarılarak dövülürler ve daha 

sonra öldürülürler. Olaya şahit olan Alec Reid yerel bir IRA yöneticisi ile 

irtabata geçip askerleri kurtarmak için çok çaba sarfeder ancak ölümlerini 

engelleyemez. Askerler öldükten sonra ise yanlarına diz çökerek dua eder. 

Bu anda çekilmiş olan fotoğraf karesi ile Alec Reid tüm dünya tarafından 

tanınan bir figür haline gelir (The Guardian, 24 Kasım 2013)  

 

Şekil 13: The Guardian, 24 Kasım 2013 

 

Father Alec Reid giving the last rites to a British soldier who had been shot 

after blundering into an IRA funeral in 1988. Photograph: Trevor McBride 
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                      Şekil 14: The Irish Times, 18 Ekim 2011 

 

 

The Irish Times, 18 Ekim 2011 tarihli “Conference calls on Eta to 

declare end to conflict” başlıklı haberinde İrlanda’nın Sinn Fein Partisi lideri 

Gerry Adams’ın fotoğrafını kullanmıştır. Gazete, IRA’nın siyasi kolu olarak 

görülen Sinn Fein Partisinin (Richards, 2010:72)  lideri Gerry Adams’ın 

katıldığı ve Bask bölgesinde gerçekleştirilen ETA konferansı sonrası yapılan 

çağrıyı haber metninde sunmaktadır. Gerry Adams’ın yüz ifadesinden olumlu 

bir beklenti içinde olduğu düşünülmektedir. 

 

b. Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz 

 

(1) Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

 

  İnceleme kapsamında ele alınan The Irish Times gazetesinin 

16 Mayıs 2005 ile 22 Ekim 2011 tarihleri arasındaki haberlerinde yer alan 
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ana olay; İspanya ve ETA arasında yürütülen müzakereler ve müzakere 

sürecine yönelik yapılan açıklamalardır.  

 

Belirtilen süre içerisinde Batasuna partisinin “Batasuna calls on Eta to 

reinstate its ceasefire” (The Irish Times, 9 Ocak 2007) başlıklı haber ile 

müzakere sürecine yönelik yaptığı çağrı ana olay olarak haber metninde yer 

almıştır. Yine müzakere sürecine ilişkin olarak Uluslararası gözlemcilerin 

ETA’nın silah bırakması için yaptığı çağrı “Conference calls on Eta to declare 

end to conflict” (The Irish Times, 18 Ekim 2011)  başlıklı haber metninde yer 

bulmuştur. ETA kurbanlarının müzakere sürecine ilişkin düşüncelerinin ise iki 

ayrı haber metninde benzer şekilde haber yapıldığını görmekteyiz. Müzakere 

süreci ile ilgili olarak ETA kurbanlarının düşüncelerinin ilk olarak “Spain 

deeply divided over prospect of negotiations with Eta” (The Irish Times, 27 

Şubat 2006) başlıklı haberde ikinci olarak ise “Victims’ groups split on ETA 

peace talks” (The Irish Times, 12 Haziran 2006) başlıklı haberde yer bulduğu 

görülmektedir. Hükümetin ETA ile müzakere sürecini başlatmak için İspanya 

Meclisinden 15 Mayıs 2005’de  izin almasından yedi ay sonra ve ETA’nın 23 

Mart 2006’da ilan ettiği kalıcı ateşkesten iki ay sonra ETA kurbanlarının 

liderliğinde hükümete karşı müzakere sürecine başlamaması için gösteri 

yürüyüşlerinin yapıldığı görülmektedir. Hükümetin ETA terörünü 

sonlandırmak için insiyatif ve risk almasından ve ETA’nın da ateşkes ilan 

ederek buna cevap vermesinden sonra gerçekleşen gösteri yürüyüşleri 

düşündürücüdür. Her iki taraf attıkları adımlar ile müzakerelerin başlamasını 

ve şiddete son verilmesini istediklerini açıkça göstermiştir. Böylesine olumlu 

bir tablo mevcut iken toplumdan hükümete ve yürüttüğü müzakerelere karşı 

tepkilerin yükselmesi toplumda ETA’ya yönelik bir öfkenin mevcut olduğuna 

ve bu öfkenin de bazı gruplar tarafından uyandırılmaya çalışıldığını 

göstermektedir. Nitekim haber metinlerinin içerisinde başta ana muhalefet 

partisi olmak üzere muhalalefet cephesinin gösterilere önderlik ettiği 

görülmektedir. Muhalafetin bu tutumundan hükümetin müzakerelere 

başlamak için ETA’ya karşı siyasi bir birlik oluşturmadan hareket ettiği 

anlaşılmaktadır. 
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The Irish Times gazetesinin konu ile ilgili yaptığı haber metinlerinde 

ETA hakkında bilgi verirken; “car bomb, killed, bomb, terror, violence, 

terrorism, vb.” gibi ifadeleri kullanmak suretiyle ETA’yı olumsuzlaştırdığı 

görülmektedir. Yaptığı bu olumsuzlaştırmalar ile okuyucuyu ETA hakkında 

yönlendirerek haber metnini istediği ideolojiden okumasını sağlamayı 

amaçladığı değerlendirilmektedir. Gazetenin İspanya hükümeti ile ilgili verdiği 

bilgilerde ise herhangi bir olumlama veya olumsuzlama ifadesini kullanmadığı 

dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 7’de The Irish Times gazetesinin müzakere süreci ile ilgili 

haber yaparken kullandığı olaylar ve bu olayların hangi alt maddeler ile 

sunulduğu gösterilmektedir. 
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Tablo 7: The Irish Times gazetesinin ana olayı sunuş şekli 

İspanya ile ETA arasında yürütülen 
ateşkes müzakereleri 

ETA’ya ateşkes ilan 
etmesi ve silahlarını 
bırakması için yapılan 
çağrılar 

ETA ile müzakerelere 
karşı yapılan gösteri 
yürüyüşleri 

ETA’nın ateşkes ilanları 
ve silah bırakma 
açıklaması 

ETA’nın 23 Mart 2006’da kalıcı 

ateşkes ilan etmesinden sonra 

hükümetin müzakereleri 

başlatacağını açıklaması üzerine 

ETA kurbanlarının 10 Haziran 

2006 da protesto gösterisi 

düzenlemesi 

Protesto gösterilerinde “Benim 

adıma müzakere etme” pankartları 

açılması 

ETA’nın daha önce ilan ettiği iki 

ateşkesi bozmasından dolayı 

toplumun ETA’ya inancının 

olmaması 

Muhalefetteki Halkın Partisi 

liderlerinin protesto gösterilerine 

destek vermesi 

Başbakan Zapatero’nun 

Parlamentoda müzakereleri 

başlatmak istediğini söylemesi 

Başbakan Zapatero’nun 

teröristlere teslim olmakla 

suçlanması 

 

Hükümetin 

müzakerelerin 

başlaması için 

Parlamentodan 

ETA’nın silah 

bırakmaya istekli 

olduğunu göstermesi 

şartıyla izin alması 

ETA’nın silahlı 

mücadeleye son 

vermesi için uluslar 

arası gözlemcilerin 

çağrı yapması 

Batasuna partisinin 

Madrid Barajas 

havaalanı 

bombalamasıdan 

sonra  ETA’ya ateşkesi 

yeniden kurması için 

yaptığı çağrı 

Batasuna partisinin 

ETA’ya silah bırakması 

için çağrı yapması 

 

ETA’nın 22 Mart 2006 

da 24 Mart’tan geçerli ilk 

kalıcı ateşkes ilan 

etmesi 

24 Mart ateşkesinde 

İrlandalı rahip Alec 

Reid, Sinn Fein 

partisinden Gerry Kelly 

ve Alex Maskey’in rol 

alması. 

ETA’nın 30 Aralık 

2006’da Madrid Barajas 

havaalanında 

bombalama eylemi 

gerçekleştirmesi ve 

ateşkesin sürdüğünü 

açıklaması 

 ETA’nın Haziran 2007’de 

ateşkese son vermesi ve 

tüm cephelerde saldırı 

kararı alması 

6 Eylül 2010’da ETA’nın 

ateşkes ilan etmesi 

20 Ekim 2011 de ETA’nın 

siahlı mücadeleye son 

verdiğini açıklaması 
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(2) Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

  

 The Irish Times gazetesinde konu ile ilgili belirtilen tarihler aralığında 

yapılmış haberlerin içerisinde bulunan ardalan ve bağlam bilgisine ilişkin 

örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 

“ The ceasefire differs from previous ones in that…” (The Irish Times, 

25 Mart 2006). 25 Mart 2006 tarihli “Bells ring out to herald start of Eta 

ceasefire” başlıklı haber metninde yer alan yukarıdaki cümle ile 24 Mart 2006 

da ETA’nın ilan ettiği ateşkes daha önceki ateşkesler ile mukayese edilmiş ve 

sonuçta farklı olduğuna karar verilmiştir. 24 Mart’da ilan edilen ateşkeste ETA 

ilk defa “permanent” (kalıcı) terimini kullanmış ve herhangi bir talepte 

bulunmamıştır. Ateşkesin daha önceki ateşkes ilanları ile bağlam ilişkisinin 

kalıcılığı üzerinden kurularak okura aktarıldığını tespit etmekteyiz. 

Anlaşılmaktadır ki ETA daha önceki ateşkes ilanlarının “permanent” veya 

benzeri bir ifade kullanmamıştır. 

 

“During the 14 months of the 1998 truce, under the PP government of 

Jose Maria Aznar, 180 prisoners were released, and another135 were 

transferred to jails nearer their homes.” (The Irish Times, 25 Mart 2006). 

ETA’nın kalıcı ateşkes ilan ettiği 24 Mart 2006’dan bir gün sonra yapılan 

haberde ETA’nın 1998’de ilan ettiği ateşkes ardalan bilgisi olarak verilmiştir. 

Ayrıca 1998 yılında hükümeti oluşturan Halkın Partisinin (PP) iktidarda iken 

izlediği politika, 2006’nın ana muhalefet partisi Halkın Partisi (PP) ile örtülü 

bir karşılaştırma yapılmak suretiyle kurulan bağlam ilişkisi okuyucuya 

sunulmuştur. Muhalefetteki Halkın Partisinin, sunulan ardalan bilgisi ve 

bağlam ilişkisi ile okuyucuya ETA ile müzakere sürecine karşı olsa da 

kendisinin de geçmişte şiddete son vermek için ETA ile görüştüğü 

aktarılmıştır. Hatta hükümetin elindeki kozlardan en önemlilerinden biri olan 

hapisteki ETA üyelerinin durumunun birkaç defa Halkın Partisi tarafından 

kullanıldığı gösterilmiştir.  
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“… Madrid airport’s terminal four on December 30th – the first fatal 

attack carried out by Eta since May 2003” (The Irish Times, 10 Ocak 2007). 

30 Aralık 2006’da ETA tarafından Madrid Barajas havaalanında 

gerçekleştirilen bombalama eyleminden sonra yapılan haberde, ETA’nın 

2003 yılından itibaren herhangi bir ölümle sonuçlanan eylem 

gerçekleştirmediği ardalan bilgisi olarak okuyucuya aktarılmıştır. 22 Mart 

2006 tarihinde kalıcı ateşkes ilan eden ETA’nın 2003 yılından beri ilk defa 

ölümcül eylem gerçekleştirmesi ETA’nın ateşkes ilan edinceye kadar eylem 

gerçekleştirme kapasitesinin olmadığını ve ilan edilen ateşkesi eylem 

yapabilir konuma gelmek için toparlanma evresi olarak kullandığını 

düşündürmektedir.  

 

“In the 1990s and the first years of this century, Eta steadily extended its list 

of so called legitimate targets, including judges, village politicians, academics 

and journalists – anyone, it seemed who disagreed with organisation in 

public.” (The Irish Times, 15 Eylül 2007). 

 

 ETA’nın 1990’lı ve 2000’li yıllardaki hedefleri ardalan bilgisi olarak 

sunulmuştur. ETA’nın 6 Haziran 2007 tarihinde, 24 Mart 2006’da başlayan 

ateşkese son verdiğini açıklamasından sonra yapılan haberde ETA’nın 

açıklamasında kullandığı “strike on all fronts” (Tüm cephelerde saldırı) 

ifadesinin ardalan bilgisi açıklanmaya çalışılmıştır. Ardalan bilgisinden 

anlaşıldığı kadarıyla ETA 1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında hedef 

aldığı bazı grup ve kişileri bir süredir hedef listesinden çıkarmıştır. Kullandığı 

ifade ve sunulan ardalan bilgisinden eski stratejisine dönüşünü hükümete 

karşı açık bir tehdit olarak kullanmaya çalıştığı düşünülmektedir. 

  

 “Sense of deja vu at third Eta ‘ceasefire’ in 12 years” (The Irish Times, 

6 Eylül 2010). ETA’nın 5 Eylül 2010 tarihinde ilan ettiği ateşkesin 12 yıl içinde 

üçüncü ateşkes olduğu belirtilen haber metninde daha önce ilan edilen iki 

ateşkes ardalan bilgisi olarak “third” ifadesinin içinde sunulmuştur. Aynı 

zamanda hem üçüncü ifadesi ile hem de  “bir anı ya da olayı daha önce 

görmüş olma, yaşamış olma hissi anlamına gelen “deja vu” (Megep [web], 

2012) ifadesi ile önceki ikisinin başarısızlıkla sonuçlandığının ardalan 
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bilgisinin içine yerleştirildiği görülmektedir. The Irish Times gazetesinin, 

kullandığı bu ardalan bilgileri ile ETA’nın ilan ettiği ateşkesten kuşku 

duyduğunu ve inanmadığını açık şekilde okuyucusuna aktarmaya çalıştığı 

düşünülmektedir. 

 

“The statement claims that it is Eta’s 51 –year campaign that has kept 

the Basque people alive.” (The Irish Times, 6 Eylül 2010) cümlesinde 

ETA’nın, 51 yıllık mücadelesi ile Bask toplumunun mevcudiyeti arasında bir 

ilişki kurduğu görülmektedir. Kurulan bu ilişkiye göre şayet ETA 51 yıl süren 

mücadeleye başlamamış olsa idi Bask toplumu yok olacaktı. ETA’nın ateşkes 

ilan ettiği ve kendisinden kalıcı silah bırakmanın beklendiği, hem Bask 

toplumunda hem de uluslar arası kamuoyunda desteğini kaybettiği ve yapılan 

polis operasyonları neticesinde eylem yapamaz duruma geldiği bir ortamda; 

kullandığı bu ifadelerle kurduğu bağlam ilişkisi ile kendisini ve yapmış olduğu 

eylemleri haklı göstermeye çalıştığı düşünülmektedir. Kendisini daha önce 

yapmadığı şekilde haklı göstermeye çalışmasından ise yenilgiyi kabul edip 

yakında silah bırakma kararını ilan edebileceği sonucuna varılmaktadır. 

 

“Eta supporters used to be organised in Batasuna, a radical party 

banned in 2001” (The Irish Times, 6 Eylül 2010) cümlesi ile gazete Batasuna 

partisinin ardalan bilgisini ve ETA ile bağlam ilişkisi ortaya koymaktadır. ETA 

destekçilerinin Batasuna içerisinde organize oldukları bilgisi partinin ETA 

destekçisi ve ETA yanlısı olduğunu açıklayarak Batasuna’nın ETA ile olan 

bağlam ilişkisini ortaya koymaktadır. 2001 yılında yasaklanan radikal bir parti 

olduğu ifadesi de haber metninde yer alan eksiltilmiş ardalan bilgisi olarak 

sunulmaktadır. Nitekim ne zaman yasaklandığı bilgisi verilmiş iken 

Batasuna’nın neden ve kim tarafından yasaklandığı bilgileri eksiklik olarak 

görülmektedir. 

 

“The prime minister got his finger badly burned when he launched a 

peace process with Eta in 2005.” (The Irish Times, 6 Eylül 2010) haberin ana 

olayının  ETA’nın 5 Eylül 2010 tarihinde ilan ettiği ateşkes üzerine yapılan 



167 

 

yorumlar olduğu görülmektedir. Haber metni içerisinde yer alan yukarıdaki 

ifade ile başlaması muhtemel bir müzakere süreci ile başbakanın (Zapatero) 

2005 yılında İspanya Meclisi’nden izin alması ile başlattığı barış süreci 

arasında bağlam ilişkisi kurulmaktadır. Gazete kurduğu bu ilişki ile 2005 

yılında başlatılan barış sürecinin olumsuz sonuçlandığını ve başbakanın bu 

dönemde çok zarar gördüğü bilgisini okuyucuya iletmekle kalmamış ayrıca 

başbakanın muhtemel görülen barış sürecine de kuşkuyla yaklaşacağını 

aktarmaya çalışmıştır. 

 

“Coming after its 13-month ceasefire, this statement is widely understood 

to mean that Eta’s 52-year violent campaign for Basque independence and 

socialism, which has cost more than 800 lives, is completely over.” (The Irish 

Times, 21 Ekim 2011).  

 

20 Ekim 2011 tarihinde ETA’nın silahlı eylemlerine son verdiğini 

açıklamasından sonra The Irish Times gazetesinde konunun haberleştirildiği 

görülmektedir. Gazete yukarıda alınan cümleler ile ETA’nın silah bırakma 

kararını, ardalan bilgisi ile beraber sunmaktadır. ETA’nın silah bırakma 

kararının ardalan bilgisi olarak göze çarpan ilk husus açıklamanın 

yapılmasından 13 ay önce ilan edilmiş olan bir ateşkesin bulunduğudur. 

Daha sonra yer verilen bilgiler ETA’nın amacı, ne kadar zamandır 

mücadelede bulunduğu ve eylemlerinde kaç kişinin yaşamını yitirdiği 

bilgileridir.  

 

“Why did Basque nationalists, and not their more powerful Catalan 

equivalents, take up arms in this way?” (The Irish Times, 22 Ekim 2011). 

Kullandığı bu ifade ile gazetenin Bask milliyetçiliği ile daha güçlü bir 

anlayışa sahip olan Katalan milliyetçiliği arasında ilişki kurmaya çalıştığı 

görülmektedir. Gazetenin Bask milliyetçilerini silahlı mücadeleye iten 

sebeplerin  neden Katalan milliyetçilerini silahlı mücadeleye itmediği sorusu 

ile okuyucuda merak uyandırarak haberin devamını okumaya teşvik etmeyi 

amaçladığı düşünülmektedir.  
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“The Basque nationalists were good Catholics, and Franco expected their 

support in his campaign against godless communism. He regarded their 

loyalty to republican democracy as the worst form of betrayal, and treated 

them accordingly.” (The Irish Times, 22 Ekim 2011).  

 

Gazetenin Bask milliyetçilerinin Katolik inancı ile Franco arasında, 

Franco ile  komünizm arasında kurduğu ilişki  görülmektedir. Haber metni 

ayrıca Basklar ile Franco rejiminin neden sorun yaşadığının ardalan 

bilgisinide sunmaktadır. Kurulan ilişkiye gore Katolik Baskların, Katolik 

Franco rejimine destek vermesi gerekmektedir fakat Basklar bu desteği 

vermemiştir. Ancak ardalan bilgisinde eksik sunulan ve anlamı farklılaştıran 

bir husus bulunmaktadır. Franco rejimi sadece Katolik değil, Katolik 

nasyonalisttir. Franco özerk yönetimlerin İspanya’yı zayıflattığını ve tek bir 

İspanyol milletinin bulunduğunu savunmaktadır. Bu sebepten bütün 

özerkliklere iktidara gelince son vermiştir. Durum  bu şekilde ele alındığında 

Baskların Katolik dahi olsa Franco rejimine destek vermesi zor bir ihtimal 

olarak görülmektedir. Haberin devamından Franco’nun Baskları hain olarak 

gördüğü ve onlara bu sebepten dolayı kötü davrandığı bilgisi sunulmuştur.  

 

“However, Eta’s failure to grasp the opportunities offered by peace processes 

in 1998-1999 and 2006-2007, coupled with recent unprecedented police 

successes, finally alienated even its own commissars in Batasuna, banned for 

links to Eta in 2002.” (The Irish Times, 22 Ekim 2011).  

 

ETA’nın silahlı mücadeleye son verdiğini açıklamasından sonra The 

Irish Times gazetesi bu kararın arkasında yatan sebepleri okuyucusuna 

aktarmaya çalışmıştır. Gazeteye gore ETA daha önce iki defa yapılan barış 

görüşmelerinde başarısız olmuş, yapılan polis operasyonları sonucunda 

zayıflamış ve kendisi ile aynı çizgide bulunan Batasuna partisine 

yabancılaşmıştır.  

 

“There were very different responses to yesterday’s statement. Some 

claim it represents the end of Eta’s 50-year armed campaign for Basque 

independence. Others dismiss it as yet another tactical move to enable the 
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greatly weakened group to regroup and rearm”(The Irish Times, 11 Ocak 

2011). 

 

 10 Ocak 2011 tarihinde, ETA’nın daha önce (5 Eylül 2011) ilan ettiği 

ateşkesin kalıcı olduğunu ilan etmesi üzerine yapılan bildirinin, gazete 

tarafından iki farklı bağlam ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bildirinin 

ilişkilendirildiği ilk bağlam ETA’nın 50 yıllık silahlı mücadelesinin sonuna 

geldiği iken; ikinci ilişkilendirildiği bağlamın ise ateşkes ilanının oldukça 

zayıflatılmış olan ETA’nın yeniden teşkilatlanmak ve silahlanmak için 

yapılmış taktiksel bir hamle olduğudur. ETA’nın 5 Eylül 2010 tarihinde ilan 

ettiği ateşkesi sonlandırmak yerine 4 ay sonra kalıcı hale getirmesinin ilk 

bağlam ilişkisinin kurulmasına; ETA’nın 23 Mart 2006’da ilan ettiği ateşkesi 

dokuz ay sonra Madrid Barajas havaalanında yaptığı bombalama eylemi ile 

bozmasından ikinci bağlam ilişkisinin kurulmasına sebep olduğu 

düşünülmektedir. ETA’nın daha önce ilan ettiği ateşkesleri bir süre sonra 

bozduğu veya sonlandırdığı dikkate alındığında ateşkesi kalıcı hale getirme 

ihtiyacı duyduğu düşünülmektedir. ETA’nın böyle bir ihtiyaç duymasından 

üzerinde bir baskı olduğu ve daimi ateşkes kararı ile bu baskıyı hafifletemez 

ise yakın zaman içerisinde yeni bir adım atma ihtiyacı duyacağı sonucuna 

varılmıştır. 

 

“This is a tougher pre-condition than the Irish and British governments 

imposed on the IRA in the run-up to their total ceasefire in 1994, though what 

is happening behind the scenes may not be that different” (The Irish Times, 

22 Haziran 2005).  

 

Başbakan Zapatero İspanya Meclisinden 16 Mayıs 2005 tarihinde eğer 

ETA silahlı eylemleri bıraktığını açıkça gösterirse müzakerelere başlamak 

için izin almıştır. The Irish Times gazetesinin İspanya Meclisinin verdiği iznin 

ön koşulu olan ETA’nın şartsız silah bırakmasını, İrlanda ve İngiliz 

hükümetleri tarafından IRA’ya empoze edilen şartlar ile karşılaştırdığı 

görülmektedir. Yapılan bu karşılaştırma sonucunda gazete ETA’ya 

müzakerelere başlanması için sunulan ön şartın IRA’ya sunulana göre daha 
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sert olduğu sonucuna varmıştır. Kurduğu bu bağlam ilişkisi ile gazetenin 

ETA-IRA benzerliğini okuyucuya aktarmaya çalıştığı değerlendirilmektedir.  

 

“Eta has ceased because they can’t continue after the dismantling of their 

new logistics base in Portugal and their failure to set up another one in 

Girona, he said on Spanish television yesterday” (The Irish Times, 7 

Eylül2010).  

 

ETA’nın 5 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkesin ardalan bilgisi içişleri 

bakanı Alfredo Perez Rubalcaba tarafından yukarıdaki haber metninde 

sunulmuştur. Haberde yer alan bilgilerden ETA’nın Fransa’nın yoğun polis 

operasyonlarından dolayı artık eskiden olduğu gibi Fransa’da rahat hareket 

edemediği ve yeni bir ülkede (Portekiz) yerleşmeye çalıştığını görmekteyiz. 

Aynı ülkede de kendisine yönelik bir operasyon yürütülüp lojistik tesislerini 

kaybetmesinden İspanya hükümetinin Portekiz hükümeti ile hızlı bir işbirliği 

kurarak ETA üstündeki baskının hafiflemesine izin vermediği sonucuna 

varmaktayız. Ayrıca İspanya’nın uluslararası kamuoyunda ETA’ya karşı 

sağlamış olduğu işbirliği ve desteğin üst seviyede olduğu sonucu da haber 

metninden çıkartılmaktadır. 

 

(3) Haber Kaynakları 

 

The Irish Times gazetesinin İspanya ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde aşağıda sıralanan geniş bir  haber 

kaynağı yelpazesini kullandığı görülmüştür. 

 

“Pernando Barrena, a spokesman for Batasuna” (19 Mayıs 2005) 

 “A government source” (The Irish Times, 22 Haziran 2005) 

“Arnaldo Otegi, leader of the Basque party Batasuna” (The Irish 

Times, 26 Temmuz 2005) 

 “Many victim of terrorism” (The Irish Times, 26 Temmuz 2005) 

 “Gorka Landaburu” (The Irish Times, 27 Şubat 2006) 

 “Some sources” (The Irish Times, 27 Şubat 2006) 
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“Roberto Manrique, vice president of the Catalan Association of 

victims of Terrorist Organisations” (The Irish Times, 12 Haziran 2006) 

“PP president Mariano Rajoy” (The Irish Times, 12 Haziran 2006) 

“The Basque militant group Eta” (The Irish Times, 6 Eylül 2010) 

“Mary Robinson and Nelson Mandela” (The Irish Times, 6 Eylül 2010) 

“Interior minister Alfredo Perez Rubalcaba” (The Irish Times, 7 Eylül 

2010) 

“Patxi Lopez, the Lehandakari or Basque president” (The Irish Times, 

7 Eylül 2010) 

 “The Abertzale left” (The Irish Times, 7 Eylül 2010) 

“The Spanish prime minister, Jose Luis Rodriguez Zapatero” The Irish 

Times, 11 Ocak 2011) 

 “Government spokesman Jose Bono” (The Irish Times, 21Ekim 2011) 

 “The South African lawyer Brian Currin” (The Irish Times, 21Ekim     

2011) 

 “Sinn Fein president Gerry Adams” (The Irish Times, 21Ekim 2011) 

 “According to some historians” (The Irish Times, 22Ekim 2011) 

 “Spanish newspaper El Pais” (The Irish Times, 22Ekim 2011) 

 

The Irish Times gazetesinin İspanya ile ETA terör örgütü arasında 

yürütülen terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde haber kaynaklarına 

çok fazla yer vermediği tespit edilmektedir. Kullandığı haber kaynaklarının ise 

bir kısmının “PP president Mariano Rajoy, Interior minister Alfredo Perez 

Rubalcaba” gibi toplumda iktidar/güç sahibi kişi ve kurumlardan oluşan 

akredite kaynaklar olduğu bir kısmının ise “Some sources, Many victims of 

terrorism” gibi haberin teyidinin mümkün olmadığı genel, açık kaynaklar 

olduğu görülmektedir.  

 

Gazetenin güvenilir olarak nitelediğimiz teyidi mümkün haber 

kaynaklarını sunarken ise kaynağın sadece haberin ana olayı ile ilgili olan 

statülerini ön plana çıkardığı görülmektedir. Haber kaynaklarının tek yanlı 

olarak kullanımından gazetenin haberleştirdiği ana olay ile ilgili olarak 

okuyucuyu kendi ideolojik bakış açısına yönlendirmeye çalıştığı 
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değerlendirilmektedir. Kullandığı teyidi mümkün olmayan açık kaynaklarda 

ise haber metnine inandırıcılık öğesi katma veya farklı bakış açısı sunma 

ihtiyacı hissettiği sonucuna varılmaktadır. 

 

The Irish Times gazetesinin İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde fazla kaynak kullanmaması; haber 

metinlerinin genelinde haber yapanın yorumunun fazla yer alması sonucunu 

beraberinde getirmiştir. Haber metinlerinde yer alan ana olaya ilişkin konular 

haber yapanın dolayısı ile gazetenin ideolojik bakış açısından 

yorumlanmıştır. The Irish Times gazetesi İspanya ve ETA arasında yürütülen 

terör müzakerelerinde ETA ile ilgili olarak sürekli olarak ETA’nın yapılan polis 

operasyonları sonucunda zayıfladığını, eylem yapamaz duruma geldiğini ve 

bu sebepten ateşkesler ilan ettiğini ve yine bu yüzden silah bırakmak 

zorunda kaldığını okuyucusuna sunmuştur. 

 

b. Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması 

 

(1) Sentaktik Analiz 

 

“Eta response” (The Irish Times, 26 Temmuz 2005) 

“Spain deeply divided over prospect of negotiations with Eta” 

(The Irish Times, 27 Şubat 2006) 

“Zapatero says Eta statement insufficient” (The Irish Times, 11 

Ocak 2011) 

 

The Irish Times gazetesinin ETA ile müzakere süreci ile ilgili vermiş 

olduğu haber başlıklarında çoğunlukla yukarıda olduğu gibi kısa ve etken 

cümle yapılarını tercih ettiği görülmektedir. Gazetenin konumuz ile ilgili 

vermiş olduğu haberlerin sadece bir tanesinin haber başlığında “Eta truce 

seen by some as a ploy to persuade powers to legalise Batasuna”(The Irish 

Times, 18 Ocak 2011) edilgen ve aynı zamanda birleşik cümle yapısı 

kullandığı tespit edilmiştir. Başlıkta kullanılan cümleciklerin anlamı ana olayın 

çevresinde dolaşmakta ve ana olayı destekleyerek okuyucuya sunmaktadır. 
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 Gazetenin vermiş olduğu haberlerin, metinlerinin sunumunda çok 

yüksek oranda etken ve birleşik cümle yapısı kullandığı görülmüştür. Haber 

metinlerinde ETA ile ilgili bilgi verirken olumsuz anlamları kuvvetlendirmek 

için etken cümlelerin sıklıkla tercih edildiği ve bu şekilde okuyucunun ETA ile 

ilgili olumsuz düşünmeye sevk edilmek istendiği değerlendirilmektedir. 

Gazetenin haber metinlerinde kullandığı az sayıdaki edilgen cümle 

yapılarında ise ETA’yı suçlu veya fail olarak göstermeye çalıştığı 

görülmüştür. “Referring to the 2006 process, which was collapsed by Eta 

bombing, Mr Rubalcaba restated yesterday that there would be no return to 

such discussions.” (The Irish Times, 11 Ocak 2011). Örnek olarak aldığımız 

cümlede de görüldüğü gibi 2006 barış sürecinin çökme sebebi kurulan 

edilgen cümle yapısı ile ETA olarak okuyucuya sunulmuştur. “What they 

failed to say was that they took their decision several months ago because 

they had been critically weakened.” (The Irish Times, 7 Eylül 2010). Diğer 

bir edilgen yapı örneği olarak aldığımız bu cümle gazetenin, İçişleri bakanı 

Alfredo Perez Rubalcaba’nın konuşmasından yapmış olduğu bir alıntıdır.  

ETA’nın etken olarak ilan ettiği 5 Eylül 2010 tarihli ateşkes kararı alıntılanan 

bu cümle yapısı içerisinde kurulan edilgen yapı ile ETA’nın kendi inisiyatifi ve 

kararı ile bunu ilan etmediği, ateşkes ilan etmeye mecbur bırakıldığı 

düşüncesi okuyucuya verilmektedir.  

 

The Irish Times gazetesi verdiği haberlerin haber başlıklarında kısa, 

basit ve  etken cümle kullanımını tercih etmektedir. Basit ve kısa cümleler 

okuyucuya hızlı okuma ve anlama kolaylığı sağlamaktadır. Haber 

başlıklarında kullandığı bu yapı ile gazette dünya haberleri bölümünde verdiği 

konu ile ilgili haberlere okuyucunun hızlı ulaşmasını hedeflemektedir. 

Gazetenin haberin metninde uzun ve bileşik cümle kullanımı tercih ettiği 

görülmektedir. Birleşik cümle kullanımı ile İrlanda gündeminin dışında 

cereyan eden konuyla ilgili haber verirken konu ile ilgili yaptığı yorumları 

desteklemek için okuyucuyu bilgilendirme ihtiyacı duyduğu düşünülmektedir. 

Gazetede etken cümlenin iki amaçla  kullanıldığı görülmektedir. Etken cümle 

kullanımı ETA dışındaki aktörlerin olumlu eylemlerini vurgulamak için 
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kullanılırken ETA ile ilgili  ise olumsuz eylemlerini vurgulamakta tercih edildiği 

görülmektedir. 

 

 (2) Sözcük Seçimleri 

  

“In the morning some people even dared to go out without bodyguards 

for the first time in many years.” (The Irish Times, 25 Mart 2006). ETA’nın ilan 

ettiği ilk kalıcı ateşkesin başladığı 24 Mart 2006’nın ertesi günü gazetede yer 

alan yukarıdaki cümlede “even dared to go out without bodyguards” ifadesi 

dikkat çekmektedir. Gazete kullanmış olduğu bu ifade ile ateşkes yürürlüğe 

girinceye kadar bazı insanların dışarıda yalnız başına dolaşmaya cesaret 

edemediğini bildirmektedir. Savaş veya sıkı yönetim ortamının bulunmadığı 

bir ülke için kullanılan bu ifadeler İspanya’da yaşanan terör ve ölüm 

korkusunu ortaya koymaktadır. Diğer bir bakış açısıyla ETA’nın İspanya 

üzerinde yaratmış olduğu terör ve şiddetin ne kadar büyük boyutta olduğuna 

da işaret etmektedir.  

 

 “... Sinn Fein’s experience of conflict resolution had been relevant to 

Eta…” (The Irish Times, 25 Mart 2006). The Irish Times gazetesi yapmış 

olduğu haber metninde Sinn Fein partisinin çatışma çözme tecrübesine atıf 

yaparak ETA’ya ilan ettiği ateşkes sonrası izleyeceği yolda Sinn Fein partisini 

bir model olarak önermektedir. Ancak bu önermeyi açık şekilde yapmak 

yerine “experience of conflict resolution” ifadesi ile Sinn Fein partisinin IRA ile 

İngiltere arasında yürütülen silah bırakma sürecinde oynadığı role atıf 

yaparak gerçekleştirmektedir. Gazete şayet ETA, Sinn Fein partisinin 

tecrübesineden yararlanmak isterse Sinn Fein partisinin ETA ile İspanya 

hükümeti arasında aracılık yapacağına inanmaktadır. Gazetenin bu 

düşüncesinin temelinde; ETA’nın siyasi kanadı olarak görülen Batasuna 

partisi 2002’de İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklandığı için 

süreçte aracılık yapma imkanına sahip olmadığı düşüncesinin bulunduğu 

düşünülmektedir. 
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 “This time around, Eta does not even use the phrases truce or 

ceasefire , but simple says that it decided, several months ago, not to carry 

out offensive armed actions.” (The Irish Times, 6 Eylül 2010). The Irish Times 

gazetesinin ETA’nın 5 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkes ile ilgili olarak yapmış 

olduğu haberde ETA’nın kullanmış olduğu “not to carry out offensive armed 

actions” ifadesi dikkat çekmektedir. Gazete ETA’nın ateşkes demediğini 

sadece saldırgan silahlı eylemlere son verdiğini bildirdiğinin altını 

çizmektedir. Diğer bir deyişle The Irish Times ETA’nın ateşkes 

dememesinden halen saldırıda bulunabileceğini ifade etmek istemektedir. 

ETA saldırıda bulunmayacaktır ancak kendisine yönelik bir saldırı 

gerçekleşirse silahla karşılık vereceğini örtülü şekilde bildirmektedir. Haber 

metninde nelerin ETA’da savunma refleksini harekete geçireceği 

sunulmamıştır. Bütün bu bilgi sunumu ile gazete ETA’nın güvenilir bir ateşkes 

ilan etmediğini ve güvenilemeyeceğini okuyucusuna aktarmaktadır. 

 

“Meanwhile, Eta has slid from the ropes to the floor as leader after 

leader has been arrested, arms seized, and active service units dismantled” 

(The Irish Times, 6 Eylül 2010). ETA’nın zayıflama sebebi olarak verilen 

yukarıdaki bilgilerden özellikle “leader after leader has been arrested” 

ifadesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Gazete kullandığı bu ifade ile 

ETA’nın lider kadrosunun bir biri ardına tutuklandığı bilgisini okuyucu ile 

paylaşmaktadır. Bir örgüt üyesinin eylem gerçekleştirdikten sonra veya 

teşebbüs ederken yakalanması normaldir. Ancak bir örgütün yönetim 

kadrosunun polis operasyonları ile bir biri ardına tutuklanması normal kabul 

görmeyebilir. Bu durum örgütün tamamı ile deşifre olduğunu ve hiyerarşik 

yapısının güvenlik güçleri tarafından elde edildiğini veya örgüt içerisinde ciddi 

boyutlarda istihbarat zaafiyeti olduğunu göstermektedir. Her iki durum da 

ETA için oldukça kötüdür.  Gazete kullandığı bu ifade ile ETA’nın güvenlik 

güçleri tarafından ne kadar sıkı takip edildiğini ve zayıflatıldığını okuyucuya 

aktarmaktadır. 

 

“Many Spaniards, including many Basques, are deeply hostile to any 

resolution of the…” (The Irish Times, 6 Eylül 2010). Gazetenin haber 
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metninde kullanılan “Spaniards” ifadesi ile İspanya sınırları içinde yaşayan 

tüm topluluklar özerk bölge ayrımı yapılmadan ifade edilmiştir. “Spanish” 

ifadesinin kullanılmamasının bilinçli olarak yapıldığı düşünülmektedir. Çünkü 

İspanya içerisindeki özerk bölgelerden bazıları kendilerini İspanyol olarak 

tanımlamamakta özerklik kimlikleri ile tanımlamaktadırlar. 

 

“… this is the third in 12 years and had merely used them to regroup 

and re-arm before resuming violence.” (The Irish Times, 7 Eylül 2010). 

Gazetenin vermiş olduğu haber metninde kullanmış oluğu “regroup, rearm, 

resuming violence” ifadeleri ile daha önce ilan edilen ateşkeslerde ETA’nın 

ateşkes süresini nasıl değerlendirildiği gösterilmiştir. Ateşkesin ve şiddete 

son vermenin ruhuna aykırı olan bu ifadeler ETA’nın inandırıclık ve 

güvenilirliğini olumsuzlaştırmaktadır. Ancak bu ifadelerin sadece 

olumsuzlama işlevi olmadığı düşünülmektedir. Bu ifadeler aynı zamanda 

hükümetin ETA’nın ilan ettiği ateşkesi kabul etmemesi hususunda hükümete 

haklılık kazandırmaktadır. ETA geçmiş ateşkes süreçlerini yeniden organize 

olmak, silahlanmak ve şiddeti sürdürmek için kulanmıştır. Muhtemelen ilan 

ettiği bu ateşkesde de aynı şekilde davranacaktır düşüncesinin okuyucuya 

aktarılmaya çalışıldığı düşünülmektedir. 

 

 “The ministry’s anti terör policy remains intact and we will not change 

one single comma of it.” (The Irish Times, 7 Eylül 2010). ETA’nın 5 Eylül 

2010 tarihinde ilan ettiği ateşkes sonrası, İçişleri Bakanının (Mr. Rubalcaba) 

yaptığı açıklamaya The Irish Times’ın haber metninde yer verdiğini 

görmekteyiz. İçişleri Bakanı Rubalcaba’nun ETA’nın ilan ettiği ateşkes 

sonrası bakanlığın anti terör politikasının değişmeyeceğini söylediğini 

görmekteyiz. Açıklamada yer alan “one single comma” ifadesi bakanlığın 

dolayısı ile hükümetin kararlılığını vurgulamaktadır. Bakanlık için ETA’nın ilan 

ettiği ateşkesin herhangi bir anlamı olmadığı ve ETA’ya karşı yürütülen 

politikalara aynen devam edileceği net ve kesin bir tarzda dile getirilmiştir. 

Bakanın, anti terör politikası hakkında neden yukarıdaki açıklamayı yapma 

ihtiyacını duyduğu haber metninde yer almamıştır. Bakanın ETA’nın ateşkes 

ilanı üzerine bazı kesimlerde oluşan müzakere sürecinin yeniden 
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başlamasına ilişkin beklentileri cevaplamak için bu açıklamayı yaptığı 

değerlendirilmektedir. 

 

 “Franco’s knee-jerk response to Eta’s actions made him its best 

recruiting sergeant.”(The Irish Times, 22 Ekim 2011). The Irish Times 

gazetesinin ETA’nın silahlı mücadeleye son verdiğini duyurduğu iki gün sonra 

“Group created by angry young students grew to become brutal, popular 

force” başlıklı haber ile ETA’nın oluşum sürecini okuyucularına aktardığını 

görmekteyiz. Haber metninde yer alan “knee-jerk response, recruiting 

sergeant” ifadeleri ile gazete; Franco’nun uyguladığı ETA ile mücadele 

politikasını yanlış bulduğunu okuyucuya aktarmaktadır. Cümlede sadece 

“response” ifadesi kullanılmış olsa idi Franco’nun ETA ve ETA’nın 

eylemlerine karşı uyguladığı sistemli bir  politikasının olduğu anlamı 

çıkarılabilirdi. Ancak “knee-jerk response” ifadesi ile Franco’nun ETA’ya karşı 

bir politikasının olmadığı, ETA’nın eylem gerçekleştirmesi ardından alınan 

tepki tedbirlerinden oluşan bir politika olduğu anlamı çıkmaktadır. ETA bir 

eylem gerçekleştirdiğinde Franco yönetimi buna tepki olarak Bask ülkesi 

üzerinde polisiye tedbirleri arttırmakla karşılık vermekte idi. Uygulanan bu 

politika ise cümlede yer alan ikinci dikkat çeken ifadenin oluşmasına sebep 

olmuştur. Bask ülkesi üzerindeki baskı ve polisiye tedbirler arttıkça Bask 

toplumunun Franco’ya ve İspanya’ya karşı öfkesi artarak bunlara karşı 

mücadele veren ETA’ya sempatisi ve desteği de artmaktaydı. Diğer bir 

deyişle Franco yönetiminin bir politikadan yoksun olarak uyguladığı baskı 

ETA’ya militan ve sempatizan kazandırmaktaydı.  

 

 “The only statement that we want to read from Eta is one that declares 

an irreversible and definitive end to violence.” (The Irish Times, 11 Ocak 

2011). ETA 5 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkesi 10 Ocak 2011’da kalıcı ve 

uluslararası gözlemciler tarafından teyide açık hale getirdiğini duyurmuştur. 

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba yukarıda yer 

verdiğimiz açıklamayı yapmıştır. Açıklamada yer alan “irreversible” (geri 

alınamaz) ve “definitive” (kesin) ifadeleri bakanlığın ETA ile mücadelede 

kararlılığını göstermesi açısından önemlidir. Bakanlık dolayısı ile hükümet 
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ETA’nın 23 Mart 2006’da ilan ettiği kalıcı ateşkes sonrası 16 Mayıs 2005’de 

meclisten aldığı izine dayanarak görüşmelere başlamıştır. Müzakereler 

devam ederken ETA 30 Aralık 2006’da Madrid Barajas havaalanında 

gerçekleştirdiği bombalama eylemi sonrası iki Ekvator vatandaşı ölmüş ve 

hükümet zor durumda kalmıştı. Hükümetin bu sebepten dolayı ETA’nın kalıcı 

ateşkes ilanı ile tatmin olmadığı ve daha fazlasını talep ettiği 

değerlendirilmektedir.  

 

 (3) Haberlerin Retoriği 

  

 The Irish Times gazetesinin analiz konusu olan İspanya ve ETA 

arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili haberleri sunarken retoriksel 

stratejileri çok kullanmadığını görmekteyiz. Metindeki retorik okuyucuyu neye 

yönlendirilmek istendiğini ve neyin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. 

Retoriğin az tercih edilmesinden gazetenin okuyucuyu yönlendirmek 

istemediği, tarafsız haber sunmak istediği şeklinde bir yargıya varılabilir. 

Ancak konu ile ilgili haber metinleri incelendiğinde gazetenin böyle bir kaygı 

taşımadığı verdiği haberlerin hepsinde kendi yorumunu metnin içine 

yerleştirmesinden anlaşılmaktadır.  

 

 Haber metninde inandırıcılığı sağlamak için kullanılan retoriksel 

stratejilerden olan rakam kullanımını gazete aşağıdaki örneklerde görüldüğü 

şekilde gerçekleştirmiştir. 

 

 “… 1000 days ago…” (The Irish Times, 27 Şubat 2006) 

 “… March 14th, 2004…” (The Irish Times, 27 Şubat 2006) 

 “…since 2002.” (The Irish Times, 18 Kasım 2006) 

 “…in 1999.” (The Irish Times, 18 Kasım 2006) 

 “…Eta’s 1998-99 truce…” (The Irish Times, 18 Kasım 2006) 

 “… 60 terrorist…” (The Irish Times, 7 Eylül 2010 ) 

 “…50-year…” (The Irish Times, 11 Ocak 2011) 

 “…2006 process…” (The Irish Times, 11 Ocak 2011) 
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“… 559 in Spain and 140 in France.” (The Irish Times, 11 Ocak 2011) 

 “…50-year war…” (The Irish Times, 18 Ocak 2011) 

“…13-month…52-year…800 lives…” (The Irish Times, 21 Ekim 2011) 

 “…September 2010…” (The Irish Times, 21 Ekim 2011) 

 “…40-year…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “… in 1973…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “… late 1970s” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “… killing 90 people...” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…15 per cent…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…killing 27…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…mid-1980s…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…in the 1990s…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…1998-1999 and 2006-2007” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

 “…in 2002…” (The Irish Times, 22 Ekim 2011) 

  

 Gazete örneklerde de görüldüğü gibi retoriksel stratejilerden olan 

haber metni içerisinde sayıların kullanımını çok fazla tercih etmemiştir. Haber 

metinleri içerisinde geçen sayıların büyük çoğunluğu tarih verirken veya diğer 

zamansal kavramları ifade ederken kullanılmıştır. Tarih kullanımının özellikle 

22 Ekim 2011 tarihli “Group created by angry young students grew to 

become brutal, popular force” başlıklı, ETA’nın ortaya çıkış sürecinin ve 

eylemlerinin anlatıldığı haberde yüksek olduğu görülmektedir. Bunun dışında 

kalan diğer haberlerde zamansal kavramları ifade etmek için dahi genelde 

bir-iki, en fazla üç veya dört adet sayı kullanımı olduğu görülmektedir.  

 

Gazetenin haberleri sunarken herhangi bir analiz veya araştırma 

sonucundan çıkmış güvenilirliği test edilebilir sayıları hiçbir haber metni 

içerisinde kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu durum gazetenin yapmış olduğu 

haber metinlerinin inandırıcılığını ve güvenilirliğini zedelemekte, taraflı haber 

verdiğini düşündürmektedir.   

  



180 

 

 The Irish Times gazetesinin haber kaynağının güvenilirliğini ortaya 

koyan diğer bir retorik stratejisi olan alıntı yapmayı da sık tercih etmediği 

görülmüştür. Konumuzla ilgili haberlerde yapılan inceleme sonucunda 

gazetenin beş haberde tırnak içerisinde doğrudan alıntı yaptığı bunlar 

dışında sıklıkla dolaylı ve örtük alıntıyı tercih ettiği görülmüştür.  

  

 Doğrudan alıntı örnekleri: 

 

 “ “We have ended ectivities against elected members of Spanish political 

parties,” Basque terrorist group Eta announced on Saturday night.” (The Irish 

Times, 20 Haziran 2005). 

 

“ “This is a revolution in Spanish thinking not seen for centuries.” This is how 

Arnaldo Otegi…describes initiatives by the Spanish prime minister, Jose 

Rodriguez Zapatero” (The Irish Times, 26 Temmuz 2005) 

 

“ “The PP are manipulating the victims of Eta,” says Landaburu. (The Irish 

Times, 27 Şubat 2006) 

 

“ “The government has the people’s support to defeat ETA but it has no 

support to negotiate for political gains, or allow killers to achive political gains 

that have cost many lives,” PP president Mariano Rajoy told reporters. (The 

Irish Times, 12 Haziran 2006). 

 

“ We want to call on Eta to keep to the commitments and objectives it set in its 

statement of March 22 (when it declared a ‘permanent ceasefire’,) Batasuna 

leader Arnaldo Otegi told reporters in San Sebastian. (The Irish Times, 9 Ocak 

2007). 

  

Yapılan tırnak içerisindeki doğrudan alıntıların iki tanesinin Batasuna 

partisinin  lideri Arnaldo Otegi’ye, birinin ana muhalefet partisi başkanı 

Mariano Rajoy’a, birinin eski bir ETA üyesi olan gazeteci Gorka 

Landaburu’ya, birisinin de ETA’ya ait olduğu görülmektedir. Bu doğrudan 

alıntılardan ikisinde ETA olumsuzlaştırılıyor iken, birinde hükümet 
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olumsuzlaştırılmakta, birinde muhalefet olumsuzlaştırılmakta ve birisinde de 

hükümetin olumlulaştırıldığı görülmektedir.  

 

 Dolaylı alıntı örnekleri: 

 

However, Pernando Barrena, a spokesman for Batasuna, told The Irish Times 

yesterday that such specualtion was ‘logical’ (The Irish Times, 19 Mayıs 

2005). 

  

He said that Zapatero’s initiative is “very welcome”, but insists that any Eta-

government tlks must be paralleled by political discussions with all parties, 

including Batasuna (The Irish Times, 19 Mayıs 2005). 

 

Eta said its move is a result of "recent political changes", and the collapse of 

the anti-terrorist pact between the Socialist Party (PSOE) that governs in 

Madrid, and the opposition conservatives of the Partidio Popular (The Irish 

Times, 20 Haziran 2005). 

 

The Basque terrorist group Eta has announced that it will no longer target 

elected politicians (The Irish Times, 22 Haziran 2005) 

 

Some ETA victims' groups shunned Saturday's protest and said the PP was 

playing politics by linking the Madrid train bombings to ETA when the attacks 

were carried out by Islamist radicals (The Irish Times, 12 Haziran 2006). 

 

Speaking on Saturday, Zapatero said he had public backing to push for peace 

negotiations (The Irish Times, 12 Haziran 2006). 

 

However, Brian Currin, the South African lawyer who has played a key role in 

bringing about Eta s 13-month-old ceasefire, and in yesterday s conference, 

told The Irish Times last night that he did not expect a definitive statement as 

soon as that… (The Irish Times, 18 Ekim 2011). 
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Örtük alıntı örnekleri: 

 

The group is implicitly stating that members of the security forces remain 

targets (The Irish Times, 20 Haziran 2005). 

 

Those who accuse the prime minister of "dismembering Spain" and 

"capitulating to terrorism" are scare-mongering for their own political ends 

(The Irish Times, 26 Temmuz 2005). 

 

A French police report confirmed on Tuesday that Eta is the only suspect in 

the robbery of hundreds of pistols near Nimes on October 23
rd

 (The Irish 

Times, 18 Kasım 2006). 

 

The guerrillas did not make a formal statement breaking the ceasefire, as they 

have done on previous occasions, and Batasuna officials in recent days 

expressed surprise at the attack (The Irish Times, 9 Ocak 2007). 

 

The conservative opposition party, the Partido Popular (PP), was bitterly 

opposed to the 2006 talks and most Spanish public opinion regards any 

concessions to Eta as toxic (The Irish Times, 18 Ekim 2011). 

 

 The Irish Times gazetesinin daha çok dolaylı ve örtük alıntı kullanmayı 

tercih ettiği görülmektedir. Bu durum The Irish Times gazetesinin kaynağını 

belirtmeden yorum içeren haberlere yer vermesi ile doğru orantılıdır. Gazete 

bu şekilde yorum içeren haberler sunması sebebiyle haber sunan gazeteden 

ziyade fikir gazetesi hüviyeti kazanmştır. Haberin yorum içermesi gazetenin 

kendi ideolojik bakış açısını okuyucuya aktarması anlamına gelmektedir ki bu 

durum tarafsız haber sunumu ilkesi ile uyuşmamaktadır. 

 

 Gazetenin kullandığı alıntılarda genellikle ETA’yı ve ana muhalefet 

partisini olumsuzlaştırıyor iken, İspanya hükümetini olumlulaştırdığı 

görülmektedir. Yaptığı bu olumlulama ve olumsuzlama ile The Irish Times 

gazetesi İspanya ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinde İspanya 

hükümetinin terörle mücadele politikasını desteklediğini göstermektedir. 
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4. THE NEW YORK TİMES GAZETESİNDE YER ALAN 

HABERLERİN ANALİZİ 

 

a. Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz 

 

(1) Başlıklar 

 

The New York Times gazetesinde İspanya ve ETA arasında yürütülen 

terör müzakereleri ile ilgili yapılan haber başlıklarında en çok vurgulanan 

temanın,  ETA’nın ateşkes ilanları (5 haber başlığında), ikinci sırada 

vurgulanan temanın ise İspanya ile ETA arasında yürütülen müzakereler (4 

haber başlığında) olduğu görülmektedir.  

 

“Basque separatists declare a cease-fire; ETA taking political path 

after 40 years” (The New York Times, 23 Mart 2006) 

“ETA following a path first trod by the IRA; For Both, it seems to lead 

to oblivion” (The New York Times, 25 Mart 2006) 

“A cease-fire in Spain” (The New York Times, 27 Mart 2006) 

“Madrid shows rare unity; Right and left agree to cooperate over ETA” 

(The New York Times, 29 Mart 2006) 

“Zapatero announces ETA talks; Critics call meeting a gift to terrorists” 

(The New York Times, 30 Haziran 2006) 

“Basque separatists declare end of truce; Group blames Madrid for 

lack of a deal” (The New York Times, 6 Haziran 2007) 

“Spain’s botched peace process; The Basques” (The New York Times, 

28 Haziran 2007) 

“Spain dismisses cease-fire statement by ETA” (The New York Times, 

7 Eylül 2010) 

“When is a cease-fire not a cease-fire?” (The New York Times, 9 Eylül 

2010) 
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“ETA’s talk of cease-fire is rejected by government; Statement doesn’t 

say arms would be handed over, as Madrid demands” (The New York 

Times, 11 Ocak 2011) 

“ETA calls an end to violence; Spanish leader Express relief bu also 

caution at Basque separatist’s move” (The New York Times, 22 Ekim 

2011) 

 

Haber başlıklarında gazetenin kendi öznel yorumunu kattığı 

görülmüştür. “Spain’s botched peace process; The Basques” (The New York 

Times, 28 Haziran 2007) başlığında gazete barış görüşmeleri hakkındaki 

yorumunu kullandığı “botched” (beceriksizce yapılmış iş) ifadesi ile 

belirtmektedir. “Madrid shows rare unity; Right and left agree to cooperate 

over ETA” (The New York Times, 29 Mart 2006) başlığında da benzer durum 

görülmektedir. Gazete haberin ana olayı olarak sunduğu hükümet ile 

muhalefet arasında varılan ETA hakkındaki uzlaşmayı kendi öznel yorumu ile 

“rare” (çok nadir) şeklinde tabir etmektedir. Haber başlıklarına katmış olduğu 

öznel yorumlar ile gazetenin hem okuyucuyu kendi ideolojik görüşüne 

yönlendirmeye çalıştığı hem de habere olan ilgiyi arttırarak haber metninin 

okunmasını sağlamayı amaçladığı değerlendirilmektedir. 

 

The New York Times gazetesinin haber başlıklarında ETA’yı iki defa 

“Basque separatists” olarak tanımladığı bunun dışında sadece ETA ifadesini 

kullandığı görülmüştür. “Basque separatists declare a cease-fire; ETA taking 

political path after 40 years” (The New York Times, 23 Mart 2006) başlıklı 

haberin ana olayı ETA’nın 22 Mart 2006’da yaptığı duyuru ile iki gün sonra 

(24 Mart 2006) kalıcı ateşkesin başlayacağıdır. “Basque separatists declare 

end of truce; Group blames Madrid for lack of a deal” (The New York Times, 

6 Haziran 2007) başlıklı haberin ana olayı ise ETA’nın 22 Mart 2006’da iki 

gün sonra başlayacağını duyurduğu kalıcı ateşkese son verdiklerini 

açıklamalarıdır. Her iki haber başlığında da aynı söz dizimsel yapının 

kullanıldığı görülmektedir.  Dikkat edilmesi gereken husus ise yapılan 

haberlerin tarihleri arasında 14 aylık zaman aralığı bulunması ve aynı ana 

olayı (ETA ateşkesi) haber metnine taşımasıdır. Ateşkesin başlaması ve son 
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verildiğinin açıklanmasında ETA’dan özellikle “Basque separatists” olarak 

bahsedildiği açıktır. Her iki haber başlığının etken yapıda olduğu,  ETA’yı 

güç/iktidar sahibi ve İspanya hükümeti ile eşit konumda gösterdiği 

görülmektedir. Kullanılan cümle yapısından ve seçilen ifadelerden ETA’nın 

terörist bir grup değil de meşru mücadelede bulunan bir azınlık grup olarak 

gösterilmek istendiği değerlendirilmektedir.  

 

 Gazetenin haber başlıklarında ETA’dan bahsederken yukarıdaki iki 

haber dışında sadece “ETA” ifadesini herhangi bir açıklama yapmadan 

kullanmasından; hitap ettiği Amerikan toplumunun “ETA”yı bildiği kabulü ile 

haber yaptığını göstermektedir.  

 

Gazetenin haber başlıklarında sadece ETA ve İspanya hükümetinin 

aktör olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Haber başlıklarında üçüncü bir aktör 

olarak başka kurum ve kişilere yer verilmemesi The New York Times’ın 

yürütülen müzakere sürecinin sadece ETA ve İspanya hükümeti arasında 

olduğunu kabul ettiğini göstermektedir. Buradan ETA ve İspanya’yı bir 

birlerine eşit iki taraf olarak gördüğü ve ETA’nın yürüttüğü silahlı mücadeleyi 

de terör olarak görmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

(2) Haber Girişleri 

 

“The Basque separatist group ETA, which has killed more than 800 people 

and terrorized Spanish society for nearly 40 years, announced a permanent 

cease-fire Wednesday, saying that it would turn its attention to achieving 

independence for the Basque region of Spain through politics” (The New York 

Times, 23 Mart 2006).  

 

Gazetenin 23 Mart 2006 tarihli haberinin girişinde, haberin ana olayı 

olan ETA’nın ateşkes ilanı ve ETA hakkında bilgi verildiği görülmektedir. 

Gazete haber girişinde, haber başlığında olduğu gibi ETA’dan “The Basque 

separatist group” olarak bahsetmiştir. Bu tanımlama ETA’nın terrorist kimliğini 

ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Ancak haber girişinin devamında 
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ETA’nın 40 yıla yakın süredir İspanya toplumuna korku verdiği ve 800 kişinin 

üzerinde insan öldürdüğü bilgileri verilerek şiddet yanlısı bir kimliği olduğu 

ortaya konmuştur. Haber girişinde yer alan bu ifadeler ile ETA 

olumsuzlaştırılmış olsa da terörist grup denmediği görülmektedir. Haber 

girişinin devamında kullanılan bağımsızlığı politik yollardan kazanmak ifadesi 

ise bir önceki cümlede yapılan olumsuzlamayı yumuşatmakta hatta ETA’yı 

olumlulaştırmaktadır. Haber girişinde İspanya hükümetine ait her hangi bir 

bilgi sunumu yapılmamıştır. 

 

“The leader of the main opposition party in Parliament pledged Tuesday 

to support the Socialist government of Prime Minister Jose Luis Rodriguez 

Zapatero as it moves toward negotiations with the Basque separatist group 

ETA, which announced a permanent cease-fire last week.” (The New York 

Times, 29 Mart 2006). 

 

 Haber girişinde, ana olay olarak sunulan muhalefetin hükümete ETA 

ile yapılacak müzakerelerde destek vereceği bilgisi sunulmuştur. Gazetenin 

sunmuş olduğu haber girişinde hükümetin muhalefetten destek talebi 

olduğuna dair bir bilgi bulunmamasından muhalefet partisinin liderinin kendi 

inisiyatifi ile hükümete ETA ile yapılacak görüşmelerde destek taahhüdünde 

bulunduğu sonucuna varılmaktadır. 

 

 ETA’nın 24 Mart 2006’da ilan ettiği kalıcı ateşkesten sonra hükümetin 

talebi olmadan muhalefetten gelen destek taahhüdü muhalefetin başlaması 

muhtemel ETA müzakerelerinde dışarıda kalmak istemediği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Hükümet İspanya Meclisinden 16 Mayıs 2005 tarihinde, 

ETA’nın şiddeti terk ettiğini açıkça göstermesi halinde müzakerelere 

başlayabileceği şeklinde izin almış olup; ETA 24 Mart 2006’dan geçerli 

olacak şekilde kalıcı ateşkes ilan ederek  bu koşulu yerine getirmiştir. Bu 

aşamadan sonra hükümet müzakereleri başlatmakta ve sürdürmekte 

serbesttir. Muhalefet partisinin müzakerelerden sonra ETA’nın silahlı 

mücadeleye son verme kararı alması durumunda bu başarıya ortak olmak 

arzusunda olduğu veya süreci tıkayan parti olmak istemediği 

düşünülmektedir. İktidar partisinin müzakere sürecini başarıyla yürütüp 
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ETA’yı silah bırakmaya ikna etmesi durumunda; hükümet olarak İspanya 

toplumu genelinde oylarını yükseltmesi muhtemeldir. Muhalefetin hükümetin 

elde edeceği böyle bir başarıya ortak olmak arzusu ile destek taahhüdünde 

bulunduğu düşünülmektedir. Haber girişinde vaat edilen desteğin kapsamı ve 

sınırları hakkında bilgi bulunmamaktadır. Muhalefet partisi liderinin desteğin 

kapsamını belirtmemesinden, daha sonra desteğini koşullara bağlayabileceği 

veya desteğini geri çekebileceği şeklinde değerlendirilmektedir. 

 

“In an announcement that will probably fan Spain's bitter debate over how 

to respond to terrorism, Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero 

announced Thursday that his government would open disarmament talks with 

the militant Basque separatist group ETA.” (The New York Times, 30 Haziran 

2006). 

 

 ETA 24 Mart 2006’da kalıcı ateşkes ilan ederek hükümetin 16 Mayıs 

2005 tarihinde İspanya Meclisinden aldığı barış müzakerelerinin ön koşulunu 

yerine getirmiştir. Meclisin hükümete Eta ile müzakerelere başlamak için 

verdiği iznin ön koşulu ise ETA’nın şiddeti terkettiğini açıkça göstermesi 

gerektiğidir. ETA’nın kalıcı ateşkes ilan ederek şiddeti terk ettiğini göstermesi 

üzerine başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero müzakere sürecini 

başlatacağını duyurmuştur. Haberin giriş paragrafında yer alan bu duyuru ile 

İspanya ve ETA arasındaki terör müzakereleri gizli olarak değil herkesin 

bilgisi dahilinde resmen başlatılmıştır. Haberde görüşme kapsamının ne 

olacağı, tarafları kimlerin temsil edeceği, görüşmelerin nerede ve nasıl 

yapılacağı, müzakere başlıklarının ne olacağı gibi hususların yer almadığı 

görülmektedir. Belirtilen müzakere sürecine ilişkin hususların 

açıklanmamasından hükümet ile ETA arasındaki görüşmelerin 

başlayacağının kamuoyuna açıklanmasına rağmen içeriğinin gizli tutulacağı 

sonucuna varılmıştır. 

 

“The Basque separatist group ETA called off its 15-month cease-fire 

Tuesday and vowed to resume its violent struggle for a nation independent of 

Spain. The group blamed the decision to end the truce on the government of 
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Jose Luis Rodriguez Zapatero, accusing it of repression and of excluding ETA's 

supporters from politics.” (The New York Times, 6 Haziran 2007).  

 

6 Haziran 2007 tarihli haberin ana olayı ETA’nın 24 Mart 2006’da ilan 

ettiği ateşkese son verdiğini duyurmasıdır. Haber girişinde ana olayın net bir 

şekilde yansıtıldığı görülmektedir. ETA’nın ateşkese son verme kararında 

Zapatero hükümetini ETA destekçilerine ve politikacılarına baskı yapıp 

sürgün etmekle suçladığı da görülmektedir. Haber girişinde yer alan bu 

bilgiler ışığında ETA kalıcı olarak ilan ettiği ateşkesi sonlandırmakta haklı 

görülmektedir. Gazetenin haberin giriş paragrafında yer vermediği ateşkesin 

sonlanmasına ilişkin eksik bilgiler bulunmaktadır. ETA kendi ateşkesini 30 

Aralık 2006 tarihinde Madrid Barajas havaalanında gerçekleştirdiği ve iki 

Ekvator vatandaşının ölümüne sebep olan bombalı saldırı ile altı ay önce 

fiilen bozmuş bulunmaktadır. Bombalama eyleminden sonra ise ateşkesin 

devam ettiğini söyleyerek eylemleri ile söylemleri arasında çelişkiye 

düşmüştür. Ancak bombalama eylemi sonrası İspanya hükümeti görüşmeleri 

askıya aldığını açıklayarak süreci dondurmuştur. 

 

Haber metninin devamında bombalama eylemine değinilmiş olduğu 

görülmektedir. Ancak gazetenin haberin giriş paragrafında ETA’nın 

gerçekleştirmiş olduğu ve fiili olarak ateşkesi bozan bombalama eylemine yer 

vermeyerek sadece ETA’nın hükümeti suçlayan ifadelerine yer vermesi 

yürütülen müzakere sürecinde ETA’yı olumlulaştıran ve destekleyen bir yayın 

politikası izlediğini göstermektedir.  

 

“The Spanish interior minister said Monday that he did not trust a cease-

fire announcement from ETA, the Basque separatist group, dismissing 

speculation about whether the country's long fight against terrorism had come 

to an end.” (The New York Times, 7 Eylül 2010).  

 

Haberin ana olayını ETA’nın 5 Eylül 2010 tarihinde ilan ettiği ateşkesin 

hükümet tarafından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. İçişleri Bakanı ETA’nın 

ilan ettiği bu ateşkese inanmadığını ve ülkenin terör mücadelesinin sonuna 

geldiği spekülasyonlarının da doğru olmadığını söylemektedir. 
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 ETA son kalıcı ateşkes ilanını 24 Mart 2006 tarihinde yapmış ve 30 

Aralık 2006’da Madrid Barajas havaalanı bombalaması ile fiilen, 6 Haziran 

2007’de ise yaptığı açıklama ile resmen bu ateşkese son vermiştir. O 

dönemde ETA ile müzakereleri başlatan Zapatero hükümeti Madrid 

havaalanında gerçekleştirilen bombalama eylemi sonrası ETA’ya olan 

inancını kaybetmiş ve ETA’nın yaklaşık üç buçuk yıl sonra yeniden ateşkes 

ilan etmesi hükümet tarafından inandırıcı bulunmamasına sebep olmuştur. 

ETA’nın ateşkes ilanıyla toplumda, ETA’nın silah bırakması ile sonuçlanacak 

yeni bir müzakere sürecinin başlatılması beklentisinin oluştuğu ancak 

hükümetin yeni bir müzakere sürecini başlatmak niyeti olmadığı yine haber 

girişinde yer almıştır.  

 

“After more than 40 years of violent struggle for independence in the 

traditional Basque homeland in Spain and France, the separatist group ETA has 

declared a unilateral end to its campaign of bombings and shootings, saying it 

wished to seize a ''historical opportunity to reach a just and democratic resolution 

to an age-old political conflict.''” (The New York Times, 22 Ekim 2011).  

 

Haberin ana olayını ETA’nın silahlı mücadeleye son verme duyurusu 

oluşturmaktadır. Haber girişinin ana olayı özetlenmiş şekilde okuyucuya 

tamamiyle yansıtmakta olduğu görülmektedir. Haber girişinde ETA’nın 

gerçekleştirmiş olduğu terör eylemlerinin oldukça yumuşatılarak “violent 

struggle” (şiddetli mücadele) olarak ifade edildiği görülmektedir. ETA’nın 

kiminle mücadele ettiği bilgisinin yer almadığı haber metninde mücadelenin 

neden ve nasıl şiddetli bir nitelik kazandığı bilgisi de eksiktir. ETA’nın yaptığı 

eylemler mi yoksa rakibinin yaptığı eylemler mi mücadeleye şiddet boyutunu 

kazandırmıştır bilinmemektedir. Haber girişinde yer alan “independence, 

traditional Basque homeland, unilateral, democratic resolution, political 

conflict” gibi ifadeler ETA’yı, bağımsızlığı için işgalci bir ülkeye karşı 

mücadele veren inisiyatif sahibi, demokrasiye saygılı bir örgüt olarak 

göstermekte ve olumlulaştırmaktadır. Haber girişinde İspanya hükümeti 

hakkında olumlu veya olumsuz bir bilgi sunumu bulunmamaktadır. Haber 
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girişi bu şekliyle ETA’yı İspanya hükümeti ile aynı seviyeye çıkarmakta ve 

ETA’nın terörist kimliğini saklamaktadır. 

 

(3) Fotoğraflar 

 

The New York Times gazetesi İspanya ve ETA arasında yürütülen 

terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde çok nadir fotoğraf kullanmayı 

tercih etmiştir. Gazete konu ile ilgili olarak yaptığı haberlerin sadece bir 

tanesinde fotoğraf kullanmıştır. Fotoğraf kullanarak verdiği haber, aynı 

zamanda gazetenin ilk sayfadan verdiği tek haber olan 23 Mart 2006 tarihli 

“Basque separatists declare a cease-fire; ETA taking political path after 40 

years” başlıklı haberdir. Gazetenin hem ilk sayfadan, hem de fotoğraf 

kullanarak verdiği bu haberin ana olayı ETA’nın 24 Mart 2006 tarihinden 

geçerli olmak üzere ilan ettiği kalıcı ateşkestir. The New York Times’ın 

ETA’nın ilan ettiği ilk kalıcı ateşkesi bu tavrı ile çok önemli gördüğü 

anlaşılmaktadır.  

 

The New York Times gazetesinin 23 Mart 2006 tarihli haberde 

kullandığı fotoğrafta; dönemin İspanya başbakanı Jose Luis Rodriguez 

Zapatero’nun mikrofon önünde basın açıklaması yaptığı görülmektedir. 

Başbakan Zapatero’nun resminin altında yer alan ifade ile The New York 

Times, başbakan Zapatero’nun; ETA’nın kalıcı ateşkes bildirisi hakkında 

konuştuğunu ve barış sürecinin uzun ve güç olacağını söylediği bilgisini 

vermiştir. Zapatero’nun bu sözleriyle ETA’nın ateşkes ilanını olumlu 

karşıladığı ve İspanya Meclisinden aldığı yetkiye dayanarak kısa zaman 

içerisinde barış görüşmelerini başlatacağı değerlendirilmektedir. 
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Şekil 15: 23 Mart 2006 tarihli Fotoğraf 

 

Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero said, of ETA's announcement, 

"any peace process after so many years of horror and terror will be long and 

difficult." 

 

 Fotoğraf incelendiğinde başbakan Zapatero’nun konuşması esnasında 

ellerini, avuç içleri bir birine dönük ve paralel olarak göğüs hizasında tuttuğu 

görülmektedir. “Bu hareket karşıdaki kişiye uzanan bir eldir. Tartışılan kişiyle 

olan mesafeyi kapatmak ve ifade edilen kelimelerle onun zihnine ulaşmak 

isteğini gösterir” (Baltaş Z. , Baltaş A. 1996:68). Başbakan Zapatero vücut dili 

ile ETA üyelerine, İspanya toplumunun geneline ve muhalefete uzlaşı 

mesajları vermektedir. Gazetenin fotoğraf altında kullandığı açıklama ile 

vücut dilinin mesajları beraber yorumlandığında başbakan Zapatero’nun 

başlaması muhtemel müzakere sürecinde destek istediği anlaşılmaktadır. 

The New York Times’ın haber metninde kullandığı fotoğraf tercihi ile 

başbakan Zapatero’yu desteklediği görülmektedir.  

 

b. Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz 

 

(1) Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

 

  İnceleme kapsamında ele alınan The New York Times 

gazetesinin 16 Mayıs 2005 - 22 Ekim 2011 tarihleri arasındaki haberlerinde 
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yer alan ana olay; ETA’nın ilan ettiği ateşkesler üzerinden İspanya hükümeti 

ile ETA arasında yürütülen terör müzakereleridir.   

 

 Müzakerelerin başladığı 2006 yılında The New York Times, haber 

başlıklarında ve haber girişlerinde; “Basque separatists declare a cease-fire; 

ETA taking political path after 40 years” (23 Mart 2006), “ETA following a 

path first trod by the IRA; for both, it seems to lead oblivion” (25 Mart 2006), 

“A cease-fire in Spain” (27 Mart 2006), “Madrid shows rare unity; Right and 

left agree to cooperate over ETA” (29 Mart 2006) verdiği bilgiler ile ana olayı 

aktarmaktadır.  

 

Gazetenin 2006 yılı içerisinde müzakere sürecini sıklıkla haber yaptığı 

ve haber başlıklarında ETA’yı vurgulayan ifadelere yer verdiği, haber 

metninin devamında da ise İspanya hükümeti ile ETA arasında yürütülen 

müzakere sürecine yönelik bilgi aktardığı görülmüştür. Gazete ETA’nın 

ateşkes ilanını takiben ilk önce ETA’nın mücadelesine siyasi yoldan devam 

edeceği bilgisini vermiş, daha sonra ETA’yı IRA ile karşılaştırarak IRA’nın 

izlediği yoldan gideceği veya gitmesi gerektiğini aktarmıştır. Ateşkes sonrası 

İspanya hükümeti hakkında, ETA ile yürütülecek müzakereler konusunda, ilk 

olarak muhalefet desteğini sağladığını ancak daha sonra ana muhalefet 

partisini müzakere başlıkları hakkında ikna edemediği için bu desteği 

koruyamadığını aktarmıştır.  

 

 Gazete 2007 yılında konuyu sadece iki defa haber olarak sunmuştur. 

İlk sunduğu haberin ETA’nın ateşkese son verdiği ve hükümeti suçladığı 6 

Haziran 2007 tarihli haberdir. Gazetenin verdiği diğer haber ise 28 Haziran 

2007 tarihli “Spain botched peace process; The Basques” başlıklı haberdir. 

Ana olayı müzakere sürecinin başarısızlık sebeplerinin olduğu haberde The 

New York Times; ETA’yı ateşkesi bozmakta aceleci davranmakla suçlarken 

başbakan Zapatero’yu başarısızlığın asıl sebebi olarak göstermiştir.  
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Gazete Zapateroyu; süreci iyi yönetememek, İspanya Meclisindeki 

partiler arasında birliği sağlayamamak, ETA’dan silahlı eylemlerine son 

verdiğine dair güvenilir bir teminat almamak, ETA’ya ufak da olsa bir taviz 

vermemek, müzakereler sürerken ETA mahkûmlarını İspanya genelindeki 

hapishanelere dağıtmaya devam etmek, mahkûmları ailelerine yakın yerlere 

gönderme imkânı var iken bu imkânı kullanmamak, süreçte zayıf liderlik 

etmek, Batasuna partisinin yasağını kaldırmamak gibi konularda hatalı 

bulmuştur. Yapılan bu hatalar neticesinde sürdürülen müzakere sürecinin 

zarar gördüğü bilgisini aktarmıştır. 

 

 The New York Times gazetesinin, 2010-2011 yılları arasında konu ile 

ilgili haberleri “Spain dismisses cease-fire statement by ETA”(7 Eylül 2010), 

“When is a cease-fire is not a cease-fire?”(9 Eylül 2010), “ETA’s talk of 

cease-fire is rejected by government; Statement doesn’t say arms would be 

handled over, as Madrid demands”(11 Ocak 2011), “ETA calls an end to 

violence; Spanish leaders express relief but also caution at Basque 

Separatists’ move” (22 Ekim 2011) başlıkları ile sunduğu görülmüştür. Haber 

başlıklarında ve haber girişlerinde İspanya hükümetinin, ETA’nın 5 Eylül 

2010’da ilan ettiği ve 10 Ocak 2011’de kalıcı olan ve uluslararası 

gözlemcilerin teyitine açtığı ateşkesi kabul etmediği ve inandırıcı bulmadığı 

aktarılmıştır. The New York Times, ETA’nın 2006 yılında ilan ettiği kalıcı 

ateşkesi Madrid Barajas havaalanı bombalaması ile bozmasından dolayı 

inandırıcılığını ve güvenilirliğini kaybettiğini haber metinlerinde sık sık dile 

getirmiştir. ETA’nın 20 Ekim 2011’de silahlı mücadeleye tamamiyle ve 

kesinlikle son verdiğini ilan etmesinin dahi hükümet tarafından tam anlamıyla 

rahatlatıcı olmadığı ve ETA’ya güvenmedikleri 22 Ekim 2011 tarihli haberin 

haber başlığında ve haber girişinde gazete tarafından aktarılmıştır.  

 

 Tablo 7’de The New York Times gazetesinin müzakere süreci ile 

ilgili haber yaparken kullandığı olaylar ve bu olayların hangi alt maddeler ile 

sunulduğu gösterilmektedir. 
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Tablo 8: The New York Times gazetesinin ana olayı sunuşu. 

 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri 

 Hükümetin Parlamento’da partiler arası 
birliği sağlamadan müzakere sürecini 
başlatması 

Ana muhalefet partisi Halkın partisinin  
müzakerelerin başlaması üzerine ETA 
kurbanlarının dahil edildiği müzakere 
karşıtı gösteriler düzenleyerek hükümeti 
baskı altına alması 

Hükümetin ETA’dan şiddet yolunu 
kullanmayacağına dair güvenilir bir 
teminat almaması 

Hükümetin müzakereleri sürdürmek için 
ETA’ya taktiksel tavizler vermemesi 

 ETA mahkûmlarını evlerinden uzak 
İspanya genelindeki hapishanelere 
yerleştirme politikasını yeniden gözden 
geçirmemesi 

Yasaklı Batasuna partisinin yasağını 
kolaylıkla kaldırabilecekken 
kaldırmaması 

Başbakan Zapatero’nun zayıf liderliği ve 
süreci iyi yönetememesi 

 ETA’nın silahlara dönmek için acale 
etmesi 

ETA’nın 24 Mart 2006’dan geçerli ilk 
kalıcı ateşkes ilan etmesi 

11 Mart 2004’de Madrid treninin 
Radikal İslamcılar tarafından 
bombalanması sonrası ETA’nın 
bombalama eylemlerinin kendi 
tabanından dahi tepki çekmesi  

Gerry Adams’ın IRA’nın silah 
bırakmasından sonra ETA’ya silah 
bırakma çağrısı yapması 

 ETA’nın özellikle lider kadrosunda 
gerçekleşen tutuklamalardan dolayı 
eylem yapamaz hale gelmesi 

ETA’nın 30 Aralık 2006’da Madrid 
Barajas havaalanında bombalama 
eylemi gerçekleştirmesi   

 ETA’nın 6 Haziran 2007’de ateşkese 
son vermesi 

 Batasuna partisinin 30 Mayıs 2007 
yerel seçimlere yasaklı olmasından 
dolaylı katılamaması. ETA’ya silah 
bırakma çağrısı yapması 

 6 Eylül 2010’da ETA’nın ateşkes ilan 
etmesi, Hükümetin ateşkes ilanını kabul 
etmemesi 

10 Ocak 2011’de ateşkesi kalıcı hale 
getirmesi, hükümetin reddetmesi 

Uluslar arası gözlemcilerin ETA’ya silah 
bırakma çağrısında bulunması 

20 Ekim 2011 de ETA’nın siahlı 
mücadeleye son verdiğini açıklaması 

2006 yılında başlatılan 

Müzakere sürecinin 2007’de 

başarısızlıkla sonuçlanması 

ETA’nın ateşkes ilanları ve 

silah bırakma açıklaması 
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(2) Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

  

 The New York Times gazetesinde konu ile ilgili 23 Mart 2006 – 22 

Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmış haberlerin içerisinde bulunan ardalan 

ve bağlam bilgisine ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur. 

 

“The Basque separatist group ETA, which has killed more than 800 

people and terrorized Spanish society for nearly 40 years, announced a 

permanent cease-fire Wednesday, saying that it would turn its attention to 

achieving independence for the Basque region of Spain through politics”(23 

Mart 2006).  

 

 The New York Times gazetesinin ETA’nın 24 Mart 2006’da 

başlayacak olan ateşkes ilanını sunduğu haberin giriş paragrafında ETA’nın 

ardalan bilgisini eksik bir şekilde sunduğunu görmekteyiz. Gazete ETA’nın 

800’den fazla kişiyi öldürdüğünü ve 40 yıla yakın süredir İspanyol toplumuna 

korku verdiğini belirtmektedir. Ancak ETA’nın ne zaman ve nasıl silahlı 

eylemlere başladığını, 800’den fazla kişiyi nasıl öldürdüğünü, öldürdüğü 

kişilerin sivil mi yoksa güvenlik kuvvetleri personeli mi olduğu, İspanyol 

toplumunu hangi eylemleri ile korkuttuğu konusunda bilgi vermemektedir. 

 

 Haberin devamında ETA’nın ateşkes ilan etmekteki amacının 

İspanya’daki Bask bölgesinin bağımsızlığını politik yollardan sağlamak 

olduğu belirtilmektedir. Bask bölgesinin mevcut durumu hakkında bir bilginin 

sunulmadığı görülmektedir. İspanya’daki Bask bölgesi işgal altında mıdır, 

özerkliği var mıdır, özerkliği var ise ne kadar zamandır özerklik yönetimine 

sahiptir? soruları cevapsız bırakılmıştır. Haberin devamında yer alan politik 

yollardan ifadesinde de eksik bırakılan bilgiler olduğu düşünülmektedir. ETA 

sözünü ettiği politik yolları yeni kuracağı yasal bir parti ile mi kullanacaktır; 

yoksa mevcut bir partiye destek mi sağlayacaktır veya hiçbir şeye karışmayıp 

konuyu mevcut siyasi partilere mi bırakacaktır?  Bu soruların ETA ile ilgili 

verilen ardalan bilgisinde eksik bırakıldığı görülmektedir. 
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“Investigators say that the group's commitment to violent tactics may have 

weakened after the March 11, 2004, train bombings in Madrid, an attack 

thought to have been carried out by Islamic radicals in which 191 people were 

killed. The bombings were the worst terrorist attack in history on Spanish soil, 

and the popular outrage they produced may have convinced ETA that 

terrorism was not politically profitable” (23 Mart 2006). 

 

 The New York Times gazetesi, ETA’nın ateşkes ilanının ardalanında 

11 Mart 2004’de Madrid banliyö trenine Radikal İslamcıların gerçekleştirdiği 

düşünülen ve 191 kişinin hayatını kaybettiği İspanya tarihinin en kötü bombalı 

saldırı eyleminin bulunduğunu belirtmektedir. Radikal İslamcıların 

gerçekleştirdiği bombalama eyleminden sonra İspanya’da toplumsal öfkenin 

oluştuğu ve bu öfkenin ETA’yı terörün siyasi olarak kazançlı olmadığına ikna 

ettiği ve bu yüzden ateşkes kararı aldığı belirtilmektedir.  

 

ETA’nın ateşkes ilanının ardalanı olarak sunulan bilgilerde eksiklikler 

olduğu görülmektedir. Bombalama eyleminin hangi Radikal İslamcı örgütün 

üstlendiği belirtilmeyerek radikal islamcılar şeklinde genelleme yapılmıştır. 

“Son 50 yılın en ağır saldırısıyla karşılaşan hükümet, ayrılıkçı ETA örgütünü 

suçlarken, El Kaide eylemi üstlendi” (Sabah, 12 Mart 2004). Yapılan 

bombalama eylemini El Kaide terör örgütü üstlenmiş iken The New York 

Times gazetesinin haberi sunarken Radikal İslamcılar genellemesi 

yapmasında İslamafobinin etkisi olduğu düşünülmektedir. “İslamofobi, 

İslam’a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan korku ya da 

önyargılı görüş.” (Er  ve Ataman , 2008: 755) şeklinde tanımlanmakta olup 

“Bugün tüm dünyada çok yaygın bir düşünceye göre İslamofobi,11 Eylül 

2001 sonrasında ortaya çıkmış yeni bir fenomendir.” (Er ve Ataman, 2008: 

756). Gazetenin ETA ateşkesinin ardalan bilgisinde verdiği 2004 Madrid tren 

bombalaması ile Radikal İslam arasında kurduğu bağlam ilişkisinin ideolojik 

olduğu ve okuyucuyu kendi ideoloji açısına çekerek İslamiyeti olumsuzlamak 

amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. 

 

“After one of its members killed a police officer in 1968, the group went on 

to kill a total of 817 people, including nearly 350 civilians, according to figures 
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from the Interior Ministry. The group's attacks have included assassinations of 

politicians, car bombs placed outside police stations, and indiscriminate 

bombings in parks and shopping centers.” (The New York Times, 23 Mart 

2006).  

 

Gazetenin haber girişinde ETA’nın ardalan bilgisini sunarken eksik 

bıraktığı hususları tamamladığı görülmektedir. İçişleri bakanlığını kaynak 

göstererek verdiği bilgilerde ETA’nın ilk eylemini 1968 yılında bir polis 

memurunu öldürerek gerçekleştirdiği ve 350’si sivil 817 kişiyi öldürdüğü 

belirtilmektedir. Haberde 1968 yılında öldürüldüğü söylenen polis memuru 

değil jandarma eri olup verilen bu bilginin hatalı olduğu görülmektedir. 

Haberin devamında eylem yöntemlerinin, politikacılara suikast, polis 

karakollarının dışında arabalara bomba yerleştirme, parklar ve alışveriş 

merkezlerinde bombalama eylemleri olduğu belirtilmektedir. Sunulan ardalan 

bilgisinde ETA’nın ilk silahlı eyleminde öldürdüğü polis memurunu nasıl ve 

neden öldürdüğü bilgisi eksiklik olarak görülmektedir. 

 

İlk silahlı eylemini 1968’de gerçekleştiren ETA’nın ilk eylemi planlı bir 

şekilde gerçekleşmemiştir. “Bu olay iki etarranın7 içinde bulunduğu bir aracın 

durdurulması üzerine patlak vermiştir. Etarralardan biri, Txabi, paniğe 

kapılarak ateş etmiş ve bunun sonucun jandarma erlerinden birinin ölümüne 

yol açmıştır” (Özçer, 2006: 72).   

 

“The ETA cease-fire announced Wednesday followed the IRA's ending of 

its campaign of violence against Britain by just eight months.Both fought for 

nearly four decades against democratic governments and each harked back 

to an ancient language and borders, rallying young people to join the cause 

against what were described as distant oppressors.In the process they killed 

thousands ETA about 850 and the IRA almost 1,800.” (The New York Times, 

25 Mart 2006).  

 

                                            

7 Etarra: ETA üyesi (http://www.spanishdict.com) 
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The New York Times gazetesi ETA’nın 24 Mart 2006 tarihinden geçerli 

olarak ilan ettiği kalıcı ateşkesi İrlanda’nın IRA örgütü ile karşılaştırarak 

aşağıda sunulan ardalan bilgilerini özetleyerek sunmuştur.  

 

 İngilizce ve uluslararası kamuoyuna mal olmuş haliyle IRA denilen, 

Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanarak İrlanda ile 

birleşmesini ve sonucunda Birleşik İrlanda’yı amaçlayan Provisiona IRA, 

1960’lı yılların sonunda doğmuştur. IRA, 10 Nisan 1998’de imzalanan, Kuzey 

İrlanda’ya kendi geleceğini tayin etme hakkını veren ve silahları bırakmayı ön 

gören Belfast Anlaşması (Good Friday Agreement) sonrası silahlarını 

bırakmaya başlamıştır. IRA anlaşma gereği 2001 Ekim’de silah bırakmaya 

başladığını, 2002 Nisan’da ikinci grup, 2003 Ekim’de üçüncü grup silah ve 

mühimmatı imha ettiğini açıklamıştır. 28 Temmuz 2005’de IRA silahlı 

mücadeleye tamamen son verdiğini duyurmuştur (Özdemir, 2012:76). 

 

 İlk kanlı eylemini 1968 yılında gerçekleştiren ETA silahlı eylemlerine 

IRA ile aynı dönemde başlamıştır. IRA’nın 28 Temmuz 2005’de silahlı 

mücadeleyi tamamen bıraktığını açıklamasından sonra 24 Mart 2006 

tarihinde ETA ilk defa kalıcı ateşkes ilan etmiştir. Her iki örgüt de kendi 

bölgelerinin bağımsızlığı için merkezi hükümetlere karşı silahlı eyleme 

girişmiştir. IRA, Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı ve İrlanda ile birleşmesi için 

Londra hükümetine karşı silahlı mücadeleyi başlatmışken; ETA, Özerk Bask 

ülkesinin tam bağımsızlığı, Navarra Özerk bölgesi ve Güney Fransa’da 

bulunan Kuzey Bask ülkesi ile birleşip Büyük Bask ülkesini oluşturmak için 

Madrid hükümetine karşı silahlı mücadeleye başlamıştır.  

 

 The New York Times gazetesi aynı haberin devamında, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen 11 Eylül 2001 saldırıları ve Madrid’te 11 

Mart 2004’de gerçekleşen Madrid tren saldırısı sonrası her iki grubun da 

siyasi ve toplumsal destek kaybına uğradığını ve toplumda teröre toleransın 

kalmadığını belirtmektedir.  
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“Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero and other Spanish 

politicians were understandably cautious, given ETA's record of broken 

promises. But there were various reasons why this one seemed serious. For 

one thing, the language of the statement suggested that there had been 

secret negotiations with the government since Zapatero took the political risk 

last May of offering to open direct talks with ETA if it permanently renounced 

violence” (The New York Times, 27 Mart 2007).  

 

The New York Times gazetesi ETA’nın daha önce ilan ettiği ateşkesler 

ile 23 Mart 2006’da ilan edilen ateşkesi karşılaştırmakta ve bu ateşkesin 

diğerlerinden farklı olduğu sonucuna varmaktadır. Haberde ateşkes 

duyurusunda kullanılan dilden ateşkes öncesi hükümet ile ETA arasında gizli 

görüşmelerin yapıldığı anlamının çıktığı belirtilmektedir. Başbakanın 16 

Mayıs 2005’de ETA ile doğrudan görüşmelere başlamak için İspanya 

Parlamentosundan aldığı koşullu izin hatırlatılarak ETA’nın bu koşulu kalıcı 

ateşkes ilanı ile yerine getirdiği belirtilmektedir. 

 

 Haberin devamında yer alan ve aşağıda sunulan bilgiler ile ETA’nın 

IRA ile benzerliği ve İslamcı terörün yükselişinin ETA üzerindeki etkileri 

aktarılmıştır. 

 

“In addition, the decision by the Irish Republican Army, with which the ETA 

had close ties, to lay down its arms left the ETA alone as a separatist guerrilla 

force in Europe, while the rise of Islamist terrorism, including the train 

bombings in Madrid in March 2004, all but eliminated whatever support the 

ETA's use of terror might have had before. These factors had raised 

widespread expectations that ETA would shift to the political arena, from 

which it was barred when its political arm, Batasuna, was declared illegal by 

Spain and listed as a terrorist organization by the United States and the 

European Union in 2003” (The New York Times, 27 Mart 2006).  

  

2003 yılında Amerika Birleşik devletleri ve Avrupa Birliği tarafından 

terörist örgüt listesine alınan ETA, IRA’nın silahlı mücadeleye son verdiğini 

açıklamasından sonra Avrupa’da ayrılıkçı mücadele veren örgüt olarak yalnız 

kalmıştır. 11 Mart 2004’de Madrid’de gerçekleşen tren bombalaması ile 

Avrupa’da yükselişe geçen İslamcı terör ETA’nın terör kullanarak elde 
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edeceği siyasi desteği engellemiştir. Siyasi kanadı olan Batasuna partisinin 

yasaklanmasından sonra ETA’nın silahlı eylemlerini bırakmasının ve siyasi 

yoldan mücadeleye devam etmesi beklentisinin arttığı aktarılmaktadır. 

Gazetenin haberi verirken ETA ile IRA arasında, ETA ile İslamcı terör 

arasında, ETA ile Batasuna’nın yasaklanması arasında bağlam ilişkileri 

kurduğu görülmektedir.  

 

“What exactly the ETA expects in return for laying down its arms is not 

entirely clear. Independence for the Basque Country is out of the question for 

any Spanish government. But there are many other issues short of separation 

legalization of Batasuna, the status of ETA prisoners, a greater recognition of 

the Basques as a distinct ''nation'' that are open to talks. The government, for 

its part, will demand that ETA abandon not only killings, of which there have 

been none for three years, but also the extortion of businesses through which 

it finances its activities” (The New York Times, 27 Mart 2006).  

 

The New York Times gazetesi ETA’nın silah bırakmak için tam olarak 

ne talep ettiği sorusu ile İspanya hükümetinin müzakere konusu olarak ele 

alabileceği hususları irdelemektedir. Gazete yaptığı inceleme sonucunda 

ETA’nın silah bırakmak için talep edebileceği Bask ülkesine bağımsızlığın 

hiçbir İspanyol hükümeti tarafından kabul edilemeyeceğini aktarmaktadır. 

Devamında ise İspanya hükümetinin; Batasuna’nın yasallaşması, ETA 

mahkûmlarının durumu ve Bask bölgesini ayrı bir ulus olarak tanıma gibi 

konuları görüşebileceğini belirtmektedir. Hükümet bu konuları müzakerelere 

açmak için ETA’nın sadece silah bırakmasını değil aynı zamanda iş 

yerlerinden eylemlerini finanse etmek için aldığı haraçlardan da 

vazgeçmesini istemektedir. Gazete ETA ile hükümet arasında başlaması 

muhtemel barış görüşmelerinde tarafların birbirlerinden yapacakları talepleri 

yukarıdaki şekilde sıralayarak okuyucusuna aktarmakta ve tarafların talepleri 

ve verebilecekleri tavizlerin çerçevesi çizmektedir. 

 

“ ''I have offered the prime minister my support and that of my party to 

finish with ETA,'' Mariano Rajoy, president of the conservative Popular Party, 

said after meeting with Zapatero.But Rajoy added that he had urged Zapatero 

to avoid taking ''any measure that can be interpreted directly or indirectly as 
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political compensation to the terrorist group ETA'' ”( The New York Times, 29 

Mart 2006).  

 

Ana muhalefet partisi lideri Mariano Rajoy’un ETA’nın sonunun 

getirilmesi hususunda hükümete destek verdiği belirtilmektedir. Gazete 

haberin devamında verdiği bilgiler ile hükümete muhalefet tarafından verilen 

bu desteğin bazı koşullara bağlı oduğunu aktarmaktadır. Ana muhalefet 

partisi lideri Mariano Rajoy, hükümeti ETA teröristlerine doğrudan veya 

dolaylı olarak siyasi taviz olarak görülebilecek herhangi bir konuyu 

görüşmemesi konusunda uyararak; verdiği desteğin sınırlarını 

belirlemektedir. Rajoy’un ifadesinde hangi konuların doğrudan, hangi 

konuların dolaylı olarak siyasi kabul edileceği hususu bulunmamaktadır. 

Hükümetin müzakere kozlarından olan ETA mahkûmlarının durumu siyasi 

midir, değil midir?  Gazetenin aktarmış olduğu ifadelerden; muhalefet 

partisinin tam destek vermemesinden ve verdiği desteğin sınırlarını belirsiz 

bırakmasından ileride desteğini geri çekebilmek için kendisine açık kapı 

bıraktığı değerlendirilmektedir. 

 

 The New York Times gazetesinin aynı tarihli haberin devamında 

verdiği şu bilgiler ile müzakerede görüşülmesi muhtemel konuları 

okuyucusuna aktarmaktadır.  

 

“Negotiations are expected to include such topics as the disarming of 

ETA, the extradition of ETA prisoners to prisons in the Basque region and 

possibly the release of members who have been imprisoned for nonviolent 

offenses” (The New York Times, 29 Mart 2006). 

  

Gazetenin sunmuş olduğu bilgilerden; müzakerelerde ETA’nın 

silahsızlandırılması, ETA mahkûmlarının Bask bölgesine nakilleri ve şiddet 

içermeyen suçlardan tutuklu olanların serbest bırakılması gibi başlıkların 

görüşülmesinin beklendiği belirtilmektedir. Haber metninde Bask ülkesinin 

bağımsızlığı, Bask Özerk yönetiminin yetkilerinin genişletilmesi, Navarra 

Özerk yönetiminin Bask bölgesi ile birleşmesi gibi ETA’nın silahlı eylemlerini 

başlatma sebebi olan konuların muhtemel müzakere başlıkları arasında yer 



202 

 

almadığı görülmektedir. Gazetenin bu konuları müzakere maddesi olarak ele 

almaması, ETA’yı müzakere masasında güçsüz gördüğü şeklinde 

değerlendirilmektedir.  

 

''The government is going to initiate a dialogue with ETA,'' he said, but 

without violating ''the principle that political questions can only be resolved by 

the legitimate representatives of the popular will.'' (The New York Times, 30 

Haziran 2006).  

 

The New York Times gazetesi 30 Haziran 2006 tarihli haber girişinde 

Başbakan Zapatero’nun ETA ile görüşmelerin başlayacağı açıklamasını 

aktarmaktadır. Açıklamada başbakan Zapatero’nun ETA ile müzakereleri 

(negotiations) değil de diyaloğu başlatacağı görülmektedir. Müzakerelerde 

her iki tarafın taleplerinin olacağı düşünüldüğünde başbakanın ETA’ya taviz 

vereceği şeklinde oluşabilecek algıların önüne geçmeye çalıştığı 

düşünülmektedir. Haberin devamında başbakan Zapatero siyasi konuların 

halkın yasal temsilcileri tarafından çözülebileceğini vurgulayarak ETA’ya 

herhangi bir siyasi tavizde bulunmayacağını aktarmaktadır. Başbakan 

Zapatero’nun yapmış olduğu bu açıklama sonrası ETA ile hangi konuların 

konuşulacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Gazete haberin devamında bu 

sorunun cevabını “His aides have said that the government would be willing 

to discuss small concessions, such as transferring ETA prisoners to jails that 

are closer to the Basque region” (30 Haziran 2006) şeklinde 

cevaplamaktadır. The New York Times hükümetin ETA mahkûmlarının Bask 

bölgesine yakın yerlere transfer edilmesi gibi küçük konuların görüşüleceğini 

aktarmaktadır. Gazetede ETA’nın talepleri ise şu şekilde yer almıştır.  

 

“ETA says the prisoners are political dissidents who deserve to be freed, 

especially because armed conflict has ceased. The group also says that it will 

disarm only if the government agrees to acknowledge that the Basque region 

has the right to secede, a condition Zapatero has rejected” (The New York 

Times, 30 Haziran 2006). 

 

 ETA, mahkûmların siyasi muhalif olduklarını ve silahlı çatışma 

sonlandığı için serbest bırakılmaları gerektiğini söylemektedir. Grup eğer 
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hükümet Bask bölgesinin ayrılma hakkını tanırsa silahlarını bırakacağını 

bildirmektedir. Hükümet tarafının da ETA tarafınında ETA mahkûmları 

konusunda görüşmeye açık olduğu gazetenin sunmuş olduğu bilgilerden 

anlaşılmaktadır. Ancak hükümetin kesinlikle reddettiği siyasi konular 

üzerinden ETA’nın yaptığı talebin hükümet tarafından müzakere başlığı 

olarak görüşülmeyeceği değerlendirilmektedir. Siyasi bir konunun tartışılması 

hükümetin muhalefetten aldığı desteğin sonlanmasına sebep olabilecektir. 

 

“Critics of Zapatero said the group was so weakened by police 

crackdowns that it would have expired on its own if Zapatero had not decided 

in May 2005 to offer talks in exchange for a cease-fire.Now, they said, the 

group has gone from a point of imminent collapse to a position where it can 

demand concessions from the government” (The New York Times, 30Haziran 

2006).  

 

Zapatero’nun ETA ile müzakereleri başlatması üzerine yapılan 

eleştiriler, The New York Times gazetesinde yukarıdaki şekilde yer almıştır. 

Gazete, ETA’nın polisin sıkı önlemleri sonucunda çok zayıflatıldığını ve eğer 

Zapatero Mayıs 2005’de silah bırakma karşılığında müzakere önermeseydi 

kendiliğinden yok olabileceğini belirtmektedir. Zapatero’nun önerisinden 

sonra grubun çökme noktasından hükümetten taviz talebinde bulunduğu bir 

noktaya geldiği aktarılmaktadır. Yapılan bu eleştiriler ile İspanya toplumunda 

bir kesimin ETA ile müzakerelere sıcak bakmadığı ve başbakan 

Zapatero’nun uyguladığı politikaları yanlış bulduğu bilgisi aktarılmaktadır.  

 

 ETA 6 Haziran 2007’de ateşkese resmen son verdiğini duyurduktan 

sonra The New York Times gazetesi barış sürecinde başbakan 

Zapatero’nun yaptığı yanlışları 28 Haziran 2007’de “Spain’s botched 

process; The Basques” başlıklı haberinde incelemiştir. Aşağıda gazetenin 

tespit etmiş olduğu hususlar gösterilmektedir. 

 

“Firstly, his Socialist Party government did not have bipartisan support in 

Parliament on this issue. The major opposition party, Mariano Rajoy's deeply 

conservative Partido Popular, immediately denounced his proposal as a 
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''betrayal of the dead.'' While the visceral tone of that response may have 

surprised Zapatero, Partido Popular's position was common knowledge. 

Secondly, it now seems clear that he did not have credible assurances from 

ETA that it was fully committed to an unarmed strategy. He may, of course, 

have genuinely believed otherwise, and ETA's own view may have shifted 

over the last two years, but the error of judgement remains.These failures 

were compounded by the prime minister's inability to follow through firmly on 

the bold course he had chosen. He never made the tactical concessions to 

ETA which might have nailed down the cease-fire. He could have reversed the 

harsh policy of ''dispersing'' ETA prisoners to remote jails, and moved them 

closer to their families, without having to change any law. And he could - 

though this would have been a little more difficult - have lifted the ban on 

Batasuna. He did neither” (The New York Times, 28 Haziran 2007). 

 

 Gazetenin aktardığı, başbakan Zapatero’nun yaptığı yanlışlar şu 

şekilde maddelendirilmiştir. 

 

1. Zapatero’nun Sosyalist parti hükümeti Parlamentoda partilerin 

desteğini sağlayamamıştır. Müzakereler başlar başlamaz ana 

muhalefet partisi lideri hükümeti “hayatını yütürenlere ihanet 

etmekle” suçlamıştır. 

2. Zapatero, ETA’dan şiddete dönmeyeceğine, silahsız bir stratejiye 

bağlı kalacağına dair güvenilir bir teminant almamıştır. 

3. Zapatero müzakereler boyunca taktiksel tavizler vermeliydi ancak 

vermemiştir. 

4. Zapatero, ETA mahkûmlarını uzak hapishanelere dağıtan sert 

politikayı gözden geçirebilir, ETA mahkûmlarını yeni bir kanuna 

ihtiyaç duymadan ailelerinin yakınına gönderebilirdi ancak 

göndermemiştir. 

5. Zapatero, yasaklı Batasuna partisini yeniden yasallaştırabilirdi 

ancak yapmamıştır. 

 

“''If they were capable of breaking off an official cease-fire without warning, 

I don't even want to start telling you what this stoppage might be,'' Mr. 

Rubalcaba said on Monday. He also stressed that ETA's latest announcement 

was not the result of any deal with the government” (7 Eylül 2010).  
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ETA’nın 6 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkes üzerine İçişleri bakanı 

Alfredo Perez Rubalcaba’nın konuya ilişkin açıklamaları The New York Times 

gazetesinde yer bulmuştur. Rubalcaba ETA’nın 24 Mart 2006’da ilan ettiği 

kalıcı ateşkesi, 30 Aralık 2006’da gerçekleştirdiği Madrid Barajas havaalanı 

bombalaması ile bozmasını hatırlatmaktadır. Resmi olarak müzakerelerin 

devam ettiği sırada ETA’nın ateşkesi son vermeden gerçekleştirdiği bu 

eylemden dolayı hükümetin ETA’ya güvenmediği anlaşılmaktadır. Rubalcaba 

haberin devamında ilan edilen 6 Eylül ateşkesinin hükümet ile ilgisi 

olmadığını belirterek; ETA ile ateşkes ilan etmesi için hükümetin temasta 

bulunmadığını aktarmaktadır. 

 

 Gazetenin vermiş olduğu bilgilerden ETA’nın 30 Aralık 2006 Madrid 

Barajas havaalanı bombalaması sonrası hükümet nezdinde güvenilirliğini 

kaybettiği anlaşılmaktadır. Bu güven eksikliğinden dolayı da hükümet 

ETA’nın ateşkes ilanının samimi olmadığını ve yeniden toparlanmak ve 

silahlanmak için ilan ettiğini düşünmektedir. Bu düşüncenin The New York 

Times’ın 9 Eylül 2010 tarihli “When is a cease-fire not a cease-fire?” başlıklı 

haberinde aşağıda yer aldığı şekliyle açıklandığı görülmektedir.  

 

“Zapatero has good reasons to be ultra-cautious. First, ETA used the 2006 

cease-fire to regroup and rearm. Second, the prime minister's offer of dialogue 

sparked fierce denunciations from the main opposition party, the right-wing 

Partido Popular” (The New York Times, 9 Eylül 2010).  

 

Gazete, Zapatero’nun ETA ateşkesine karşı dikkatli olmasını iki 

sebepten dolayı doğru bulmaktadır. İlk sebep olarak, ETA 2006 yılında ilan 

ettiği kalıcı ateşkesi toparlanmak ve yeniden silahlanmak için kullanmıştır. 

İkinci olarak ise başbakanın ETA ile diyalog önerisine, sağcı ana muhalefet 

partisinin çok siddetli tepki vermişolduğu gerçeğidir. 

 

“The group has been considerably weakened by stronger cooperation 

between Spanish and other police forces, particularly in France, with over 30 
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arrests made last year alone. Last May, for instance, the French police 

arrested Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, suspected as the military leader of 

ETA, and the man thought to be his second-in-command near the Spanish 

border”( The New York Times, 11 Ocak 2011).  

 

ETA’nın 10 Ocak 2011’de ateşkesi kalıcı hale getirdiğini açıklaması 

üzerine The New York Times gazetesi ETA’nın nasıl zayıflatıldığını 11 Ocak 

2011’de yukarıdaki şekilde aktarmıştır. Gazete ETA’nın Fransız işbirliği ile 

yapılan polis operasyonlarıyla belirgin bir şekilde zayıflatıldığını, ETA’nın 

askeri lideri olup aynı zamanda ETA yönetiminde ikinci sırada bulunan Mikel 

Kabikoitz Karrera Sarobe’nun İspanya sınırında tutuklandığını aktarmaktadır. 

Gazetenin ETA’nın iki numaralı yöneticisi ve askeri liderinin yakalanmış 

olduğunu aktarması ETA’nın lider kadrosunun dahi polisten kaçamadığını ve 

grubun zayıflığını göstermesi açısından önemli görülmektedir.  

 

(3) Haber Kaynakları 

 

The New York Times gazetesinin İspanya ile ETA arasında yürütülen 

terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde aşağıda sunulan haber kaynağı 

yelpazesini kullandığı görülmüştür. 

 

 “Prime minister Jose Luis Rodriguez Zapatero” (23 Mart 2006)                                                 

 “Three ETA members” (23 Mart 2006) 

 “Investigators” (23 Mart 2006) 

“Juan Aviles, director of the Institute for the Investigation of National 

Security” (23 Mart 2006) 

“Many investigators” (23 Mart 2006) 

“Fernando Savater, the Spanish writer” (25 Mart 2006) 

“Most experts” (25 Mart 2006) 

“Eoin O Broin, Sinn Fein's Belfast-based director of European affairs 

and the author of a book about Basque nationalism”  (25 Mart 2006) 

“the newspaper El Pais” (25 Mart 2006) 
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“Richard English, a professor of politics at Queens University in 

Belfast” (25 Mart 2006) 

“Security analysts” (25 Mart 2006) 

“Paddy Woodworth, the author of a book about ETA titled ''Dirty 

War, Clean Hands,''” (25 Mart 2006) 

“Mariano Rajoy, president of the conservative Popular Party” (29 Mart 

2006) 

“Spanish officials” (30 Haziran 2006) 

“His (Zapatero’s) aides” (30 Haziran 2006)  

“ETA” (30 Haziran 2006) 

“The Basque separatist group ETA” (6 Haziran 2006) 

“Gara, a pro-ETA newspaper” (6 Haziran 2006) 

“Spain's defense minister, Jose Antonio Alonso” (28 Haziran 2007) 

“Spain’s interior minister” (7 Eylül 2010) 

“the minister, Alfredo Pérez Rubalcaba” (7 Eylül 2010) 

“the president of the Basque section of the PSOE, Jesús Eguiguren” 

(9 Eylül 2010) 

“Oscar Elía, an ETA specialist and analyst at the Strategic Studies 

Group” (11 Ocak 2011) 

 

The New York Times gazetesinin İspanya ile ETA terör örgütü 

arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde haber 

kaynaklarına oldukça fazla yer verdiği tespit edilmiştir. Haberin doğruluğunun 

teyidi ve inandırıcılığı için haberin kaynağını gösterirken gazetenin dikkatli 

davrandığı görülmüştür. Haber kaynaklarını sunarken sadece yalın ismini 

değil konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu gösteren bütün statü göstergelerini 

kullanmıştır. Haberlerini verirken sadece konuyla ilgili resmi makamların 

açıklamalarını kullanmamış aynı zamanda akademisyen ve uzmanların da 

görüşlerini alarak kaynak yelpazesini mümkün olduğu kadar genişlettiği 

görülmüştür. “Oscar Elía, an ETA specialist and analyst at the Strategic 

Studies Group”, “Paddy Woodworth, the author of a book about ETA titled 

''Dirty War, Clean Hands'”, “Juan Aviles, director of the Institute for the 
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Investigation of National Security” gibi haber kaynakları örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

 The New York Times gazetesinin kullandığı haber kaynaklarının 

büyük bir kısmının toplumda iktidar ve güç sahibi güvenilirliği yüksek 

kişilerden oluşuyor iken küçük bir kısmının (Investigators, Spanish officials, 

Security analysts gibi) ise teydinin mümkün olmayan güvenilirliği düşük haber 

kaynakları olduğu tespit edilmiştir. Gazetenin konu ile ilgili haberleri verirken 

hem yüksek oranda güvenilir ve teyidi mümkün haber kaynakları kullandığı 

hem de tek bir haber kaynağına bağlı kalmayarak kaynaklarını çeşitlendirdiği 

görülmüştür.  

 

c. Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması 

 

(1) Sentaktik Analiz 

 

“Basque separatist declare a cease-fire; ETA taking political path after 

40 years” (23 Mart 2006) 

“Basque separatists declare end of truce; Group blames Madrid for 

lack of a deal” (6 Haziran 2007) 

“ETA's talk of cease-fire is rejected by government; Statement doesn't 

say arms would be handed over, as Madrid demands”(11 Ocak 2011) 

“Spain dismisses cease-fire statement by ETA” (7 Eylül 2010)  

  

The New York Times gazetesinin İspanya ile ETA arasında yürütülen 

müzakere süreci ile ilgili vermiş olduğu haber başlıklarında yukarıda olduğu 

gibi kısa ve etken cümle yapılarını tercih ettiği görülmektedir. Gazetenin 

sadece bir haber başlığında edilgen cümle yapısını kullandığı tespit 

edilmiştir. Etken cümle yapısı cümlenin öznesini inisiyatifi elinde bulunuran, 

güç/iktidar sahibi olan taraf olarak ön plana çıkarmaktadır. Haber başlıkları 

etken cümle yapıları ile beraber incelendiğinde ana aktörün haberin ana 
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olayını başlatan olduğu ve haber metninin ana aktörün başlattığı olay 

çevresinde örüldüğü görülmektedir. 

 

Gazetenin vermiş olduğu konu ile ilgili haberlerden edilgen yapıya 

sahip tek haber başlığı “ETA's talk of cease-fire is rejected by government; 

Statement doesn't say arms would be handed over, as Madrid demands”(11 

Ocak 2011)’dır. Edilgen yapılı cümlede özne fiili yapan değil, fiilin üzerinde 

kapandığı öğedir. Örnek cümle incelendiğinde ETA’nın sunmuş olduğu 

bildirinin hükümet tarafından reddedildiği bilgisinin aktarıldığı görülmektedir. 

Hükümet ETA’nın bildirisini reddederek inisiyatifin kendisinde olduğunu 

göstermektedir.    

 

The New York Times gazetesinin vermiş olduğu haberlerde edilgen 

cümle yapısını haber başlıklarında olduğu gibi az, etken cümle yapısını daha 

çok kullanmayı tercih ettiği saptanmıştır. Gazetenin haber metinlerinde 

kullandığı edilgen cümle yapılarında ana aktörü olumsuzlaştırma ve cümleye 

olumsuz anlam katmak amacı taşıdığı görülmüştür. “…violent tactics may 

have weakened after the March 11, 2004, train bombings in Madrid, an 

attack thought to have been carried out by Islamic radicals in which 191 

people were killed” (23 Mart 2006). 23 Mart 2006 tarihli haber “violent tactics 

ve Islamic radicals” öğelerini olumsuzlaştırmaktadır. Diğer bir örnek olarak 

ele aldığımız “''ETA has been dismantled politically, legally, in a civic sense, 

and it has lost its bases in France.'' (25 Mart 2006)  cümlesi de edilgen 

yapıda olup ETA cümle içerisindeki konumu ile inisiyatifi kaybetmiş 

gösterilerek olumsuzlaştırılmıştır. 

 

(2) Sözcük Seçimleri 

 

The New York Times’ın haber metinlerinde ETA’dan bahsederken şu 

ifadeleri kullandığı tespit edilmiştir. “Basque separatists, The Basque 

separatists group ETA, ETA, The group, The Basque terror group ETA, 

separatist guerrilla force, the terrorist group ETA”. Gazetenin ETA hakkında 
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bilgi verirken kullandığı ifadelerde sıklıkla Basklı ve ayrılıkçı kimliğine vurgu 

yaptığı görülmektedir. ETA’yı tanımlarken gazetenin sadece bir defa terör 

örgütü dediği ve yine bir defa terörist dediği görülmüştür. Gazetenin ETA’yı 

bir defa ayrılıkçı kimliğini vurgulayarak “guerrilla force” olarak adlandırıldığı 

da görülmektedir. Bunun dışında genellikle ETA ifadesini kullandığı tespit 

edilmiştir. 

 

Gazetenin ETA’yı tanımlarken Basklı ve ayrılıkçı kimliğini sıklıkla ön 

plana çıkartırken terörist kimliğini haber metinlerinde sadece birer defa 

vurgulamasından ETA’yı olumsuzlaştırmak istemediği sonucuna varılmıştır. 

Gazetenin yapmış olduğu bu olumsuzlaştırmama çalışması ile ETA’yı 

olumlulaştırmakta olduğu ve Bask ülkesinin özgürlüğü için verdiği silahlı 

mücadeleye sempati duyduğu değerlendirilmektedir.  

 

“…train bombings in Madrid, an attack thought to have been carried 

out by Islamic radicals in which 191 people were killed. The bombings were 

the worst terrorist attack in history on Spanish soil…” (23 Mart 2006). The 

New York Times gazetesinin ETA’nın ateşkes ilanının sebeplerinden birisi 

olarak Avrupa’da İslamcı terörün yükselişini başta 23 Mart 2006 tarihli 

haberde olmak üzere müteakip zamanlarda sık sık vurguladığı görülmüştür. 

Gazete bu konuyu 25 Mart 2006’da “…the Islamic fundamentalism of the new 

century, notably the attacks of Sept. 11, 2001, in the United States and the 

train bombings that killed 191 people in Madrid on March 11, 2004”, 27 Mart 

2006’da “…while the rise of Islamist terrorism, including the train bombings in 

Madrid in March 2004…” ve 28 Haziran 2007’de “…the rise of Islamist 

terrorism has greatly reduced its media profile” şeklinde aktarmıştır.  The 

New York Times gazetesi ETA’nın ateşkes ilanlarının ardalan bilgisinde 11 

Mart 2004’de Madrid’de gerçekleşen Madrid banliyö treninin bombalanması 

ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi ve 

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’a düzenlenen uçaklı saldırıların 

toplum üzerinde yarattığı etkinin de bulunduğunu aktarmaktadır. 
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 Adı geçen terör saldırılarından sonra ETA’nın İspanya’da 

gerçekleştirdiği bombalama eylemlerinin ETA’ya daha önce olduğu kadar 

politik fayda getirmediği hatta zarar vermeye başladığı belirtilerek ETA’nın bu 

sebepten bombalama eylemlerine eskisi kadar sık başvurmadığı 

aktarılmaktadır. The New York Times gazetesinin dile getirdiği bu durum 

Serdar Öztürk ve Kamil Çelik tarafından 2009’da yazılan makalede şu şekilde 

yer bulmuştur. “Terör, çok eskiden beri var olan bir savaştır. Ancak 11 Eylül 

2001’de ABD’de, 2004’de İspanyada, 2005 yılında da İngiltere’de 

gerçekleştirilen saldırılardan sonra batıdaki gelişmiş ülkelerin ortak kaygı 

noktası haline gelmiştir” (Öztürk ve Çelik, 2009: 86).  

 

 The New York Times gazetesinin ETA’nın finans kaynaklarından biri 

olan Basklı iş adamlarından aldığı parayı haber metinlerinde değişik 

tarihlerde “extortion” (haraç, şantaj) ifadesi ile açıklamıştır.  

 

“ETA has continued its nonfatal attacks against businesses, parks and 

other public spaces, usually in the Basque region, as part of what 

investigators call an extortion campaign to persuade companies and business 

executives to give the group money” (25 Mart 2006). “ETA has also kept up a 

campaign of extortion letters to businessmen” (The New York Times, 6 

Haziran 2007).  

 

 ETA’nın yaptığı bu uygulamanın ETA için rutin ve genel bir uygulama 

olduğu “…it was common for businesses to have to pay a hefty ''revolutionary 

tax'' to the militants” (22 Ekim 2011) ifadesinden anlaşılmaktadır. 

 

 Gazetede yer alan bilgilerden ETA’nın eylemlerinin finans kaynağı 

olarak Basklı iş adamlarından “devrim vergisi” (revolutionary tax) adı altında 

para aldığı ve bunun genel bir uygulama olduğu yukarıdaki ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Nitekim bu konunun İspanya hükümeti tarafından bilindiği ve 

rahatsızlık duyulduğu; ETA’dan sadece silah bırakmasını değil aynı zamanda 

sürdürdüğü “extortion campaign” i de bırakmasının gerektiğini belirttiği şu 

ifadeden anlaşılmaktadır.  



212 

 

 

“The government, for its part, will demand that ETA abandon not only killings, 

of which there have been none for three years, but also the extortion of 

businesses through which it finances its activities” (The New York Times, 27 

Mart 2006). 

 

 ETA’nın 24 Mart 2006 tarihinde ilan ettiği ilk kalıcı ateşkes üzerine The 

New York Times, ateşkesin ETA’nın barış isteğinden değil son yıllarda lider 

kadrosunda gerçekleşen yoğun tutuklanmalardan kaynaklandığını 

belirtmektedir.  

 

The conviction that ETA was considering a permanent cease-fire was fueled 

by scores of arrests over the past several years that have decimated its 

leadership ranks.” (The New York Times, 23 Mart 2006). 

 

  Haber metni içinde vurgu “was fueled by scores of” ifadesi ile “arrest” 

(tutuklama) kelimesinin üstünde toplanarak son yıllarda gerçekleştirilen 

tutuklamalar ön plana çıkarılmıştır. 

 

 Gazete ETA’da gerçekleşen tutuklamaların örgütü zayıflattığını değişik 

tarihlerde verdiği haberlerde de aktarmıştır. “The arrests of two political 

leaders of the Spanish separatist group ETA… is raising cautious optimism in 

Spain…” (21 Ekim 2009). İspanya’da ETA terörünün sonlanmasına dair 

iyimserliğin arttığını belirten haberin devamında The New York Times 

gazetesi ETA liderlerinin yakalanmalarının ardından örgütde yerlerini alan 

yeni liderlerin de kısa sürede yakalandığını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.  

 

“In a five-month period starting late last year, the French and Spanish 

authorities also captured three military leaders, each one replacing the other: 

Jurdan Martitegi in April, Aitzol Iriondo in December, and Mikel Garikoitz in 

November. All three were arrested in France; all were younger than 40” (The 

New York Times, 21 Ekim 2009). 
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 Beş aylık süre içerisinde birbirlerinin yerini alan üç ETA liderinin 

yakalanmasının yanında hepsinin 40 yaşından genç olduğunun vurgulandığı 

görülmektedir. ETA liderlerinin beş ay gibi kısa bir sürede tutuklanmasının 

yanında önemli olarak görülen diğer bir husus ise bir birlerinin yerine göreve 

başlamalarının ardından tutuklanmalarıdır. Bu durum İspanya güvenlik 

güçlerinin ETA’nın organizasyon ve hiyerarşik yapısını çok iyi bildiklerini ve 

ETA’yı yakından takip edebildiklerini göstermektedir.  

 

 Tutuklanan liderlerin 40 yaşından genç olmaları ise diğer dikkat çeken 

bir husustur. 1959 yılında kurulan ve ilk kanlı eylemini 1968 yılında 

gerçekleştiren 50 yıllık geçmişe sahip ETA’nın her hangi bir zaman aralığında 

kendisini dağıtmadığı ve sürekli varlığını koruduğu bilinmektedir. Bu koşullar 

altında ETA’nın yönetim kadrosunda daha yaşlı daha tecrübeli örgüt 

liderlerinin olması beklenmektedir. Örgütün yönetim kadrosunun 

gençleşmesinden ETA’nın lider kadrosunun sürdürülen yoğun polis 

operasyonları sonucunda tasfiye edildiği, dolayısıyla ETA’nın güç kaybettiği 

değerlendirilmektedir. 

 

 ''When Gerry Adams came and talked about ending violence, it left 

ETA looking very much more alone,'' (25 Mart 2006). The New York Times 

gazetesinde yer alan haber metnindeki;  “very much more alone” ifadesi 

IRA’nın silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklamasından sonra ETA’nın içinde 

bulunduğu durumu anlatmak için kullanılmıştır. ETA ve IRA arasında 

benzerlikleri analizin ardalan bilgisi bölümünde aktarmıştık. “…relationships 

extended to the sharing of weapons expertise and material,” (25 Mart 

2006).  IRA’dan zaman zaman silah ve uzman yardımı aldığı belirtilen ETA, 

IRA’nın silahlı mücadeleyi bırakması sonrası hem bu desteği yitirmiştir hem 

de Avrupa kıtasındaki tek terör örgütü konumuna gelmesi ile üzerinde 

uluslararası baskı hissetmeye başlamıştır. 

 

 “Independence for the Basque Country is out of the question for any 

Spanish government” (27 Mart 2006). The New York Times, İspanya 
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hükümetinin müzakere masasına oturduğunda kırmızı çizgisini “out of 

question” ifadesi ile net bir şekilde belirtmiştir. Hiç bir İspanya hükümeti 

İspanya’nın ülke bütünlüğünü; Bask ülkesine bağımsızlık vererek veya 

bunu müzakere konusu yaparak bozmak istemeyecektir. ETA’nın bu 

hususu dikkate alarak müzakere masasında makül taleplerde bulunması 

gerekmektedir. 

 

 “…Batasuna, lobbied the government for months to allow its 

candidates to run in the elections” (6 Haziran 2007). ETA’nın siyasi kanadı 

olduğu gerekçesi ile 2002’de yasaklanan Batasuna partisinin ateşkes 

resmen sonlanmadan önce İspanya hükümeti nezdinde 27 Mayıs 2007 

yerel seçimlerine katılabilmek için aylarca lobi çalışması yaptığı 

aktarılmıştır. Konunun neden ateşkes sonlanmadan önce ETA ve hükümet 

arasında müzakere edilmeyip Batasuna partisinin lobi çalışması (lobbied) 

yapma ihtiyacı duyduğu soru işaretidir. Yerel seçimlere katılmak için 

Batasuna partisinin lobi çalışması yapması partinin yeniden seçimlere 

katılabilmek ve siyaset yapmak isteğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Seçimlere katılabilmesi için ise yasağının kalkması ve yeniden yasal bir 

parti konumunu alması gerekmektedir. İspanya hükümetinin müzakere 

başlığı olarak elinde bulundurduğu; Batasuna partisinin yasallaşmasının 

etkili bir madde olduğu ve ileride ETA üzerinde baskı oluşturabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

“ ''The tone of the conversations was very positive,'' he said. ''We are in a 

climate of rebuilding trust.'' But he warned that the meeting was only a first 

step, saying that they remained far apart on many issues” (The New York 

Times, 29 Mart 2006). 

 

Başbakan Zapatero’nun ana muhalefet partisi lideri Mariano Rajoy’la 

ETA ile müzakerelerin başlamasının görüştüğü; buluşma sonrası yaptığı 

açıklamalar gazetede bu şekilde yer almıştır. Başbakan Zapatero’nun 

görüşmeyi genel olarak olumlu bulduğu aktarılan metnin son kısmında yer 

alan “they remained far apart on many issues” ifadesinden görüşmenin 
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Zapatero’nun istediği şekilde neticelenmediği ve ana muhalefet partisi liderini 

bir çok konuda ikna edemediği anlaşılmaktadır. Başbakan Zapatero’nun 

yukarıda belirttiği bir çok konuda muhalefeti ikna etmeden, ETA ile 

müzakerelere muhalefetin desteğini tam olarak sağlamadan başlaması 

durumunda muhalefetin eleştirisine ve tepkisine maruz kalacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

 “The major opposition party, Mariano Rajoy's deeply conservative 

Partido Popular, immediately denounced his proposal as a ''betrayal of the 

dead.'' ” (28 Haziran 2007). Başbakan Zapatero’nun ETA ile müzakereleri 

başlatmasından sonra ana muhalefet partisi Halkın Partisi lideri Mariano 

Rajoy’un başbakanı eleştirmesi aktarılmaktadır. Haber metninde yer alan ve 

tırnak içine alınmasından Rajoy’un ifadesi olduğu anlaşılan “betrayal of the 

dead” (ölülere ihanet) suçlaması ile ETA saldırılarında ölenleri vurguladığı 

anlaşılmaktadır. Rajoy’un ETA’nın ateşkes ilan ettiği 24 Mart 2006 tarihinde 

hükümete desteğini önerdiği bilinmektedir. Rajoy’un hükümet ile yaptığı 

görüşmelerde hükümet ile müzakere edeceği konular üzerinde 

anlaşamadıkları değerlendirilmektedir. Diğer bir husus ise hükümetin 

muhalefetin desteğini almadan müzakereleri başlattığının anlaşılmasıdır.  

 

“But ETA has not killed on Spanish soil in over a year and has instead 

found itself under increased pressure from political allies to stop the 

bloodshed, as well as struggling to maintain any operational structure” (The 

New York Times, 7 Eylül 2010).  

 

Gazetenin aktarmış olduğu metinde yer alan “pressure from political 

allies” ifadesi ETA’nın kendisini destekleyen siyasi taraftarlarından giderek 

artan bir baskıya maruz kaldığını göstermektedir. 

 

ETA’nın geçmişte başta Batasuna partisi olmak üzere siyasi 

yandaşlarına kendi düşüncelerini kabul ettirdiği düşünülürse; Bask 

ülkesindeki ayrılıkçı gruplar üzerinde otoritesini kaybettiği anlaşılmaktadır. 

The New York Times bu otorite kaybının sebebi olarak ise ETA’nın 
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zayıflamasını görmektedir. Gazete ETA’nın siyasi yandaşları üzerindeki 

otoritesini Gerry Adams’ın IRA üzerindeki otoritesiyle aşağıdaki şekilde 

karşılaştırmıştır. Gerry Adams’ın IRA üzerindeki otoritesinin yüksek olduğu ve 

IRA’nın Adams’ın yetkisini tanıdığı ifade edilirken Batasuna partisinin 

liderlerinin ETA üzerinde etkisinin bulunmadığı tam tersine ETA’nın Batasuna 

üzerinde otoritesinin bulunduğu aktarılmıştır. Son zamanlarda ETA’nın 

zayıflaması ile bu durumun tersine döndüğü belirtilmiştir.  

 

“Historically, ETA has always dictated the agenda to its political allies, and 

Batasuna leaders have had little or none of the authority that Gerry Adams 

could exercise over the I.R.A. At last that position seems to have reversed, no 

doubt partly because of ETA's operational weakness” (The New York Times, 9 

Eylül 2010). 

 

 (3) Haberlerin Retoriği 

  

 The New York Times gazetesinin analiz konusu olan İspanya ve ETA 

arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili haberleri sunarken retoriksel 

stratejileri kullandığını görmekteyiz.  

 

 Haber metninde inandırıcılığı sağlamak için kullanılan retoriksel 

stratejilerden olan rakam kullanımını gazete aşağıdaki örneklerde görüldüğü 

şekilde gerçekleştirmiştir. 

  

“… has killed more than 800 people… for nearly 40 years” (23 Mart 

2006) 

“… since the establishment of demokracy here in 1977” (23 Mart 

2006) 

“… may have weakened after the March 11, 2004… 191 people were 

killed” (23 Mart 2006)  

 “… was founded in 1959”( 23 Mart 2006) 

“killed a police officer in 1968… kill a total of 817 people… including 

nearly 350 civillians”( 23 Mart 2006) 
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“The last fatal attack was in May 2003” (23 Mart 2006)   

“… train bombings that killed 191 people… on March 11, 2004” (25 

Mart 2006) 

“… Irish peace process in the 1990s… ETA’s call for a cease-fire in 

1998” (25 Mart 2006) 

“… has killed more than 800 people over four decades…” (27 Mart 

2006) 

 “… listed as a terrorist organization… in 2003” (27 Mart 2006) 

 “… in the elections for prime minister in March 2004” (29 Mart 2006) 

 “… cease-fire announced March 22…” (29 Mart 2006) 

“Since its founding in 1959… has killed more than 800 people…” (30 

Haziran 2006) 

 “Its last killing was in May 2003” (30 Haziran 2006) 

  

 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere The New York Times 

gazetesi retoriksel yöntemlerden olan sayı kullanımını sıklıkla tercih etmiştir. 

Haber metinleri içerisinde sayıları iki şekilde kullandığı görülmektedir. İlk 

olarak verdiği haberin doğruluğunun ve teyit edilebilirliğinin kanıtı olarak 

zamanları işaret etmek amacıyla sayıları kullanmıştır. İkinci olarak ise Madrid 

treninin bombalanması ve ETA’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri ile ilgili 

nicel verileri verirken sayıları kullanmıştır. 

 

The New York Times gazetesinin; ikinci retoriksel yöntem olarak alıntı 

yapmayı çok sık kullandığı tespit edilmiştir. Alıntı yaparken ise en çok tırnak 

içerisinde doğrudan alıntılamayı ikinci olarak dolaylı alıntılamayı tercih ettiği 

görülmüştür. 

  

 Doğrudan alıntı örnekleri: 

 

 “ “This could be the beginning of the end,” Prime Minister Joe Luis Rodriguez 

Zapatero said during an appearance before reporters in Madrid” (The New 

York Times, 23 Mart 2006). 
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“''The objective of our decision is to advance the democratic process,'' the 

statement said. ''ETA expresses its desire and will that the process under way 

should reach a conclusion and thus achieve true democracy in the Basque 

country, overcoming long years of violence and constructing a peace based 

on justice.'' ” (The New York Times, 23 Mart 2006) 

 

“ ''ETA are not giving up arms because they want to, but out of necessity,'' 

Savater said. ''ETA has been dismantled politically, legally, in a civic sense, 

and it has lost its bases in France.'' ” (The New York Times, 25 Mart 2006). 

 

“ ''I have offered the prime minister my support and that of my party to finish 

with ETA,'' Mariano Rajoy, president of the conservative Popular Party, said 

after meeting with Zapatero” (The New York Times, 29 Mart 2006). 

 

“ ''The government is going to initiate a dialogue with ETA,'' he said, but 

without violating ''the principle that political questions can only be resolved by 

the legitimate representatives of the popular will'' ”( The New York Times, 30 

Haziran 2006). 

 

“ ''If you talk politics with Batasuna, you are talking politics with ETA,'' Rajoy 

said. ''The terrorists will have won, because they will have achieved their 

objective, which was a political negotiation.'' ” (The New York Times, 30 

Haziran 2006) 

 

“ ''If they were capable of breaking off an official cease-fire without warning, I 

don't even want to start telling you what this stoppage might be,'' Mr. 

Rubalcaba said on Monday” (The New York Times, 7 Eylül 2010) 

 

 The New York Times gazetesi, haber metinleri içerisinde yukarıda 

örnek olarak sunulan doğrudan alıntıları sıklıkla kullanmayı tercih etmiştir. 

The New York Times’ın her kesimden okuyucuya ulaşabilmek amacıyla, 

verdiği mesajların kolay algılanabilmesi için, doğrudan alıntılara geniş bir 

şekilde yer verdiği görülmektedir. Doğrudan alıntı yaparken gazetenin tek bir 

kaynağa bağlı kalmadığı, haberin aktörlerinin hepsinden doğrudan alıntılar 

yaparak aktörlerin fikirlerini okuyucusuna yorum yapmadan ulaştırmaya 

çalıştığı değerlendirilmektedir. 
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 Dolaylı alıntı örnekleri: 

 

 Zapatero said in a brief statement Tuesday that ETA was ''repeating its 

mistakes'' by canceling the cease-fire and vowed to clamp down on the 

militant organization (The New York Times, 6 Haziran 2007). 

  

Spain's interior minister said on Monday that a cease-fire declaration by the 

Basque separatist group ETA was not sufficient to guarantee an end to 

Spain's four-decade fight against the group (The New York Times, 11 Ocak 

2011). 

 

He also stressed that ETA's latest announcement was not the result of any 

deal with the government (The New York Times, 7 Eylü 2010). 

 

In a televised response, Mr. Rubalcaba said the government would continue to 

demand an unconditional surrender (The New York Times, 11 Ocak 2011). 

 

Örtük alıntı örnekleri: 

 

The government agreed to negotiate with the group, but the process ran 

aground, according to government sources and analysts, over ETA's 

insistence that the state make political concessions (The New York Times, 6 

Haziran 2007). 

 

Firstly, his Socialist Party government did not have bipartisan support in 

Parliament on this issue. The major opposition party, Mariano Rajoy's deeply 

conservative Partido Popular, immediately denounced his proposal as a 

''betrayal of the dead''  (The New York Times, 28 Haziran 2007). 

 

In November, an intermediary warned ETA that cease-fires are like antibiotics 

- they are less effective every time you use them. ETA's political credibility is 

now shattere (The New York Times, 28 Haziran 2007). 

 

The Partido Popular, which successfully called mass demonstrations against 

the peace process, and shamelessly played politics with the emotions of 

ETA's surviving victims and their relatives, would put Zapatero under 

unbearable pressure (The New York Times, 28 Haziran 2007). 

 



220 

 

 Yukarıda sunulan dolaylı ve örtük alıntı örneklerinde de görüldüğü gibi 

The New York Times gazetesi İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili haber sunarken sadece doğrudan alıntılama ile bağlı 

kalmamıştır. Gazete dolaylı ve örtük alıntılamaya başvurarak hem habere 

kendi yorumunu katmış hem de okuyucuya tarafların konu ile ilgili fikirlerinin 

özetlerini de sunmuştur.  

 

 Gazetenin retorik tekniklerden alıntılamalara sık sık başvurarak; konu 

ile ilgili verdiği bilgilerin ilk kaynağını göstermek suretiyle haberin 

güvenilirliğini sağlamayı, ve aynı zamanda habere kendi yorumunu katarak 

okuyucuya sunmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. 

 

5. THE GUARDİAN GAZETESİNDE YER ALAN HABERLERİN ANALİZİ 

 

a. Makro Yapıya Yönelik Tematik Analiz 

 

(1) Başlıklar 

 

 The Guardian gazetesinde yapılan tarama sonucunda İspanya ve ETA 

arasında yürütülen terör müzakereleri ile ilgili yapılan haber başlıklarında en 

çok vurgulanan temanın ETA’nın ateşkes ilan etmesi ve ateşkese son 

vermesi olduğu belirlenmiştir.  

 

 “Spain clears way for peace talks with Eta” (18 Mayıs 2005)  

“Basque separatism: Eta declares permanent ceasefire: Hopes of 

real end to nearly four decades of terrorism: Peace could boost 

political role of Batasuna party” (23 Mart 2006)  

“Sinn Fein were ‘heavily involved’ in talks before Eta called ceasefire, 

says Adams” (7 Eylül 2010) 

“Eta separatists declare permanent ceasefire: Basque group’s 

message fails to impress politicians. Militants weakened after end of 

previous ceasefire” (11 Ocak 2011)   
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“International mediators formally appeal to Eta for end to violence” (18 

Ekim 2011) 

“International: Eta declares official end to half a century of violence: 

Masked leaders announce final halt to armed activity: Move follows 

intervention by international mediators” (21 Ekim 2011) 

“International: “The end will not be easy”: what next for ETA?: Basque 

separatist group has halted its terror campaign, but with 700 

members in jail sticking points remain” (22 Ekim 2011)  

“Europe: Peace process broken by Eta bomb, says ruling party” (3 

Ocak 2007) 

“Europe: Eta announces end to shaky ceasefire: December bomb 

presaged return to armed campaign’: Experts predict low-scale 

campaign to target tourism” (6 Haziran 2007) 

         

The Guardian gazetesinin, ETA’nın ateşkes ilan etmesi veya daha 

önce ilan ettiği ateşkese son vermesi durumlarında müzakere süreci ile ilgili 

haberler yaptığı görülmektedir. Yaptığı bu haberlerin başlıklarında ETA’nın 

ateşkesi ile ETA terörünün sonlanması ilişkisini sıklıkla kurduğunu 

görmekteyiz. Örneklerde de görüldüğü gibi, gazete okurlarının ilgisini çekmek 

amacıyla haber başlıklarını dikkat çekici bir şekilde oluşturmaktadır. 

Başlıklarda ayrıca gazetecinin veya haberi oluşturan editörün öznel 

görüşlerinin ve yorumlarının da yer aldığı görülmektedir. 

 

Kullanılan başlıklar haber metinlerinin ideolojik özünün barındıran bir 

özellik taşımaktadırlar. İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör 

müzakerelerine ilişkin haber başlıkları göz önüne alındığında, The Guardian 

gazetesinin müzakere sürecini uzaktan takip ettiği konu ile ilgili haberleri; 

Ateşkes ilanı veya ateşkese son verilmesi durumlarında yayımlamasından 

anlaşılmaktadır. Haber başlıklarında ETA hakkında olumsuz ifadeler 

kullanmadığı ve terörist kimliğini açıkça söylemediği dikkat çekmektedir. 

Haber içeriklerinde ise ETA’nın terörist kimliği ve yapmış olduğu eylemler 

sıklıkla dile getirilerek ETA’nın olumsuzlaştırıldığı görülmektedir. Haber 

başlığında ETA hakkında olumsuzlaştırma yapmadan yalın ifadeler 
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kullanmasından haberin okuyucusunda önyargı uyandırmama isteği olduğu 

düşünülmektedir. İspanya hükümetinin yapmış olduğu eylemleri ve kullanmış 

olduğu ifadeleri hem haber başlıklarında hem de haber içeriklerinde olumlu 

vermek suretiyle yürütülen müzakere sürecinde İspanya hükümetini 

desteklediğini göstermektedir.  

  

 (2) Haber Girişleri 

 

Haberin tematik analizinde girişler de habere dair çerçeveyi çizerken 

ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Çalışmamızda haber girişi olarak haberin ilk 

paragrafı ele alınmaktadır. Haber girişleri kimi zaman okuyucunun dikkatini 

çekebilmek amacıyla başlıklardan küçük fakat haber metninden büyük 

puntolar ile verilebilmektedir. 

 

 Haber girişi ana olayı özetleme işlevinin yanında haberin ana fikrini de 

okuyucuya vermektedir. Haber girişleri, başlıklar ile beraber haberin şemasını 

oluşturmakta ve bütünlük göstermektedir. Bu sebepten dolayı haber girişleri 

temaların ortaya konmasında başlıklar gibi ele alınarak değerlendirilmektedir. 

 

 Yapılan analiz neticesinde The Guardian gazetesinin haber 

girişlerinde; İspanya hükümetinin İspanya Patlamentosundan müzakerelere 

başlamak için aldığı izin, müzakerelerin başlaması için ETA’nın şartsız silah 

bırakması, ETA’nın ateşkes ilan etmesi, ETA’nın ilan ettiği ateşkesi bozması, 

ETA’nın ateşkese son verdiğini bildirmesi, İspanya hükümetinin müzakere 

sürecini ETA’nın Madrid havaalanında gerçekleştirdiği bombalı eylem sonrası 

askıya alması, İrlanda’nın Sinn Fein partisinin ve parti lideri Gerry Adams’ ın 

müzakere sürecine dâhil olması, Eta’nın kalıcı ateşkes ilan etmesi ve bu 

ateşkesin teyidi için uluslar arası gözlemcileri teyide çağırması, eski Birleşmiş 

Milletler genel sekreteri Kofi Annan liderliğindeki uluslar arası aracıların 

ETA’ya silah bırakma çağrısında bulunması, ETA’nın silahlı eylemlerine kati 

şekilde son verdiğini bildirmesi ve İspanyol ve Fransız hükümetlerine 

müzakereleri başlatma çağrısında bulunması konularını işlediği 
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görülmektedir. Bunlarla ilgili haberlerin gazetede aşağıdaki şekilde yer aldığı 

gözlemlenmiştir. 

  

“Spain's parliament last night gave prime minister Jose Luis Rodriguez 

Zapatero the go-ahead to open negotiations with armed Basque separatist 

group Eta if it shows it is ready to abandon terrorism.” (The Guardian, 18 

Mayıs 2005) 

 

“The armed Basque separatist group Eta declared a permanent ceasefire 

yesterday in what many hoped would mark a definitive end to almost four 

decades of domestic terrorism in Spain. In a video communique sent to a 

Basque television station, one of western Europe's longest-lived and most 

lethal terrorist groups said it would down arms at midnight tonight.” (The 

Guardian, 23 Mart 2006) 

 

 “Spain's governing Socialist party said yesterday that the peace process with 

Basque separatist group Eta had been "broken" by the killings of two people in 

a bomb blast at a Madrid airport over the weekend.” (The Guardian, 3 Ocak 

2007) 

 

“The armed Basque separatist group Eta called off a 14-month ceasefire last 

night and said it would restart a campaign of violence that has claimed 850 

lives in Spain over the past four decades.”( The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

“Sinn Fein's leader, Gerry Adams, said last night his party had been heavily 

involved in pushing the Basque separatist group Eta towards calling a 

ceasefire at the weekend.” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

“The armed Basque separatist group Eta took a step down the path to ending 

half a century of violence yesterday, declaring that a four-month ceasefire was 

now permanent and opening the door to verification by international 

observers.” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“A group of international mediators led by the former UN secretary general 

Kofi Annan formally called on the armed Basque group Eta to lay down arms 

yesterday, in a key step to ending decades of terrorism in Spain.” (The 

Guardian, 18 Ekim 2011) 
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“Half a century of bloodshed in the Basque country came to a close yesterday 

as the separatist group Eta finally renounced the use of arms and sought talks 

with the Spanish and French governments.” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

 The Guardian’ın haber girişlerinde ana olaya ilişkin genel 

bilgilendirmenin, ETA’nın olumsuz yönleri özellikle şiddet ve terör örgütü 

kimliği ön plana çıkarılarak yapıldığı saptanmıştır. ETA’nın 30 Aralık 2006’da 

gerçekleştridiği Madrid Barajas havaalanı bombalama eylemi ile kendi 

ateşkesini bozduğu hatırlatılarak Avrupa’nın en uzun süreli ve en öldürücü  

terör örgütü olduğu 40 yıllık eylemleri sonucunda 850 hayata mal olduğu gibi 

temalar ön plana çıkarılmıştır. 

 

 Sonuç olarak, The Guardian gazetesinin haber girişlerinin, okurları 

İspanya ve ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ve müzakerelerin 

kesilmesi konusunda genel anlamıyla bilgilendirici bir nitelikte olduğu ve 

haber girişlerinde ETA’ya yönelik olumsuz bir yaklaşımın hakim olduğu 

saptanmıştır.  

 

 (3) Fotoğraflar 

 

 İncelemekte olduğumuz konu ile ilgili The Guardian gazetesinin haber 

metinlerinin sunumunda kullanmış olduğu fotoğraflar aşağıdaki şekilde 

analize tabi tutulmuştur. 
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Şekil 16: The Guardian, 3 Ocak 2007 

 

   

Gazetenin 3 Ocak 2007 tarihli “The peace process broken by Eta 

bomb, ruling party” başlıklı haberinde yer verdiği fotoğraf incelendiğinde; 

elinde mum tutan büyük bir kalabalığı gösteren küçük bir enstantane 

karesinin kullanıldığını görmekteyiz. İki Ekvator vatandaşının hayatını 

kaybettiği bombalama eyleminden sonra insanların yasta oluşu ve dua 

edişleri gösterilmektedir. Gazetenin bu fotoğraf karesini koyarak hangi mesajı 

sunmak istediği net değildir. Ellerinde mum tutan kalabalık, yaşamını 

kaybeden iki ekvator vatandaşı için mi, ETA’yı kınamak için mi, bombalama 

eylemi ile ETA tarafından kalıcı denilen ateşkes bozulup barış süreci kalktığı 

için mi toplanmıştır? Gazetenin altına yorum eklemeden kullandığı fotoğraf 

tercihi ile bütün mesajları aynı anda iletmeye çalıştığı da düşünülmektedir. 

 

 Fotoğrafta topluluğun ellerinde tuttukları mum ile bir mesaj vermeye 

çalıştıkları açıktır. Mum yakmak, kökeni ateşin kutsal sayıldığı eski 

dönemlere kadar gitmektedir. Yatırlara, mezarlara/mezar taşlarına mum 

yakmak geleneği bir nevi kurban kabul edilmesidir. Dolayısıyla, bu gelenek 

mum yakılarak dua edilmesi ilkel ateş kültü ile bağlantılıdır. Mum Hz. 

Meryem‘in de simgesidir ve masumiyeti, saflığı ve kutsal kadını simgeler 

(Çomak ve diğerleri, 2012: 136).Mum yakmak, kötü güçleri uzaklaştırmak, 

kutsal mekânla bütünleşmek ve bu sayede dileklerinin gerçekleşmesini 
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sağlamak için yapılan bir uygulamadır (Kıyak, 2013: 31). Görülmektedir ki 

hem bombalamada ölen kişiler terör kurbanı olduğu için, hem terörün bitmesi 

dileği hem de terörün şiddetinden kaçınma dileği mum yakılarak gösterilmek 

istenmektedir. 

 

Şekil 17: The Guardian, 7 Eylül 2010 

 

Gerry Adams says Eta's ceasfire accouncement was the result of talks  

involving Sinn Féin representatives. Photograph: Peter Morrison/AP 

 

 7 Eylül 2010 tarihli “Sinn Fein were ‘heavily involved’ in talks before 

Eta called ceasefire, says Adams” başlıklı haberde gazetenin Sinn Fein 

partisinin lideri Gerry Adams’ın konuşma yaparken çekilmiş bir fotoğrafını 

kullandığını görmekteyiz. Fotoğrafın altında başlıkta yer alan bilgilerin 

tekrarlandığını ve yeni bir bilgi sunumunun olmadığını görmekteyiz. 

Gazetenin Sinn Fein partisinin 1983 yılından beri lideri olan Gerry Adams’ın 

popüleritesini kullanarak haberin okunurluğunu arttırmak için bu fotoğraf 

kullanımını seçtiği değerlendirilmektedir. 
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Şekil 18: The Guardian, 11 Ocak 2011 

 

Statement by Eta says ceasefire will be permanent and verifiable by                    

international observrs.  

 

 11 Ocak 2011 tarihli “Eta separatists declare permanent ceasefire” 

başlıklı haber incelendiğinde gazetenin haberi sunarken ETA’nın ateşkes 

ilanını yaptığı video beyanatın son kısmında yumruklarını havaya kaldırdıkları 

andaki görüntüyü kullandıkları görülmektedir. Video açıklama yapılırken 

ortada bulunan ETA üyesi beyanatı okurken sağ ve sol tarafında bulunan 

ETA üyelerinin hiçbir hareket yapmadan videonun son kısmına kadar 

bekledikleri ve beyanatın sonunda “Çok yaşa özgür Euskal Herria! Çok yaşa 

Bask sosyalizmi! Bağımsızlık ve sosyalizme kadar dinlenmek yok!” denilirken 

ortadaki üye ile eş zamanlı yumruklarını havaya kaldırdıkları an haber 

metninin fotoğrafı olarak seçilmiştir. Gazete bu kareyi aynı zamanda 17 Ekim 

2011 tarihli “Basque separatists to call final halt to 40 years of Violence” ve 

21 Ekim 2011 tarihli “Eta declares official end to half a century of Violence” 

başlıklı haberlerinde de kullanmıştır. The Guardian gazetesinin kullanmış 

olduğu bu fotoğraf daha önce El Pais gazetesinin fotoğraf analizlerinde 

126’ncı sayfada incelenmiştir. 
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Şekil 19:The Guardian, 17 Ekim 2011 

 

Former UN secretary general Kofi Annan, left, Sinn Fein leader Gerry Adams, centre, 

and fomer Irish prime minister Bertie Ahern have called on Eta to end decades of 

violence. Photograph: Javier Etxezarreta/EPA  

 

 17 Ekim 2011 tarihli “International mediators formally appeal to Eta for 

end to Violence” başlıklı haberde Kofi Annan, Gerry Adams ve Bertie 

Ahern’in beraber görüldüğü Kofi Annan’ın eliyle topluluğu selamladığı bir 

fotoğraf kullanılmıştır. Gerry Adams ve Bertie Ahern’in yüzlerinin 

gülmelerinden Kofi Annan’ın memnun yüz ifadesinden yaptıkları görüşmeler 

sonucunda olumlu bir beklenti içine girdikleri düşünülmektedir. Her üç kişinin 

de İngiltere toplumu ve uluslar arası kamuoyu tarafından tanınan kişiler 

olmasından gazetenin bu fotoğraf karesi ile haberi okuyacak kişi sayısını 

arttırmayı hedeflediği değerlendirilebilir. 
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Şekil 20:The Guardian, 22 Ekim 2011 

 

The scene of a bombing in which the Spanish PM Luis Carrero Blanco was killed in 

Madrid in 1973. Photograph: Getty Images 

 

 22 Ekim 2011 tarihli “The end will not be easy: what next for Eta?...” 

başlıklı haberde çok sayıda polis ve bir sivil tarafından ittirilen cadde üzerinde 

kazaya uğramış eski model bir arabanın gösterildiği siyah beyaz fotoğraf 

kullanılmıştır. Fotoğraf altında yer alan açıklamadan 1973 yılında Madrid’te 

uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden başbakan Luis Carrero 

Blanco’nun aracının patlama sonrası resmi olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 ETA’nın silahlı şiddeti tamamen bıraktığını açıkladığı haberde bu 

fotoğrafın kullanılması oldukça ilginçtir. Madrid Baraja havaalanı 

bombalanmasında dahi patlama ile ilgili bir fotoğraf kullanmayan gazetenin 

ETA’nın şiddeti tamamen bıraktığını açıklamasının ardından bu açıklamayı 

duyurmak için yaptığı haberde şiddet sonrasını içeren fotoğraf kullanması 

ETA’nın şiddet yanını vurgulayarak habere olan ilgiyi arttırmayı amaçladığı 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

Gazetenin kullandığı fotoğrafın herhangi bir fotoğraf olmadığı dikkat 

çekmektedir. Franco döneminde Franco’nun sağ kolu, gizli istihbarat 
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denilince akla ilk gelen isim ve aynı zamanda Başbakan olan Luis Carrero 

Blanco’ya kilise çıkışı arabasıyla yoldan geçerken düzenlenen bombalı 

suikast sonrası aracını gösteren fotoğraf kullanılmıştır. Bu bombalı suikast ile 

Franco rejiminin güç kaybettiği iyice ortaya konulmuştu. Ancak asıl önemlisi 

yaklaşık 150 kg olan dört parça dinamitten oluşan bombanın 20 gün boyunca 

sokağın atında T şeklinde kazılan tünellere yerleştirilip patlatılması sonrası 

hiçbir ETA üyesi yakalanmamıştır (Özçer, 2006: 84–85). Fotoğrafın ETA’nın 

Franco’nun tüm polisiye önlemlerine rağmen toplumdan bulduğu desteğin, 

lojistik gücü ve eylem yapma kabiliyetinin en üst seviyede olduğu zaman ile 

üst üste ateşkes ilan etmek ve eylem gerçekleştirmekten ziyade İspanyol ve 

Fransız polis soruşturmalarından kurtulmak için çalıştığı, nihayet Bask ve 

uluslar arası toplumdan gelen silah bırakması baskısına boyun eğmek 

zorunda kaldığı anı karşılaştırmak için özellikle seçildiği 

değerlendirilmektedir.   

  

 b. Makro Yapıya Yönelik Şematik Analiz 

 

(1) Ana Olay ve Sunuş Biçimi 

 

Ana olayların sunumu haber girişi ve haber başlıkları ile yakından 

ilgilidir. Ana olay ilk olarak haber başlıklarında daha sonra da haber 

girişlerinde rastlanılmaktadır. The Guardian gazetesinin de haber başlığı ve 

haber girişlerinde ana olayı okuyucuya aktardığı görülmektedir. Ana olaya, 

haber başlığında okuyucuda merak uyandıracak şekilde kısaca değinildiği, 

haber girişinde ise aynı olayın başlığa göre daha net olarak sunulduğu ancak 

detaylı bilgilendirmenin yapılmadığı görülmektedir.  

 

İnceleme kapsamında ele alınan The Guardian gazetesinin 16 Mayıs 

2005 ile 22 Ekim 2011 tarihleri arasındaki haberlerinde yer alan ana olay; 

İspanya ve ETA arasında yürütülen müzakere sürecinin ETA’nın ateşkes ilanı 

veya ateşkesi sonlandırması durumlarında değerlendirilmesinden 

oluşmaktadır. Belirtilen süre içerisinde ETA iki defa kalıcı, bir defa normal 
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ateşkes ve bir defa da silah bırakma ilan etmiş sadece bir defa ateşkese son 

verme kararı almıştır. ETA tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki eylemlerin 

hepsi video duyuru ile yapılmıştır.  

 

Gazetenin konu ile ilgili yapmış olduğu haber metinlerinin ana olayı ve 

sunuş şeklinin birleştirilmiş şematik gösterimi aşağıda sunulmuştur. Yapılan 

incelemede The Guardian gazetesinin ana olayı sunar iken haber 

başlıklarında ETA’nın terörist kimliğini dile getirmeyerek meşru mücadele 

içindeki bir azınlık gibi gösterdiği ancak haber girişlerinden itiabaren haber 

metninin devamında terör ve şiddet yanlılığının sık sık dile getirdiği 

görülmektedir. Örnek olarak 17 Ekim 2011 tarihli haberin başlığı “Basque 

separatists to call final halt to 40 years of violence” iken haber metninin 

içerisinde “Listed as a terrorist group by the European Union and the US, Eta 

has been in decline for more than a decade, with its capacity to carry out 

terrorist attacks on Spanish territory seriously weakened. But attempts to 

wean it off violence after it called a ceasefire in 2006 failed, and the group 

planted a bomb which killed two people at Madrid's Barajas airport” şeklinde 

verdiği bilgiler ile ETA’nın terörist kimliği, operasyon düzenleyemeyecek 

kadar zayıflatıldığı ve kendi ateşkesini bozduğu aktarılmaktadır. Bu şekilde 

okuyucu Eta hakkında olumsuzlaştırılarak konuya gazetenin istediği yönden 

bakması için yönlendirilmektedir. 

 

İspanya Hükümeti hakkında olumsuz haber sunumuna yapılan 

incelemeler içerisinde rastlanılmamıştır. Olumsuzlaştırmanın aksine, 6 

Haziran 2007 tarihli  “Eta announces end to shaky ceasefire” başlıklı haber 

metninde yer verdiği “In a move seen as an attempt to re-establish good 

relations with the group, however, it later released an Eta member, Inaki de 

Juana Chaos, from prison to prevent him dying on hunger strike.” ifadesi ile 

hükümeti ETA’nın tüm olumsuz davranışlarına rağmen bir ETA mensubunun 

açlık grevinden ölmesini engelleyerek olumlu davranmayı devam ettiren aktör 

olarak gösterilmektedir. Bu şekilde okuyucuyu Eta’ya karşı 

olmusuzlaştırırken, İspanya hükümetini olumlulaştırıp sempatik 

göstermektedir.  
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Tablo 9: The Guardian gazetesinin ana olayı sunuşu 

 

 Tablo 9’da The Guardian gazetesinin müzakere süreci ile ilgili haber 

yaparken kullandığı olaylar ve bu olayların hangi alt maddeler ile sunulduğu 

gösterilmektedir. 

İspanya ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri 

Hükümetin müzakereler için 

meclisten izin alması 

ETA’nın ateşkes ilanları ve 

silahlı eylemlerini 

sonlandırdığını açıklaması 

Madrid Barajas havalanı 

bombalanması. 

 

Eta’nın 23 Mart 2006’da kalıcı 
ateşkes ilan etmesi 

Gerry Adams’ın Sinn Fein partisinin 
müzakere sürecine dahil olduğunu 
açıklaması 

Eta’nın 11 Ocak 2011’de 4 ay önce 
ilan ettiği ateşkesi kalıcı hale 
getirmesi 

Eta’nın ateşkes ilanının hükümet 
tarafından kabul edilmemesi 

Eta’nın ateşkesin teyidi için uluslar 
arası gözlemcilere çağrıda 
bulunması 

Hapisteki Eta militanlarının Eta’ya 
silah bırakma çağrısı ve bunun 
temini için kulis yapması 

Uluslar arası gözlemcilerin Eta’ya 
silah bırakma çağrısı  

Yasaklı Batasuna partisinin 
liderlerinin Eta’ya silah bırakma 
çağrısı  

Bask radikal milliyetçi partilerin 
Eta’ya silah bırakma çağrısıEta’nın 
Fransız ve İspanyol polis baskınları 
ile lider kadrosunun sık sık 
değişmesi 

Hükümetin sadece Eta 
mahkûmlarının ve Batasuna 
partisinin geleceğinin müzakere 
edilebileceğini açıklaması 

Eta’nın 20 Ekim 2011’de silahlı 
eylemlerine son verdiğini açıklaması  

Görüşmelerin başlaması 
için Eta’nın şiddetten 
vazgeçtiğini göstermesi 

Eta’nın 30 yılda 850 
kişiyi öldürmesi 

Eta’nın yapılan polis 
operasyonları ile 
zayıflatılmış olması 

ETA mahkûmlarının 
İspanya genelindeki 
cezaevlerine dağıtılmış 
olması 

Hükümetin Müzakere 
sürecinin Eta içinde 
bölünmelere sebep 
olacağının düşünmesi. 

Sadece hapisteki 700 
Eta mahkûmu ve 
Batasuna partisinin 
yasağının 
kaldırılmasının 
müzakere edilecek 
olunması 

Hükümetin müzakereye 
başlama izni 
almasından dolayı halk 
tarafından protesto 
edilmesi. 

Madrid Barajas havaalanı 
otoparkında bomba 
patlaması sonucu iki 
Ekvator vatandaşının 
ölmesi 

Bombanın patlamasından 
saatler önce Eta 
tarafından ihbar edilmesi 

23 Mart 2006’da 
başlayan ateşkesin fiilen 
bozulması 

Hükümetin müzakereleri 
askıya alması 

Eta’nın ateşkes 
bozulmadı açıklaması 

Eta’nın 6 Haziran 
2007’de ateşkese son 
verdiğini açıklaması 

Eta içindeki savaştan 
şahin kanadın gelip 
çıktığının anlaşılması 
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(2) Ardalan ve Bağlam Bilgisi 

 

 The Guardian gazetesinde konu ile ilgili belirtilen tarihler aralığında 

yapılmış haberlerin içerisinde bulunan ardalan ve bağlam bilgisine ilişkin 

detaylar aşağıda sunulmuştur. 

 

“Eta is weak… and we have to make the most of this weakness.” (The 

Guardian, 18 Mayıs 2005) 

 

“When you invite terrorists to negotiate… the first thing they think is that their 

crimes and murders have been worth it,” (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

 

“…campaign of violence that started under the dictatorship of Franco and has 

claimed about 850 lives” (The Guardian, 23 Mart 2006) 

 

“It was not clear whether backing for the ceasefire was unanimous among 

Eta’s members, or whether a breakaway faction similar to the Real IRA was 

lurking in the wings.” (The Guardian, 23 Mart 2006) 

 

“His comments came after the Socialist party leadership met yesterday to 

discuss Eta's first killings for more than three years.” (The Guardian, 3 Ocak 

2007) 

 

“Spokesmen from Batasuna, the banned pro-Eta party…” (The Guardian, 3 

Ocak 2007) 

 

“…a campaign of violence that has claimed 850 lives in Spain over the past 

four decades.” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

“…the group broke its own ceasefire, killing two Ecuadorian immigrants with a 

car bomb at Madrid's Barajas airport in December.” (The Guardian, 6 Haziran 

2007) 

 

“..prepared to talk about prisoner releases and the legalisation of Eta's political 

ally, the banned Batasuna party” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 
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“In a move seen as an attempt to re-establish good relations with the group, 

however, it later released an Eta member, Inaki de Juana Chaos, from prison 

to prevent him dying on hunger strike.” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

“Eta's decision to return to arms comes 10 days after local elections in which 

the Batasuna party was not allowed to stand.” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

“Eta is classified as a terrorist group by the EU and US.” (The Guardian, 6 

Haziran 2007) 

 

“...end to four decades of violence but offering little else to a sceptical Spanish 

government.” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

“…one of the Eta leaders, a woman, said.” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

“The group has killed 829 people in a 50-year campaign for an independent 

state made up of four Spanish provinces and part of south-west France.” (The 

Guardian, 6 Eylül 2010)  

 

“The group's last victim was a French police officer who discovered members 

stealing cars from a dealership outside Paris in March. The last fatal attack in 

Spain was in July 2009, when two police officers were killed in Mallorca.” (The 

Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

“It is the fourth time that Eta has unilaterally declared a ceasefire.” (The 

Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

“Those talks were brought a bloody end by a bomb that killed two Ecuadorian 

immigrants at Madrid's Barajas airport...” (The Guardian, 6 Eylül 2010)  

 

“The blast was seen as proof that an internal battle between hawks and doves 

in Eta had been won by the former”( The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

“That truce  later when a bomb at Madrid's Barajas airport killed two people.” 

(The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

“Analysts pointed to a double bind for Eta as it was squeezed by police on one 

side and by its own supporters on the other.” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 
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“...to ending half a century of violence yesterday...” (The Guardian, 11 Ocak 

2011) 

 

“The government has rejected international verification over and over again,” 

(The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“Eta has been severely weakened by arrests of militants since it formally 

called off its last ceasefire in June 2007” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“Some 550 members of Eta are held in Spanish and French jails...” (The 

Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“The government lost faith in Eta's commitment to peace after it planted a 

bomb in a car park at Madrid's Barajas airport in the middle of the last 

ceasefire, killing two people.” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“Eta, which is classified as a terrorist group by the EU and the US, had also 

described that ceasefire as "permanent".( The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“The group has historically fought for the independence of a Basque country 

that would be made up of four northern Spanish provinces and part of south-

west France.” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“Batasuna,...to want Eta to end the violence so the party can become legal 

again.”(The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 

“...group that has killed more than 800 people in bomb and pistol attacks 

across Spain over the past 43 years.” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 

“Radical Basque separatist political leaders would then imitate moves by 

Adams during the Ulster peace process...” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 

“It may follow the IRA's lead...” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 

“Although the PP has traditionally refused to consider any sort of dialogue with 

Eta, it is known to have been in contact with the group during a previous 

ceasefire in 1998.”  (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 

“Listed as a terrorist group by the European Union and the US, Eta has been 

in decline for more than a decade,...” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 
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“...may provoke the appearance of splinter groups dedicated to keeping the 

violence going, similar to the Real IRA in Northern Ireland,...” (The Guardian, 

17 Ekim 2011) 

 

“Half a century of bloodshed in the Basque country...” (The Guardian, 21 Ekim 

2011) 

 

“...talks about the future of the 600 Eta members in Spanish and French jails.” 

(The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

“The Spanish government will also come under immediate pressure to legalise 

the Batasuna party and other separatist organisations banned for being Eta 

fronts.” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

“Yesterday's announcement came 53 years after Euskadi ta Askatasuna, 

which means Basque homeland and freedom in the region's Euskara 

language, was founded while Spain was ruled by the military dictator General 

Francisco Franco.” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

“The group claimed its first victim, a police officer gunned down in Adona, near 

San Sebastian, in 1968.” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

“The group has been seriously weakened by police action in recent years...” 

(The Guardian, 21 Ekim 2011)  

 

 The Guardian gazetesinin 18 Mayıs 2005 tarihli ”Spain clears way for 

peace talks with Eta” başlıklı haberinde yer alan “Eta is weak… and we have 

to make the most of this weakness” ifadesi ile Sosyalist Parti hükümeti, 

ETA’nın zayıflığı ile  parlamentodan aldıkları müzakerelere başlama izni 

arasında bağlam ilişkisi kurmaya çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamı 

oluşturma çalışmasının sebebinin ise son ölümlü eylemini 2003’de 

Navarra’da iki polis memurunun yaşamını yitirdiği iki kişinin yaralandığı 

bombalama eylemi (El Pais, 30 Mayıs 2003) ile gerçekleştiren ETA’nın 

2003’den beri etkili eylem gerçekleştirememesi olduğu değerlendirilmektedir. 

The Guardian gazetesinin ETA’nın zayıflığına ve bu güç kaybına yönelik 

bağlam ilişkisini; 11 Ocak 2011, 17 Ekim 2011, 21 Ekim 2011ve 22 Ekim 
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2011 tarihlerinde verdiği haberlerde de açıkça kurmuştur. Gazetenin sık sık 

ETA’nın yapılan polis soruşturmaları ve adli davalar ile zayıflaması ile eylem 

gerçekleştirmemesi arasında ilişki kurmasından ETA’nın inisiyatifi kaybettiği 

düşüncesinde olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 

 Aynı haberde yer alan “When you invite terrorists to negotiate… the 

first thing they think is that their crimes and murders have been worth it,” 

ifadesi ile hükümetin ETA politikasını eleştiren ana muhalefet partisinin, 

ETA’nın bombalama eylemleri ile işlediği cinayet ve suçlar ile hükümetin 

müzakere masasına oturması arasında bağlam oluşturmaya çalıştığı 

görülmektedir. Gazete aynı bağlam ilişkisini; 23 Mart 2006, 6 Ocak 2007, 6 

Eylül 2010,11 Ocak 2011,17 Ekim 2011 ve 21 Ekim 2011 tarihlerinde verdiği 

haberlerde de kurmuştur. Gazetenin ETA ile gerçekleştirdiği eylemlerde 

hayatlarını kaybeden 843 kişi arasında bu bağlam ilişkisini sürekli 

kurmasından, ETA’nın ardalan bilgisi olarak gerçekleştirdiği eylemler 

sonucunda 843, 825, 850 can kaybı bilgisini vermesinden, okuyucusuna 

ETA’yı olumsuz bir konumda sunma çabası içerisinde olduğu 

anlaşılmaktadır.   

 

23 Mart 2006  tarihli “Eta declares permanent ceasefire” başlıklı 

haberde yer alan “…campaign of violence that started under the dictatorship 

of Franco and has claimed about 850 lives”  ifadesi ile ETA’nın şiddet 

eylemlerinin başlangıcı ile  Franco‘ nun diktatörlük yönetimi arasında bağlam 

ilişkisi kurulduğu görülmektedir. Gazetenin 21 Ekim 2011 tarihli haberinde de 

aynı bağlam ilişkisini kurduğu görülmektedir. Kurulan bağlam ilişkisinden 

Franco’nun diktatörlük rejimi olmasaydı ETA’nın şiddet ve terör eylemlerine 

başlamayacağı yönünde bir çıkarım yapılabilir. Franco yönetiminin özellikle 

Bask ülkesi üzerinde uyguladığı baskının sanki ETA terörünün ortaya çıkış 

sebebi olarak gösterilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bunun kısmen doğru 

kabul edilebilecek olan bir bağlam olduğu değerlendirilmektedir. ETA 

Franco’nun konuşulmasını ve kullanılmasını yasakladığı Bask dilini (Euskara) 

korumak amacıyla ilk olarak Ekin Defterleri adıyla kurulmuş olsa da; en kanlı 

eylemlerini Franco öldükten ve İspanya demokrasiye geçiş aşamasında 
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bölgelere özerklik tanıyan 1978 Anayasasını kabul ettikten sonra 

gerçekleştirmiştir.  

 

 Gazetenin sırasıyla 23 Mart 2006, 6 Eylül 2006 ve 17 Ekim 2011 tarihli 

haberlerinde yer alan “whether a breakaway faction similar to the Real IRA”, 

“.an internal battle between hawks and doves in Eta”, “It may follow the IRA's 

lead” ifadeleri ile ETA ile IRA arasında iç içe geçmiş üç farklı bağlam ilişkisi 

kurduğu gözlemlenmektedir. İlk olarak kurulan bu bağlam ilişkisi ile ETA-IRA 

benzerliği, ikinci olarak ETA’nın silah bırakma kararı sonrası izleyeceği yolda 

IRA’nın tecrübesinden faydalanabileceği belirtilmiştir. Son olarak ise IRA’nın 

silah bırakma kararı sonrası yaşanan IRA – Real IRA ayrılığı ve Real IRA’nın 

teröre devam kararının ETA’nın da yaşayabileceği hatta Madrid Barajas 

havaalanı bombalaması ile zaten yaşandığı ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. 

 

 ETA’nın 30 Aralık 2006 tarihinde Madrid Barajas havaalanında 

gerçekleştirdiği ve iki Ekvator vatandaşının yaşamını yitirdiği bombalama 

eyleminin The Guardian gazetesi tarafından birçok kez ardalan bilgisi ve 

bağlam ilişkisi kurarken kullanıldığı görülmektedir. Gazete 3 Ocak 2007 

tarihinde yaptığı haberde “Eta's first killings for more than three years” ifadesi 

ile hem bombalama eyleminde yaşamını kaybedenler arasında bağlam ilişkisi 

kurulmuş hem de bombalamanın üç yıldır gerçekleşen ilk eylem olduğu 

ardalan bilgisi sunulmuştur. Gazete 6 Ocak 2007 tarihinde verdiği haberde 

ise “the group broke its own ceasefire” ifadesi ile aynı bombalama eylemi 

arasında ilişki kurarak ETA’nın kendi sözünü tutmamasından güvenilir 

olmadığı ardalan bilgisini vermektedir. 6 Eylül 2010 tarihli haberde aynı 

bombalama eylemi “Those talks were brought a bloody end by a bomb” 

ifadesinde görüldüğü şekilde müzakerelerin bitiş sebebi olarak 

ilişkilendirilmektedir. Yine 6 Eylül 2010 tarihli haberin devamında Madrid 

Barajas havaalanı bombalaması “The blast was seen as proof that an 

internal battle between hawks and doves in Eta had been won by the former” 

ifadesi ile ETA içerisinde mevcut şahinler ve güvercinler arasındaki savaşın 

şahinler tarafından kazanıldığının kanıtı olarak ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 

Madrid havaalanı bombalamasının; İspanya hükümetinin ETA’ya, ETA’nın 
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sözüne duyduğu güvenin yok olma sebebi ve ateşkesin sonu olarak ayrı ayrı 

ilişkilendirildiği görülmektedir.  

 

Madrid Barajas havaalanı bombalamasının bu kadar sık haber 

metninde yer bulmasında ve farklı farklı anlamlar yüklenmesinde birçok 

sebep olduğu değerlendirilmektedir.  

 

1. Madrid Barajas havaalanı bombalaması, ETA’nın 23 Mart 

2006’da ilan ettiği ve ilk defa kalıcı olarak niteleyip 

karşılığında hükümetten bir şey talep etmediği ateşkese son 

verdi.  

2. Bombalama eylemi, ETA’nın tek taraflı ilan ettiği ateşkes ile 

yeşeren barış umutlarını yok etti. 

3. İspanya başbakanı Zapatero’nun, İspanya Meclisinden 

ETA’nın “şiddetten vazgeçmesi” şartıyla aldığı izinle 

başlattığı müzakere süreci son buldu. 

4. ETA sözünde durmayarak İspanya ve Bask toplumu 

gözünde inandırıcılığını kaybetti. 

5. Madrid Barajas havaalanında bombanın patlamasından 

saatler önce polise ETA tarafından bombanın ihbar 

edilmesinden ETA içerisinde bölünmelerin olduğu anlaşıldı.   

6. ETA’nın bombalama eyleminden sonra ateşkesin son 

bulduğunu açıklamayıp, ateşkese son verildiğini açıklamak 

için 6 ay beklemesinden ETA içerisinde bölünmelerin mevcut 

olduğu ve ETA yönetiminin grubun tamamında hâkimiyetini 

sağlayamadığı görüldü. 

 

3 Ocak 2007, 6 Haziran 2007, 11 Ocak 2011 ve 21 Ekim 2011 tarihli 

haber metinleri incelendiğinde Batasuna partisinin ETA ile olan ilişkisinin sık 

sık dile getirildiği görülmektedir. Haber metinlerinde ETA ile Batasuna 

arasındaki bağlam ilişkisinin “Eta's political ally, the banned Batasuna party”, 

“Batasuna, the banned pro- Eta party” gibi ifadeler ile kurulduğu görülmüştür. 

Batasuna partisi 1996 yılı yerel seçimlerinde ETA tarafından hazırlanan Bask 
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sorununun çözümü konusundaki “Demokratik Alternatif”  programını tanıtan 

20 dakikalık video kaseti kullanması üzerine İspanya Yüksek Mahkemesi 

tarafından 17 Mart 2003’de Siyasal Partiler Kanunu’na uygun olarak 

kapatılmıştır (Tunabay, 2010:84). Yasaklandıktan sonra Batasuna’nın 

yeniden yasallaşmak isteğinin ETA’ya silah bırakması konusunda baskı 

olarak yansıdığı haber metinlerinde ardalan bilgisi olarak görülmektedir. 

İspanya Hükümetinin Batasuna’nın yasallaşması için ETA’nın silah 

bırakmasını ve Batasuna partisinin ETA’yı kınayarak şiddeti övmemesini şart 

koştuğu yine haber metinlerinde ardalan bilgisi olarak yer almaktadır.  

 

6 Haziran 2007 tarihli gazete haberinde yer alan “Eta's decision to 

return to arms comes 10 days after local elections in which the Batasuna 

party was not allowed to stand.” ifadesi ile ETA’nın silahlı eylemlerine 

dönmesi ile Batasuna partisinin seçimlere katılmaması arasında bağlam 

ilişkisi kurulmuştur. Kurulan ilişki ile ETA’nın silahlara dönmesinin sebebi 

olarak Batasuna partisinin yerel seçimlere katılmasına izin verilmeyişi 

gösterilmektedir. Gazetenin bu noktada kurmaya çalıştığı bağlam ilişkisinin 

hatalı olduğu veya bilerek yanlış kurulduğu değerlendirilmektedir. 23 Mart 

2006 tarihinde kalıcı olarak ilan ettiği ateşkesi 30 Aralık 2006 tarihinde 

gerçekleştirdiği ve iki Ekvator vatandaşının yaşamını yitirdiği Madrid Barajas 

havaalanı bombalaması ile ETA’nın kendisi fiilen bozmuş durumdaydı. 

Bombalama eyleminden sonra her ne kadar ETA müzakere sürecinin zarar 

görmediğini söylese de başbakan Zapatero “Müzakerelerin askıya 

alındığını”(El Pais, 31 Aralık 2006) açıklamıştı. Gazetenin 6 Haziran 2007 

tarihinde Batasuna partisinin seçimlere katılamaması ile ETA’nın silahlı 

eylemlere dönme kararı arasında ilişki kurmasının Batasuna partisinin ETA 

nezdinde önemine vurgu yapmak için yapıldığı değerlendirilmektedir. 

 

 İncelenen 6 Haziran 2007, 7 Eylül 2010, 11 Ocak 2011 ve 21 Ekim 

2011 tarihli haber metinlerinde hapishanede bulunan ETA üyelerinin 

durumunun çözüm sürecinin, müzakere sürecinin ve ETA’nın silah bırakması 

ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Hapisteki ETA üyeleri ile kurulan bu bağlam 

ilişkisinin iki anlamlı olduğu görülmektedir. İspanya Hükümetinin ETA terörü 
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ile mücadele yöntemi olarak benimsediği ETA üyelerinin Bask ülkesi 

hapishanelerinde değil de ailelerinden uzak İspanya genelindeki 

hapishanelere yerleştirilmesi politikası sonucu yüzlerce ETA üyesi 

ailelerinden uzakta bulunmaktadırlar. Uzakta olmalarından dolayı da aileleri 

ile iletişim kurma şansları zaman ve mesafe kısıtlamalarından dolayı 

azalmaktadır. Haber metinlerinden, ETA’nın ilk olarak İspanya genelinde 

ailelerinden uzakta bulunan bu ETA üyelerinin Bask ülkesinde bulunan 

cezaevlerine naklini, ikincil olarak ise affedilmelerini istediği anlaşılmaktadır. 

 

 6 Haziran 2007, 11 Ocak 2011 ve 17 Ekim 2011 tarihli haber 

metinlerinde ETA’nın terörist kimliğinin “Eta is classified as a terrorist group 

by the EU and US” ifadesi ile okuyucuya iletildiği görülmektedir. Ana olayları 

ateşkes ilanına son vermek ve ateşkes ilan etmek olan haber metinlerinde, 

okuyucuya ETA’nın yerel bir azınlık grubu olmadığı uluslar arası kamuoyu 

tarafından terörist olarak görüldüğü ardalan bilgisi olarak verildiği 

görülmektedir. İfadelerde ETA’nın ne zamandan beri terörist grup listesine 

alındığı bilgisinin eksik olduğu görülmektedir. 

 

 6 Eylül 2010 tarihli haber metninde yer alan “one of the Eta leaders, a 

woman, said” ifadesi dikkat çekmektedir. ETA liderliği ile konuşmacının 

cinsiyeti arasında bilinçli olarak bir ilişki kurulduğu açık şekilde görülmektedir. 

Terör örgütlerinde kadın militanların bulunması olağandır. ETA tarafından 

yayımlanan video bildirilerde bildiriyi okuyanların ETA’nın en üst yönetim 

kadrosu olduğu düşünüldüğünde kadınların üst yönetim kadrosunda yer 

almaya başladığı görülmektedir. Ancak bu ifadenin gazete tarafından 

kullanılmasının sebebinin, İspanya ve Fransa polisi tarafından ETA yönetim 

kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar ile kadınların sürekli revizyona 

uğrayan yönetim kadrosuna yükselmelerinin önünün açıldığı ardalan 

bilgisinin bulunduğu düşünülmektedir. Diğer bir ifade ile gazete, bildiriyi 

okuyan ETA liderinin cinsiyeti ile ETA’nın zayıflığı arasında ilişki kurmaktadır.  
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(3) Haber Kaynakları 

 

The Guardian gazetesinin İspanya ile ETA terör örgütü arasında 

yürütülen terör müzakereleri ile ilgili verdiği haberlerde çok geniş haber 

kaynaklarına yer verdiği tespit edilmektedir. Bu kaynaklar arasında İspanya 

Başbakanı, ETA, siyasi parti sözcüleri, siyasi partilerin milletvekilleri, ana 

muhalefet partisi Halkın Partisi lideri, mahkeme kararı ile kapatılan yasaklı 

Batasuna partisi lideri, konunun uzmanı akademisyenler, sivil toplum 

örgütleri, Bask ülkesi başbakanı, Bask ülkesi muhalefeti, uluslar arası 

aracılar, ETA mağdurları, meclis önergesi vb. olmak üzere çok geniş bir 

yelpaze bulunmaktadır. 

 

“Diego Lopez Garrido, spokesman for the ruling Socialists” (The 

Guardian, 18    Mayıs 2005) 

“The main opposition party, the conservative People’s party” (The 

Guardian, 18 Mayıs 2005) 

“The party’s (People Party’s) parliamentary spokesman, Eduardo 

Zaplana” (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

“It (The motion) said” (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

“The armed basque separatist group ETA” (23 Mart 2006) 

“Euskadi Ta Askatasuna (Eta)” (23 Mart 2006) 

“A masked woman” (23 Mart 2006) 

“The communique” (23 Mart 2006) 

“The Socialist government of the prime minister, Jose Luis Rodriguez 

Zapatero” (23 Mart 2006) 

“Zapatero’s deputy, Maria Teresa Fernandez de la Vega” (23 Mart 

2006) 

“The conservative opposition People’s party” (23 Mart 2006) 

“Party’s leader, Mariano Rajoy” (23 Mart 2006) 

“Spain’s governing Socialist party” (3 Ocak 2007) 

“Party (Socialist party) spokesman Jose Blanco” (3 Ocak 2007) 

“Mr. Zapatero” (3 Ocak 2007) 
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“Ignaco Astarloa, the party’s (People’s party) top official for security 

issues” (3 Ocak 2007) 

“Party (Batasuna) spokesman Arnaldo Otegi” (3 Ocak 2007) 

“Spain’s attorney general, Candido Conde-Pumpido” (3 Ocak 2007) 

“El Mundo newspaper” (3 Ocak 2007) 

“Rescue workers” (3 Ocak 2007) 

“Firefighters” (3 Ocak 2007) 

“The armed Basque separatist group Eta” (6 Haziran 2007) 

“The prime minister,  Jose Luis Rodriguez Zapatero” (6 Haziran 2007) 

“Mr. Zapatero’s government” (6 Haziran 2007) 

“Analysts” (6 Haziran 2007) 

“Eta’s communique” (6 Haziran 2007) 

“Most Spaniards” (6 Haziran 2007) 

“The armed Basque separatist group Eta” (6 Eylül 2010) 

“The masked militants” (6 Eylül 2010) 

“Rodolfo Ares, the interior minister in the Socialist-led Basque regional 

government” (6 Eylül 2010) 

“Party spokeswoman Leira Pajin” (6 Eylül 2010) 

“A party’s spokesman, Esteban Gonzalez-Pons” (6 Eylül 2010) 

“Spanish government sources” (6 Eylül 2010) 

“Some Batasuna leaders” (6 Eylül 2010) 

“Diario Vasco newspaper” (6 Eylül 2010) 

“Rogelio Alonso, a terrorism specialist at Rey Juan Carlos University” 

(6 Eylül 2010) 

“Sinn Fein’s leader, Gerry Adams” (7 Eylül 2010) 

“Spanish government” (7 Eylül 2010) 

“The interior minister, Alfredo Perez Rubalcaba” (7 Eylül 2010) 

“One of Eta’s founders, Juen de Madariaga” (7 Eylül 2010) 

“Analysts” (7 Eylül 2010) 

“The armed Basque separatist group Eta” (11 Ocak 2011) 

“The Spanish government” (11 Ocak 2011) 

“Deputy prime minister Alfredo Perez Rubalcaba” (11 Ocak 2011) 

“Spain’s socialist government” (11 Ocak 2011) 
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“Maria Dolores de Cospedal, of the main opposition party” (11 Ocak 

2011) 

“Eta’s statement” (11 Ocak 2011) 

“Observers” (11 Ocak 2011) 

“Sinn Fein’s leader, Gerry Adams” (11 Ocak 2011) 

“Former UN secretary general Kofi Annan” (18 Ekim 2011) 

“Sources close to negotiators”  (18 Ekim 2011) 

“Annan’s group” (18 Ekim 2011) 

“Inigo Urkullu, leader of the moderate Basque Nationalist party” (18 

Ekim 2011) 

“Ruben Mugica, the son of an Eta victim” (18 Ekim 2011) 

“Three leaders in masks” (21 Ekim 2011) 

“Annan’s group” (21 Ekim 2011) 

“Sources close to the negotiators” (21 Ekim 2011) 

“Spanish prime minister Jose Luis Rodriguez Zapatero” (21 Ekim 

2011) 

“Brian Currin, the South African lawyer” (21 Ekim 2011) 

“Basque regional prime minister Patxi Lopez” (22 Ekim 2011) 

“Barman Juan Carlos” (22 Ekim 2011) 

“Lawyer Ruben Mugica” (22 Ekim 2011) 

“69-year-old Eta veteran Jon Aguirre” (22 Ekim 2011) 

“Socialist defence minister Carme Chacon” (22 Ekim 2011) 

“A former interior ministry officer” (22 Ekim 2011) 

“PP leader Mariano Rajoy” (22 Ekim 2011) 

 

 The Guardian Gazetesinin kullandığı kaynaklar ile ilgili en dikkat çekici 

noktası kaynakların nerdeyse tamamının toplumda iktidar/güç sahibi kişi ve 

kurumlardan oluşan akredite kaynaklar olmasıdır. Bu durum gazetenin 

akredite kaynakların söylemini yayan ikincil tamamlayıcılar olduğunu işaret 

etmektedir. Gazetenin kullandığı kaynaklar ile ilgili başka bir dikkat çeken 

nokta ise kaynak gösterirken kullandığı kaynağın sadece ismini vermekle 

yetinmeyip taşıdığı bütün sosyal rolleri aynı anda ifade etmeye çalışmasıdır.  

 



245 

 

Doğrudan isim gösteremediği kaynaklarda ise kaynağın güvenilirliğini 

gözler önüne serecek bağlam ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. “69-year-old 

Eta veteran Jon Aguirre” örneğinde bu durum açıkça görülmektedir. Jon 

Aguirre ismi İspanya gündemini yakından bilmeyen bir İngiliz okur için çok 

fazla anlam ifade etmeyecektir. Ancak “69-year-old Eta veteran” ifadesi Jon 

Aguirre’nin Eta ile bağlantısını oldukça net bir şekilde okuyucuya 

sunmaktadır. Benzer durum “Sources close to the negotiators” kaynak 

gösteriminde de söz konusudur. Sadece “sources” şeklinde bir kaynak 

kullanımında okuyucu oldukça genel bir anlam taşıyan bu kaynak gösterimini 

pek güvenilir bulmayacaktır. Ancak “close to the negotiators” ifadesi ile işaret 

edilen kaynağın her hangi bir kaynak olmadığı müzakerecilere yakınlıkları 

dolayısı ile güvenilir ve doğru bilgi verme potansiyellerinin yüksek olduğu fikri 

okuyucuya aktarılmak istenmiştir. Okuyucunun zihninde bir miktar 

inandırıcılık ve güvenilirlik kazansa da (Hangi müzakerecilere? Ne kadar 

yakın?) gibi yeni soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. 

 

 Gazetenin haber sunarken verdiği bilgilerin teyidi için neredeyse her 

bilgiyi bir kaynağa dayandırdığı görülmektedir. Yapılan haberlerde hükümet, 

ETA, ETA destekçileri, ETA ile müzakereye karşı olanlar, ana muhalefet 

partisi başta olmak üzere muhalefet partilerine eşit mesafede durularak 

hepsine haber metni içerisinde yer verildiği görülmektedir. Bu durum gazete 

politikası açısından değerlendirildiğinde; gazetenin haber metnini sunarken 

kaynak ayrımı yapmadan her haberi kaynağıyla beraber okuyucuya ileterek 

tarafsız haber sunma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanabilir. Kaynak 

kullanımının çok olması araştırma konumuz açısından değerlendirildiğinde 

ise; konunun hem İspanya hem Bask ülkesi hem de uluslar arası kamuoyu 

tarafından yakından takip edildiği ve sorunun çözümüne yönelik farklı 

aktörlerin zaman zaman rol oynadığı şeklinde yorumlanabilir. 

  

 

 

 

 



246 

 

c. Mikro Yapıya Yönelik Analiz Çalışması 

 

 (1) Sentaktik Analiz 

 

 Haberlerin sentaktik analizinde cümlelerin basit ya da karmaşık 

oluşlarına, uzunluk ve kısalıklarına ve etken ya da edilgen durumlarına 

bakılmaktadır. Bu şekilde, olay ya da aktörlerin farklı tarafları ortaya 

çıkarılmakta ve gazetenin olay ve aktörler ile ilgili tavırları 

değerlendirilebilmektedir.  

 

 “Spain clears way for peace talks with Eta”  

 

“Spain's parliament last night gave prime minister Jose Luis Rodriguez 

Zapatero the go-ahead to open negotiations with armed Basque 

separatist group Eta if it shows it is ready to abandon terrorism. “ (The 

guardian, 18 Mayıs 2006) 

 

 The Guardian Gazetesinin 18 Mayıs 2006 tarihli haberinin başlığının 

kısa, etken ve basit olduğu görülmektedir. Aynı haberin ana metninde ise 

cümlelerin uzun, bileşik ve etken olduğu görülmektedir. Kullanılan 

cümleciklerin anlamı ana olayın etrafında dolaşmakta ve ana olayı 

desteklemektedir. Haberdeki ana olay; İspanya Parlamentosunun hükümete 

ETA ile müzakerelere başlaması için izin vermesidir. Bu durum haberin 

başlığında kısa ve etken bir cümle ile verilmektedir. Cümlelerin etken yapıda 

olması ortaya çıkan ana olay ile ilgili haklılığı destekler nitelikte anlam 

oluşturmaktadır. 

 

 Başlıkta İspanya’nın ve haberde İspanya Parlamentosunun edilgen 

değil etken oluşu, işi gerçekleştiren ve engelleri temizleyen, terörü 

sonlandırmak isteyen ancak ETA terör örgütüne taviz vermeyen ülke 

konumunda görünmesini sağlamaktadır. Haberde hükümete değil de 

Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’a izin verilmesi Başbakanın olayın 

baş aktörü olarak görüldüğünü ve müzakereler için izin talebinin onun 
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tarafından yapıldığını göstermektedir. “…if it shows it is ready to abandon 

terrorism” cümleciği karmaşık yapısından dolayı ETA’yı etken konumda 

göstermektedir. Ancak ana olaya bakıldığında ETA’nın talep ettiği veya bizzat 

başlattığı bir eylemin olmadığı aksine ana olaya dâhil olmak isterse eylemde 

bulunması gerektiği, yani edilgen olduğu görülmektedir. Bu etken görünümlü 

edilgen haliyle ETA güçsüzleştirilip pasifleştirilmiştir. 

 

“Basque separatism: Eta declares permanent ceasefire: Hopes of real end to 

nearly four decades of terrorism: Peace could boost political role of Batasuna 

party” (The Guardian, 23 Mart 2006). 

 

“The armed Basque separatist group Eta declared a permanent ceasefire 

yesterday in what many hoped would mark a definitive end to almost four 

decades of domestic terrorism in Spain. In a video communique sent to a 

Basque television station, one of western Europe's longest-lived and most 

lethal terrorist groups said it would down arms at midnight tonight.” (The 

Guardian, 23 Mart 2006) 

 

 The Guardian gazetesinin 23 Mart 2006 tarihli haberi incelendiğinde 

haber başlığının kısa, etken ve basit yapılı cümlelerden oluştuğu 

görülmektedir. Ancak haber metninde başlıkta kullanılan basit ve kısa 

cümlelerin aksine uzun ve bileşik cümlelerin hakim olduğu görülmektedir. 

Haberde ana olay ETA’nın kalıcı ateşkes ilan etmesidir. Bu durum başlıkta 

kısa, basit ve etken bir cümle ile ifade edilmiştir. Haber metninde ana olayı 

destekleyecek şekilde etken ancak bileşik yapılı cümlelerin tercih edildiği 

görülmektedir.  

 

 Haberin ana olayını oluşturan ETA’nın ateşkes ilan etmesi, etken 

yapıda verilerek ETA’nın kendi isteğiyle baskı altında kalmadan eylemi 

gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu sunuş şekliyle ETA gücü ve inisiyatifi 

elinde bulunduran taraf şeklinde haberde yer almıştır. 

 

 Yukarıda örnek olarak seçilen haber metinlerinde kullanılan yapının 

The Guardian gazetesinin diğer haber metinlerinde de kullandığı 
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görüldüğünden diğer haberlerin sentaktik analizinin yapılmasına gerek 

olmadığı düşünülmüştür. The Guardian gazetesi haber metinlerini 

oluştururken haber başlıklarında kısa, basit ve  etken cümle kullanımını tercih 

etmektedir. Basit ve kısa cümleler okuyucuya hızlı okuma ve anlama kolaylığı 

sağlamaktadır. Haber başlıklarında kullandığı bu yapı ile gazete, uluslararası 

haberler bölümünde verdiği konu ile ilgili haberlere okuyucunun hızlı 

ulaşmasını hedeflemektedir. Gazetenin haberin metninde uzun ve bileşik 

cümle kullanımı tercih ettiği görülmektedir. Bileşik cümle kullanımı ile İngiltere 

gündeminin dışında cereyan eden konuyla ilgili haber verirken açıklamalarla 

okuyucuyu bilgilendirme isteğinin olduğu düşünülmektedir. Gazetede etken 

cümlenin farklı amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Eylemi gerçekleştiren 

etken özne kimi zaman güçlü konumda gösterilip yüceltilirken, kimi zaman ise 

güçsüzleştirilip pasifleştirilmektedir. 

 

 (2) Sözcük Seçimleri 

 

Sözcük seçimleri söylem analizinin önemli bölümlerinden birini 

oluşturmaktadır. Muhabirin ya da gazetenin dünya görüşünü yansıtan kelime 

tercihleri, haber söyleminin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kimi zaman aynı 

kişi veya grup farklı gazetelerde terörist ya da özgürlük savaşçısı olarak 

tanımlanabilmektedir. Bir semboller bütünü olan dil; anlam, anlatım ile 

okuyucu arasında müzakereci bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla, sözcükler anlamın oluşmasında bir gösterge konumuna 

geçmektedir. Haber metninin oluşumunda kullanılacak sözcükler çoğu zaman 

okuyucu açısından yönlendirici özelliğe sahip olmaktadır. 

 

 “Spain clears way for peace talks with Eta” (The Guardian, 18 Mayıs 

2005) 

 

The Guardian gazetesinin 18 Mayıs 2005 tarihli haberinin başlığında 

yer alan “clears way” ifadesi değerlendirildiğinde, İspanya’nın ETA ile 

yapılacak barış görüşmeleri için yolu temizlemesinden bu konuda girilecek 
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yolda mevcut engeller bulunduğu ancak bu engellerin ne olduğunun bilgisinin 

yer almadığı anlaşılmaktadır. İspanya hükümeti veya İspanyol parlamentosu 

demek yerine sadece ülkenin ismi olan “Spain” İspanya’ yı kullanarak hem 

okuyucunun ikisinden birini seçmesini istemiş hem de tüm ülkeyi işaret 

ederek İspanya genelini ilgilendirdiğini ve konunun olumlu karşılandığı 

düşüncesini okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. Başlıkta ETA hakkında 

açıklayıcı bilgi yer almamasından haberin hitap ettiği toplum tarafından 

ETA’nın bilindiği veya başlıkta yer alan barış görüşmelerinin “peace talks” 

ETA’nın kimliğini işaret ettiği düşünülebilir. Başlıkta yer almayan ancak 

okuyucuda merak uyandıran diğer bir husus da barış görüşmeleri için yolun 

temizlenmekte olduğu belirtilmiş iken bu temizlik faaliyetinin nasıl yapılmakta 

olduğu bilgisinin bulunmamasıdır. 

   

 “The best homage we can pay to victims of …”(The Guardian, 18 

Mayıs 2005) 

 

 Gazetenin 18 Mayıs 2005 tarihli haber metni içinde kullanılmış olan 

yukarıdaki ifade ile yapılan veya başlaması muhtemel müzakere sürecinin 

her şeyden önce terör kurbanlarına yönelik bir borç ödemesi olarak 

gösterildiği görülmektedir. Bu şekilde İspanya Hükümeti müzakere sürecinde 

toplumdan ve muhalefetten gelmesi muhtemel tepkilerin önünü almaya ve 

sürece destek oluşturmaya çalıştığı düşünülmektedir. 

 

“…his efforts to lure Eta to the negotiating table would backfire” 

(The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

 

Haber metninde ana muhalefet partisinin kullandığı belirtilen 

yukarıdaki cümlecikte yer alan “to lure” ifadesi dikkat çekmektedir. Başlamak 

demek yerine kullandığı “to lure” ile hükümetin müzakerelere başlamak için 

ETA’nın aklını çelecek taviz veya tavizler vereceği kanısı taşıdığını 

göstermektedir. Kullandığı bu ifade ile ana muhalefet partisi ETA ile 

yapılacak müzakerelere olumsuz baktığını ve destek vermediğini açıkça 

belirtmektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki İspanya hükümeti diğer siyasi 
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partilerin desteği olmadan 16 Mayıs 2005 tarihinde Parlamentodaki 

çoğunluğunu kullanarak müzakere sürecini başlatmak için izin almıştır.  

 

“Spanish democracy will never accept blackmail” (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

16 Mayıs 2005 tarihinde İspanya Parlamentosu tarafından Hükümete 

ETA ile müzakerelere başlaması için verilen önergede yer alan yukarıdaki 

cümlede yer alan “blackmail”  (şantaj) ifadesi dikkat çekicidir. “Spanish 

democracy” ile nitelendirilenin İspanya Parlamentosu olduğu açıktır. 

Kullanılan “blackmail” ifadesi ile önergede yer alan ve hükümetin 

müzakerelere başlaması için ETA’nın gerçekleştirmek zorunda olduğu ön 

şarta gönderme yapılmaktadır. İspanya Parlamentosu’nun hükümete vermiş 

olduğu müzakerelere başlama yetkisi “ETA’nın terörü terk etme istekliliği 

göstermesi” durumunda geçerli olacaktır. Bunun için ETA’nın herhangi bir 

talebi olmaksızın şartsız silahlarını bırakması gerekmektedir. Silah bırakmak 

veya müzakereye başlamak için İspanya hükümetinden ETA tarafından 

yapılacak bir talep İspanya Parlamentosunca şantaj olarak değerlendirilecek 

ve bu talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

“Basque separatism: Eta declares permanent ceasefire: Hopes of real end to 

nearly four decades of terrorism: Peace could boost political role of Batasuna 

party” (23 Mart 2006) 

 

 The Guardian gazetesinin 23 Mart 2006 tarihli haberi incelendiğinde 

gazetenin aynı anda birbirleriyle iç içe geçmiş dört bilgiyi hiyerarşik bir sıra 

içerisinde haber vermeye çalıştığını görüyoruz. “Basque separatism:” 

şeklinde başlayan başlıkta ilk olarak haberin Bask ayrılıkçılığı ile ilgili 

olduğunu, ikinci olarak ETA’nın kalıcı ateşkes ilan ettiğini, üçüncü olarak bu 

ateşkesin nerdeyse 40 yıldır süren teröre son verebileceğine dair umut 

verdiğinden ve son olarak ise Batasuna Partisinin politik rolünün bu süreçte 

artabileceğini işaret etmiştir. Bask ayrılıkçı hareketinin ana aktörü olan 

ETA’nın yarattığı terör ve ETA’nın şiddete son vermesi durumunda Batasuna 

partisinin oynayacağı rolün önemine dikkat çekilmiştir. 
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Başlıkta ETA’nın terörist kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi sunulmamış 

olup kendisinden önce gelen Bask ayrılıkçılığının ve kendisinden sonra gelen 

40 yıllık terörün aktörü olduğu ilişkisinin okuyucu tarafından kurulması 

istendiği düşünülmektedir. Batasuna Partisi hakkında da herhangi bir 

vurgunun bulunmadığı başlıkta okuyucu Batasuna Partisinin normal bir siyasi 

parti gibi işlevi olduğu yönünde fikre kapılmaktadır. Oysa Herri Batasuna 

adıyla kurulan ancak ETA’nın siyasi uzantısı olduğu iddiasıyla açılan 

kapatma davalarından sonra sadece Batasuna adını kullanmaya başlayan ve 

sonunda 2003 yılında ETA’nın siyasi uzantısı olduğu gerekçesi ile kapatılan 

ayrılıkçı Bask Partisi Batasuna Partisi ve ETA’nın ne olduğu yönünde eksik 

bırakılan bilgilerle okuyucunun merak duygusunun uyandırılarak haberi 

okumaya teşvik edildiği değerlendirilmektedir.  

 

 Başlıkta “hopes of real end”  vurgusu göze çarpmaktadır. Bu ifadeden 

ETA’nın daha önce de benzer şekilde ateşkes ilan ettiği ancak daha sonra bu 

ateşkesin bir şekilde bozulduğu sonucuna varılmaktadır. Bu ateşkesin 

ETA’nın daha önce ilan ettiği ateşkeslerden bir farkı olduğu yapılan “real end” 

vurgusundan anlaşılmaktadır. Bu farkın ne olduğu başlıkta yer alan 

“permanent” ifadesi ile kısmen yer bulmuştur. Bu bilgiler ışığında ETA’nın 

daha önce de ateşkes ilan ettiği ancak bunları belli zaman çizelgelerine tabi 

tutarak veya ateşkesin ilanı esnasında “permanent” gibi ifadelere yer 

vermeyerek her an bozabilme inisiyatifini elinde tuttuğu kanısına 

varılmaktadır. 

 

 Başlıkta yer alan “nearly four decades” ile devam eden terörün süresi 

ile ilgili bilgi verilmek istenmiştir. ETA’nın ilk kanlı eylemini gerçekleştirdiği 

1968 yılı ile haberin yapıldığı 2006 yılına kadar 38 yıl geçmiştir. Tam olarak 

38 yılın kullanılması yerine yuvarlatılarak “nearly four decades” kullanımı ile 

sürenin uzunluğuna dikkat çekmek amaçlanmış olduğu değerlendirilmektedir. 

 

“…the armed Basque Sparatist group Eta…” (The Guardian, 23 

Mart 2006) 
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 Gazetenin ETA ile verdiği haberlerin başlıklarının çoğunda ve giriş 

paragraflarında ETA’yı tanımlarken yukarıdaki ifadeyi kullanarak ETA’nın 

terör örgütü kimliğini yumuşattığı görülmektedir. 1978 İspanya Anayasasına 

göre ayrılıkçılık dahil her türlü fikri savunmak demokratik kurallar 

çerçevesinde serbesttir. Bask ülkesindeki siyasi partilerin amacı da 

İspanya’dan ayrılarak bağımsız Bask ülkesini kurmaktır. Ancak bu partiler 

amaçlarına ulaşmak için demokratik yolları kullanmakta iken ETA terör 

eylemleri ile şiddet yoluyla kabul ettirmeye çalışmaktadır. Her ne kadar 

“armed” ifadesi ile bu durumun gazete tarafından görmezden gelinmediği 

gösterilmeye çalışılmış olsa da ETA’nın terörist kimliğini hafifleterek gruba 

sempati kazandırma amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. 

 

“…many hoped definitive end to four decades of domestic terrorism 

in Spain” (The Guardian, 23 Mart 2006) 

 

 23 Mart 2006 tarihli haber metninde yer alan yukarıdaki cümlecikte 

geçen “definitive end” ifadesi ile uzun süredir devam eden ETA terörünü 

sonlandırmak için daha önce de teşebbüslerin olduğu ancak başarı 

sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Cümlecikte yer alan “domestic terrorism” 

ifadesi ile gazete ETA terörünü İspanya’nın iç sorunu olarak göstermiştir. 

Fransa ve İspanya’nın ETA terörüne yönelik  ortak operasyonlar 

gerçekleştirdiği ve İspanya’nın GAL karşı terör timleri ile Fransa’da yaşayan 

ETA üyelerini öldürüp terörü Fransa topraklarına yaymasıyla ETA terörü yerel 

olmaktan çıkmıştır. Fransa’dan da toprak talebi olan ETA’nın terör eylemlerini 

İspanya genelinde yapıp Fransa’da eylemde bulunmamasının haber yapanı 

bu şekilde düşünmeye ittiği değerlendirilmektedir. 

 

“Europe: Peace process broken by Eta bomb, says ruling party” (3 

Ocak 2007) 

 

 Haberi gazetenin uluslar arası haberler bölümünde veren gazete 

haberin başına yerleştirdiği “Europe” ön bilgisi ile haberin Avrupa ile ilgili 
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olduğunu okuyucusuna bildirmekte Avrupa haberleri ile ilgilenen 

okuyucusuna kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

 Başlık değerlendirilmeye alındığında bombalamanın nerede, ne 

zaman, nasıl gerçekleştiğine ve sonuçlarına dair bilgilerin olmadığı 

görülmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak isteyen okuyucu haberi okuduğunda 

konu ile ilgili yeterli bilgi bulacaktır. Başlıkta ETA’nın konu ile yaptığı açıklama 

bulunduğuna dair herhangi bir işaretin yer almamasından; haber metninde 

sadece bombalama ile ilgili bilgilerin ve bombalamaya yönelik tepkilerin 

bulunacağı değerlendirilmektedir. 

 

 23 Mart 2006 yılında “permanent” vurgusu yaparak ateşkes ilan eden 

ETA’nın dokuz ay sonra bombalama eylemi gerçekleştirmiş olması; 

görüşmelere başlamak için 16 Mayıs 2005 tarihinde İspanya 

Parlamento’sundan izin alan İspanyol hükümetini zor duruma düşürdüğü 

değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili hükümet veya Başbakan tarafından 

yapılan bir açıklamaya değil de “ruling party” ifadesi ile iktidar partisinin 

yaptığı açıklamaya yer verilmiş olması hükümetin henüz konuyu 

değerlendirdiğini ve temkinli davrandığını düşündürmektedir. Kanımızca 

başlıkta yer alan açıklamayı iktidar mensubu olan ancak kabinede görevi 

olmayan bir milletvekili yapmıştır. Gazetenin, ETA ile görüşme sürecini politik 

riskler alarak başlatan İspanya hükümetinin ve başbakan Zapatero’nun 

düşüncesini bu şekilde okuyucusuna aktarmaya çalıştığı düşünülmektedir. 

 

 “…he had suspended plans to negotiate with Eta” (The Guardian, 

3 Ocak 2007) 

 

30 Aralık 2006 Madrid Barajas havaalanı bombalamasından sonra 

konu ile ilgili yapılan haber metninde başbakan Zapatero’nun ETA ile 

müzakereleri askıya aldığı söylenmektedir. Haberi verirken gazetenin 

kullanmış olduğu “suspended” ifadesi ile başbakanın müzakere sürecine 

tamamen son vermediği geçici bir süre rafa kaldırdığı anlaşılmaktadır. 16 



254 

 

Mayıs 2005’ de Parlamentodan ETA ile müzakerelere başlamak için izin alan 

ve ETA’nın 23 Mart 2006 tarihinde kalıcı ateşkes ilan etmesi üzerine 

müzakereleri başlatan başbakan Zapatero’nun Madrid Barajas havaalanı 

bombalamasından sonra köprüleri tamamen yıkmak istemediği ve ilerisi için 

açık kapı bıraktığı değerlendirilmektedir.  

 

“…getting close to the area where the victims thought to be buried” 

(The Guardian, 3 Ocak 2007) 

 

 “…200kg (400lb) bomb levelled the multistorey car park...” (The 

Guardian, 3 Ocak 2007) 

 

 “…some cars had been flattened during the collapse of the five-storey 

car park” (The Guardian, 3 Ocak 2007) 

 

Madrid Barajas havaalanı bombalamasından sonra kurtarma ekibinin 

verdiği bilgiye dayanılarak yapılan haber metninde yer alan yukarıdaki 

cümlelerde bombalama sonucu meydana gelen tahribatın büyüklüğü 

okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bombalama eylemi 

üzerinden 4 gün geçmesine rağmen kurbanlara, halen ulaşılamamış olması 

çok katlı otoparkın tamamen tahrip olduğunu ve aranacak çok yer 

bulunduğunu göstermektedir. 

 

“…several telephone warnings from Eta…” (The Guardian, 3 Ocak 

2007) 

 

ETA’nın kendi bombalama eylemini kendisinin ihbar ettiğini bildiren 

yukarıdaki haber metni ETA içerisinde ayrılıkların bulunduğunu ve farklı 

düşünen grupların ETA’ya hakim olmak için bir birleri ile mücadele ettiğini 

düşündürmektedir. 

 

“Eta announces end to shaky ceasefire” (The Guardian, 6 Haziran 

2007) 
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Başlıkta yer alan “shaky ceasefire” ifadesinden ETA’nın 23 Mart 2006 

tarihinde “kalıcı” olarak ilan ettiği ateşkesin bir süreden beri sonlanmasının 

beklendiği anlaşılmaktadır. ETA 23 Mart 2006 tarihinde tek taraflı ilan ettiği 

ateşkesi 30 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdiği Madrid Barajas havaalanı 

bombalaması ile bozmuştu. Burada dikkat edilmesi gereken husus 

bombalama eyleminden sonra altı ay geçmiş olmasına rağmen ETA 

ateşkese son verdiğini 6 Haziran’da ilan etmiştir. Altı aylık süre boyunca ETA 

yaptığı bombalama eylemini ateşkesi bozma olarak değerlendirmemiştir. Bu 

durum iki hususu düşündürmektedir. İlk olarak Aralık 2006’da gerçekleşen 

bombalama eylemini ETA içerisinde ETA yönetimine muhalif bir grup 

yönetimi dinlemeyerek yapmıştır. ETA içerisinde düşünce farklılıkları 

mevcuttur. İkinci olarak bombalama eylemi tamamen ETA yönetiminin isteği 

doğrultusunda İspanya Hükümetine gözdağı vermek için gerçekleştirilmiştir. 

Bu yüzden ETA bombalama eyleminin gerçekleşmesi ile bozulan ateşkese 

resmen son verildiğini duyurmak için altı ay beklemiştir. 

 

“Eta announces end to shaky ceasefire: December bomb presaged return to 

armed campaign: Experts predict low-scale campaign to target tourism” (6 

Haziran 2007) 

  

 Haber başlığında ETA’nın kimliği ile ilgili açıklayıcı bir bilgi 

verilmemiştir. Başlıkta her ne kadar şiddeti işaret eden “bomb”, “armed 

campaign”, “target” gibi kelimeler kullanılmış olsa da ETA’nın terör örgütü 

olduğunu bilmeyen bir okuyucu için ETA meşru bir mücadele içerisinde olan 

azınlık bir grup gibi anlaşılmaktadır.  

 

 Başlığın son kısmında bulunan ve uzmanların görüşü olarak sunulan 

“low-scale campaign to target  tourism” ifadesinden yaz mevsimi boyunca 

İspanya’nın turistik bölgelerinde bombalama eylemlerinin gerçekleşebileceği 

tahmini okuyucuya iletilmeye çalışılmıştır. Yaz mevsiminde tatil planlarında 

İspanya olanların bu durumu göz önünde tutmaları üstü örtülü olarak 

söylenmektedir. 
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 “… Europe’s biggest domestic terrorist group “(The Guardian, 6 

Haziran 2007) 

 

 Gazete yukarıda kullandığı ifade ile ETA’nın üç özelliğini okuyucu 

kitlesine aktarmaktadır. Avrupa’nın en büyük yerel, terörist grup olma 

özellikleri vurgulanmıştır. ETA İspanya’dan olduğu kadar Fransa’dan da 

toprak istemektedir. Ancak Fransa’nın ETA’ya Franco döneminde ve 

İspanya’nın demokrasiye geçiş sürecinde sağladığı hoşgörüden dolayı 

öncelikli olarak İspanya’da eylem yapmaktadır. Bu durum gazete tarafından 

ETA’nın yerel bir terör örgütü gibi algılanmasına sebep olmuş olabilir. 

Kanaatimizce ETA’nın yerel bir terör örgütü olarak değil uluslar arası bir terör 

örgütü olarak tanımlanması daha doğru olacaktır. 

 

“… the group broke its own ceasefire…” (The Guardian, 6 Haziran 

2007) 

 

 Ana olayı ETA’nın ateşkese son verdiğini bildirmesi olan 6 Haziran 

2007 tarihli haber metninde gazete ateşkesin ardalan bilgisini verirken 

yukarıdaki cümleciği kullanmıştır. Cümlecikte kullanılan “its own ceasefire” 

ifadesi ile haber yapan ETA’nın kendi ateşkesini bozduğunu özellikle 

vurgulamaktadır. Ateşkesin neden bozulduğu yönünde devam eden 

cümlelerde bilgi olmamasından kaynaklanan eksik bağlam ilişkisi ile ETA 

olumsuz bir konumda sunulmaktadır. Kendi ateşkesini sebep yok iken 

bozması ile ETA’nın güvenilirliği sorgulanmaya açılmıştır. 

 

“… reportedly prepared to talk about prisoner releases and the legalisation of 

Eta’s political ally, the banned Batasuna party ” (The Guardian, 6 Haziran 

2007) 

 

6 Haziran 2007 tarihli haberde yer alan yukarıdaki cümlelerden 

hükümetin ETA ile müzakere edeceği konuların neler olduğu anlaşılmaktadır. 

Hükümetin iki konunun görüşülmesi için hazırlık yaptığı başkaları tarafından 
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söylenmiştir. Hükümetin ETA kesin tasfiye edilmeden ve müzakere süreci 

başarıya ulaşmadan topluma müzakere edilecek konuları kendilerinin değil 

aracıların yapmasının bilinçli bir hareket tarzı olduğu değerlendirilmektedir. 

Hükümet konuşulması için hazırlık yaptığı konuları kendisi açıklamayarak 

daha sonra gerçekleşecek görüşmelerde ETA’nın bu konular dışında yeni 

taviz talepleri yapmasını önlemek istemektedir. Ancak bu konular hakkında 

hazırlık yapıldığının da bilinmesini aracılar vasıtasıyla duyurarak da 

müzakereler için hazırlık yaptıklarını hem İspanya kamuoyuna hem de 

ETA’ya göstermektedirler.  ETA masaya oturduğu zaman bu iki konu dışında 

müzakere edilecek konu olmadığını bilecek ve bunu kabul ederek 

müzakereye başlamış olacaktır. 

  

“Police action in Spain and France had weakened Eta…” (The 

Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

Yukarıdaki cümle ile İspanya ve Fransa arasındaki sıkı işbirliği ve 

ETA’ya karşı düzenlenen polis operasyonlarının ETA üzerindeki etkisi 

gösterilmeye çalışılmıştır. Her iki ülkenin ayrı ayrı kimi zaman ise ortak 

gerçekleştirdiği ve ETA’nın yönetim kadrosunu hedef alan polis operasyonları 

ile ETA oldukça zayıflatılmıştır. The Guardian gazetesi, Fransa’nın 

İspanya’ya ETA ile mücadelede yardım ettiğini haber metninde vurgulayarak 

İspanya’nın terörle mücadelede aldığı uluslar arası desteğe dikkat çekmeye 

çalışmıştır. 

 

“Most Spaniards believe the ceasefire came to an end…” (The 

Guardian, 6 Haziran 2007) 

 

 Haber metninde Spanish ifadesi yerine Spaniards ifadesinin 

kullanılması ilginçtir. Bu ifade kullanımının bilinçli yapıldığı ve İspanya 

sınırları içerisindeki Bask Ülkesi Özerk Bölgesi dahil tüm özerk bölgeleri 

vurgulamak amacını taşıdığı değerlendirilmektedir. Başta Bask Ülkesi özerk 

bölgesinde yaşayanlar olmak üzere bazı özerk bölgeler kendilerini tam 

anlamıyla İspanyol olarak görmemektedir. Tablo 9 bu durumu göstermesi 
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açısından önemlidir. Kendilerini İspanyol olarak görmeyen özerk bölgelerin 

İspanyalı tanımlaması altında birleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

İspanyalı tanımlaması ile İspanya sınırları içerisindeki özerk bölgelerin 

farklılıkları kabul edilerek, Franco döneminde olduğu gibi İspanyol 

milliyetçiliği zorla kabul ettirilmeye çalışılmamaktadır. 

 

 

Tablo 10: İspanyolluk ile Bağlı Olunan Özerk BölgelerAarasında Kimlik Tanımlama 

(Tunabay, 2010:66) 

 

 Tablo 10’a göre kendini sadece İspanyol ve bağlı olduğu Özerk 

Bölgeden daha fazla İspanyol olarak görenlerin toplam oranı %20, 3 iken 

İspanyol’dan daha fazla Bağlı olduğu Özerk Bölgeye ait görenler ve sadece 

bağlı olduğu Özerk Bölgeye ait görenlerin oranı %18,5’tir. Eşit derecede bağlı 

olduğu Özerk Bölge ve İspanyol görenlerin oranının ise %57 olduğu 

görülmektedir. Tablodan anlaşılmaktadır ki İspanya’ da kendini İspanyol 

olarak tanımlamayan %18, 5’lik bir kesim bulunmakta, buna yakın bir oranda 

ise kendisini sadece İspanyol olarak gören %20,3’lük bir kesim 

bulunmaktadır. İki zıt kutupda yer alan bu grupların ortak bir değer üzerinde 

anlaşması gerekmektedir. The Guardian gazetesi kullanmış olduğu 

“Spaniards” (İspanyalı) tanımlaması ile bu ortak değerin ülke olduğunu işaret 

etmektedir. 

  

“… sceptical Spanish government” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 



259 

 

 Ana olayı ETA’nın ateşkes ilan etmesi olan 6 Eylül 2010 tarihli 

haberde yer alan “sceptical” ifadesinin kullanımının ETA’nın güvenilirliğine 

gönderme yaptığı görülmektedir. Haberin devamında ETA’nın son olarak 23 

Mart 2006’ da kalıcı ateşkes ilan ettiği ve bu ateşkes esnasında başlatılan 

müzakere sürecinde Madrid Barajas Havaalanında bombalama eylemi 

gerçekleştirdiği bilgileri sunulmaktadır. Sunulan ardalan bilgisi ile İspanyol 

hükümetinin kuşkulu olması gazete tarafından haklı gösterilerek ETA’nın 

güvenilirliği olumsuzlaştırılmaktadır.  

 

“It is the fourth time that Eta has unilaterally declared a ceasefire” 

(The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 

 Yukarıda yer alan cümlede kullanılan “fourth time” ve “unilaterally” 

ifadeleri ile ETA’nın ilan ettiği ateşkeslerin sayısına ve tek yanlılığına dikkat 

çekilmektedir. Bu dikkat çekmenin iki sebebi olduğu değerlendirilmektedir. İlk 

olarak gazete ETA’nın dördüncü defa ateşkes ilan ettiğini belirterek ETA’nın 

ateşkeslerini sürekli bozduğunu işaret ederek ateşkesinin güvenilirliğini ve 

geçerliliğini sorgulamaktadır. İkinci olarak ateşkeslerin ETA tarafından tek 

taraflı ilan edildiğini vurgulayarak ETA’nın eylem yapamayışını ve zayıflığını 

ortaya koymaya çalışmaktadır. 

  

“… it wanted to reorganise and escape intense police pressure” 

(The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

Haber metninde yer alan “reorganize” ve “escape”, “intense” ve 

“pressure” ifadeleri ETA’nın içinde bulunduğu zor durumu göstermek ve hem 

ETA’yı hem de ilan ettiği ateşkesi olumsuzlaştırmaktadır. İfadelerden 

anlaşıldığı kadarıyla ETA gerçekten teröre son vermek ve müzakerelere 

başlamak için ateşkes ilan etmemiştir. İlan ettiği ateşkes mecburiyettendir. Bu 

ateşkes sürecinde polis operasyonları ile dağılmış olan örgütü yeniden 

toparlamak ve yeniden eylem yapabilir bir konuma gelmek istemektedir. 
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“Sinn Fein were ‘heavily involved’ in talks before Eta called ceasefire, 

says Adams” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

 Başlıkta yer alan Sinn Fein’in siyasi bir parti olduğuna dair bir 

açıklamaya gerek duyulmamasından gazetenin hitap ettiği toplumun bunu 

bildiğini varsaydığını değerlendirmekteyiz. Başlıkta ayrıca Garry Adams’ın 

tam ismini kullanmak yerine sadece soyadını kullanmasından Garry 

Adams’ın İngiltere’de çok sık haberlere konu olduğu ve İngiliz toplumu 

tarafından tanındığı sonucuna varılmıştır. Sinn Fein Partisinin lideri olan 

Garry Adams, İngiltere ile İrlandalı ayrılıkçı grup IRA’nın silah bırakması 

sürecinde müzakerelerde aktif rol oynamış İrlanda’lı bir politikacıdır. Haber 

yapanın haber başlığını Garry Adams’dan yaptığı alıntıdan oluşturması 

Adams’ın tanınmışlığını ve tecrübesini kullanmayı amaçladığını 

göstermektedir.  

  

“In talks” ifadesinden Sinn Fein partisinin ETA ateşkes ilan etmeden 

önce yapılan görüşmelere sıklıkla katıldığı görülmektedir. Buradan 

anlaşılmaktadır ki ETA ile birileri Sinn Fein aracılığıyla veya yardımıyla 

müzakere yürütmektedir. Başlıkta anılmasa da İspanya Hükümetinin ETA ile 

görüşmekte olduğu ima edilmektedir. 

 

“… to control over the increasingly tired and fractious radical 

Basque separatist groups ” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

 Gazetenin 7 Eylül 2010 tarihli haber metninde yer alan ve haber 

yapanın ETA’yı destekleyen Basklı ayrılıkçı gruplar için kullandığı “control 

over, increasingly tired, fractious” ifadeleri ETA’nın tabanını kaybettiğini 

göstermektedir. The Guardian’a göre ETA’yı destekleyen Basklı ayrılıkçı 

gruplar 1968’den beri devam eden terör eylemleri ile oldukça yorgun düşmüş 

ve asabileşmişlerdir. ETA artık onlar üzerindeki kontrolünü kaybetmektedir ve 

son ilan ettiği ateşkes ile tekrar kontrolü sağlamayı amaçlamaktadır. 
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“… squeezed by police on one side and by its own supporters on the 

other” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 

“Spanish and French police have captured the group’s senior military 

leader five Times over the past three years…” (The Guardian,11 Ocak 

2011) 

 

Yukarıdaki cümlelerde yer alan “squeezed by police,…by its own 

supporters” ve “ five times over the past three years” ifadeleri ile ETA’nın 

zayıflama süreci ve sebepleri gazete tarafından okuyucuya aktarılmaktadır. 

The Guardian’a göre ETA hem polis operasyonları hem de kendi tabanından 

gelen baskılar neticesinde ateşkes ilan etmek zorunda kalmıştır. Özellikle 

son üç yıl içerisinde ETA liderlerinin beş defa ele geçirilmiş olması yapılan 

polis operasyonlarının yoğunluğunu ve ETA’nın ne kadar sıkı takip edildiğini 

göstermesi açsından önemlidir. Bu kadar yoğun gelen polis baskısı 

neticesinde ETA’nın lider kadrosunun çok sık değiştiği ve örgütün sürekli 

yeniden yapılanmak zorunda kaldığı açıktır. ETA’nın bu süreçte eylem 

gerçekleştirmekten çok polis operasyonlarından kurtulup bekasını sağlamaya 

öncelik verdiği düşünülmektedir. 

  

“… some prisoners actively lobbying…” (The Guardian,11 Ocak 2011) 

 

 Yukarıdaki cümlecikte yer alan “prisoners” kelimesi herhangi bir 

mahkûmu tanımlamamaktadır. Cümlede ETA mahkûmları tanımlanmaktadır. 

Ancak haber metninde bizim dikkatimizi çeken asıl önemli unsur ETA 

mahkûmlarının “actively lobbying” ifadesi ile gazete tarafından ETA’nın silah 

bırakması için çalıştıklarını bildirmesidir. İspanya hükümetinin terörle 

mücadelede uyguladığı politikalardan biri olan ETA mahkûmlarını ev ve 

ailelerinden uzak İspanya genelinde hapishaneye yerleştirme politikasının 

sonuç verdiği değerlendirilmektedir. Hükümet bu şekilde müzakere sürecinde 

ETA mahkûmlarının durumunu kendi lehinde bir madde konumuna 

getirmiştir. ETA mahkûmları artık mahkûmiyetten yorulmuştur ve en kötü 
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ihtimalle evlerine yakın bir hapishaneye nakillerini, en iyi ihtimalle ise ETA’nın 

silah bırakması ve teröre son vermesi ile özgür kalmayı ummaktadırlar.    

 

“Eta separatists declare permanent ceasefire: Basque group’s message fails 

to impress politicians. Militants weakened after end of previous ceasefire” (The  

Guardian, 11 Ocak 2011)   

  

 ETA’yı terörist olarak değil de “separatists” (ayrılıkçılar) olarak 

tanımlayan haber başlığında ana olayın ETA’nın “permanent” (kalıcı) ateşkes 

ilan etmesi ve bu ilana yönelik yapılan yorumlar olduğuna dair işaretler 

bulunmaktadır. Haber başlığının ikinci kısmında ETA yerine “Basque group” 

kullanımı tercih edilerek konunun hangi bölge ile ilgili olduğu okuyucuya 

gösterilmiştir.  

 

Grubun mesajının politikacıları neden etkilemediği yönünde bilginin 

sunulmadığı başlıkta; “previous ceasefire” ifadesine yer verilerek ilan edilen 

ateşkesin ilk olmadığı ve daha önce de benzer sürecin yaşandığı bilgisi 

paylaşılmaktadır. Okuyucunun başlığın son kısmında yer alan bilgiden 

politikacıların daha önce benzer süreci yaşamalarından dolayı 

etkilenmedikleri sonucuna varmaları beklenmektedir. Nitekim 23 Mart 2006 

tarihinde ETA yine “permanent” olarak tanımladığı bir ateşkes ilan etmiş 

ancak 31 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdiği bombalama eylemi ile 

ateşkesi bozmuştur. Bu sebepten dolayı ilan etiği “permanent” ateşkesin 

inandırıcı bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

 

“International mediators formally appeal to Eta for end to violence” 

(The  Guardian, 18 Ekim 2011) 

 

 Başlıktan haberin ETA ile ilgili oluşturulmuş olan uluslar arası 

aracıların ETA’ya yaptığı çağrı ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. ETA hakkında 

herhangi bir bilginin bulunmadığı başlıkta yer alan “end to violence” 

ifadesinden şiddetle ilişkili olduğu ve şiddet kullandığı çıkarımı yapılmaktadır. 

“Formally” ifadesinden ise böyle bir çağrının yapılmasının beklendiği hatta 

daha önce üstü kapalı olarak ima edildiği düşünülmektedir. Uluslar arası 
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aracıların kimlerden oluştuğunun haber metninde yer aldığını düşündüğümüz 

haber başlığından ETA’nın silahsızlanma ve terörü terk etmesi sürecine 

uluslar arası toplumun da dahil olduğu anlaşılmaktadır. Bu oluşumun ETA’nın 

mı yoksa İspanya hükümetinin talebiyle mi gerçekleştiği hakkında herhangi 

bir bilgi başlıkta yer almamaktadır.  

 

“International: Eta declares official end to half a century of violence: Masked 

leaders announce final halt to armed activity: Move follows intervention by 

international mediators” (The  Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

 Haber başlığının başlangıcında yer alan uluslar arası ibaresiyle haber 

metninin İngiltere dışında bir konu olduğu işaret edilmektedir. Daha önce 

“Europe” ibaresiyle haber metninin Avrupa ile ilgili olduğunu belirtmiş olan 

gazetenin bu haberin sınırını çizerken sadece Avrupa ile sınırlandırmaması 

haber metninde yer alan haberin daha geniş çaplı etkiye sahip olduğunu 

düşündüklerini işaret etmektedir.  

 

 Daha önceki ETA haberlerinde olduğu gibi The Guardian gazetesi 

ETA hakkında açıklamada bulunmayarak konunun okuyucu kitlesi tarafından 

bilindiğini farz ettiğini göstermektedir. Haber başlığında ETA’nın resmi olarak 

yarım asırlık şiddete son verdiğinin maskeli liderler tarafından ilan edildiğini 

ve uluslar arası aracıların bunu takip ettiği bilgisine yer verilerek haber 

metninin ana olayı okuyucuya gösterilmiştir.  

 

 Haber başlığında yer alan “official end” ve “final halt” vurguları haber 

metninin daha önce yapılan haberlerden farklı olduğunu göstermektedir. 

Daha önceki metinlerde olduğu gibi haber metni kalıcı veya daimi ateşkes ile 

ilgili değil ETA’nın şiddeti tamamen bırakması ile ilgilidir. Özellikle sadece 

“halt” değil de “final halt” denilmesi duyuruyu yapanların yaptıkları duyurunun 

inandırıcılığından endişe ettiklerini ve bunu gidermeye çalıştıklarını 

göstermektedir. ETA’nın hangi şartları talep ettiği veya şartsız mı silah 

bıraktığı ve silahsızlanma sürecinin nasıl olacağı yönü ile ilgili soru 
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işaretlerinin okuyucuyu haberi okumaya yöneltmek için başlıkta kasten eksik 

bırakılan bilgiler olduğu değerlendirilmektedir. 

 

 Haber başlığında yapılan yarım asırlık şiddet vurgusu ile konunun 

ciddiyeti ve süresi vurgulanmaya çalışılmıştır. ETA’nın ilk kanlı eylemini 1968 

yılında gerçekleştirdiği göz önüne alınırsa yarım asır değil 43 yıldır şiddet 

eylemleri gerçekleştirdiği görülür. Ancak ilk kanlı eylemi değil de ilk sokak 

eylemleri hesaplamada kullanılırsa 1961 yılında gerçekleştirdiği İspanyol 

bayrağı yakma, duvarlara yazı yazma ve Franco yanlılarını taşıyan treni 

yoldan çıkarma teşebbüsleri ile başlattığı şiddet tam olarak 50 yıl olmaktadır. 

Gazetenin haberin önemini arttırmak için 1961 yılını baz aldığı görülmektedir. 

 

 Maskeli liderlerin vurgulanması yapılan ilanın gazete ve televizyonlara 

gönderilen bir bildiri ile değil; toplum önünde canlı olarak veya bir video 

duyuru ile yapıldığını göstermektedir. Duyuru yaparken  “armed activity” 

denilmesi duyuruyu yapanların eylemlerini terör veya şiddet olarak değil 

meşru faaliyetlerin bir bölümü olarak gördüklerini ve silahlı eylemlerine son 

verdiklerine göre silahsız olanlara yönelebileceklerini göstermektedir. 

 

“ ‘The end will not be easy”: what next for ETA?: Basque separatist group has 

halted its terror campaign, but with 700 members in jail sticking points remain” 

(The  Guardian, 22 Ekim 2011)  

 

 22 Ekim 2011 tarihli haber incelendiğinde “The end will not be easy” 

alıntısının yer aldığı haber başlığında bu söylemi ETA’nın mı, hükümetin mi 

yoksa gözlemcilerin mi dile getirdiği karanlıkta kalmaktadır. Okuyucu bunu 

metnin tamamını okuduğunda görecektir.  

  

 “What next for Eta?”  sorusu ile okuyucu haberi okumadan önce 

düşünmeye sevk edilmeye çalışılmış ve sorunun cevabı için haber metnini 

okuması istenmiştir. Haber başlığında “Basque separatist group” denilmek 

suretiyle ETA terör örgütü olarak değil de ayrılıkçı bir grup olarak 

gösterilmektedir. Ancak devamında yer alan “its terror campaign” ifadesi ile 
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yaptığı eylemin terör olduğu kabul edilmiş ve gazete haber başlığında kendisi 

ile çelişkiye düşmüştür. Başlıktan anlaşılmaktadır ki gazete ETA’nın hapiste 

bulunan 700 üyesinin sıkıntılı problemlerin başında geldiğini düşünmektedir. 

Bu da ya ETA’nın daha önce hükümetten böyle bir talebi olduğunu ya da 

hükümetin bu konu ile ilgili uyguladığı bir politika olduğunu 

düşündürmektedir. 

 

 (3) Haberlerin Retoriği 

 

 Haber metninin ikna edici olması, haberlerin oluşturulması 

aşamasında temel kaygıların başında gelmektedir. Haberin retoriği ile verilen 

bilginin nasıl söylendiği kastedilmektedir. Metindeki retorik, okuyucunun neye 

yönlendirilmek istendiğini ve neyin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. 

Haber söylemlerinde inandırıcılığın sağlanması için kullanılan bazı stratejiler 

mevcuttur. En çok başvurulan stratejilerin bazıları; yakın görgü tanıklarının 

ifadelerinin kanıt olarak sunulması, resmi kurum raporları ve uzman gibi 

güvenilir kaynakların kanıt olarak kullanılması, zaman, olaylar ve sayılardır. 

Doğrudan alıntılar yapma, olayları yeni olduklarında bile tanıdık kılan, iyi 

bilinen durum modelleri içine koyma gibi teknikler haberin doğruluğunu ve 

kesinliğini gösteren işaretler olup haberin inandırıcılığını sağlamakta ve 

güçlendirmektedir (Demir, 2006:139).  

 

 Analiz konusu olan İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri sosyolojik bir olgu olmasına rağmen, The Guardian gazetesinin 

retoriksel bir strateji olarak rakam kullanımını sıklıkla uyguladığı 

görülmektedir. Örneğin: 

 

 “… at least 200 coaches…” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 

 “… 800 people killed by Eta…” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 

 “… its 30 – year history…” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 

 “… when she was 12” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 

 “… claimed 191 lives” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 
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 “… some 700 Eta prisoners…” (The Guardian, 4 Haziran 2005) 

 “… more than 850 people…” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “…between 10% and 20% of Basques…” (The Guardian, 4 Temmuz 

2005) 

 “… ceasefire in 1998…” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… 14 months later” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… almost 20%...” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… nearly 100 people…” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… early 1980s…” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… killed 191 people…” (The Guardian, 4 Temmuz 2005) 

 “… ceasefire from 24 March 2006.” (The Guardian, 23 Mart 2006) 

 “… when the 200 kg (440 lb) bomb levelled…” (The Guardian, 3 Ocak 

2007) 

“… called off a 14 – month ceasefire…” (The Guardian, 6 Haziran 

2007) 

 “… has calimed 850 lives in Spain…” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 “… stole 350 pistols from …” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 “… comes 10 days after …” (The Guardian, 6 Haziran 2007) 

 “… has killed 829 people…” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 “… in a 50 – year campaign…” (The Guardian, 6Eylül 2010) 

 “… in July 2009…” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 “… in March 2006…” (The Guardian, 6 Eylül 2010) 

 “… past 12 to 15 years…” (The Guardian, 7 Eylül 2010) 

 “… in June 2007…” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “Some 550 members of Eta…” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “… has claimed 800 lives…” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “… upwards of 10%f local votes…” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “… in March 2010.” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “… in July 2009.” (The Guardian, 11 Ocak 2011) 

 “… called in September 2010…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… more than 800 lives…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… over the past 43 years.” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… final halt to 40 years of Violence.” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 
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 “… in 2005…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… before a 20 November…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… ceasefire in 1998.” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… a car bomb in 1995…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… ceasefire in 2006 failed…” (The Guardian, 17 Ekim 2011) 

 “… among the 10% - 20% of Basques…” (The Guardian, 21 Ekim 

2011) 

 “… electionon 20 November…” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 “… 600 Eta members in…” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 “… came 53 years of…” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 “… in 1968.” (The Guardian, 21 Ekim 2011) 

 

 Sayısal veri kullanımı gazete tarafından sunulan haberin inandırıcılığı 

bakımından önem arz etmektedir. Haberin inandırıcılığının sağlanması 

sadece sayısal veri kullanımı ile gerçekleştirilememektedir. Özellikle kaynak 

kişilerden yapılan alıntılar inandırıcılığın oluşturulmasında katkı 

sağlamaktadır. Haber metni içerisinde tırnak içerisinde yapılan alıntılar 

doğrudan alıntıyı oluştururken, tırnak işareti kullanılmadan yapılan alıntılar 

dolaylı alıntı, alıntıların metnin kendi sesine dönüşmesi ise örtük alıntı olarak 

adlandırılmaktadır (Demir, 2006:139). 

 

 Doğrudan alıntı örnekleri; 

 

“ "The best homage we can pay to the victims of terrorism is to finish with    

Eta," Diego Lopez Garrido, spokesman for the ruling Socialists, told 

parliament. "Eta is weak. . . and we have to make the most of this weakness." 

(The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

 

“ "When you invite terrorists to negotiate. . . the first thing they think is that 

their crimes and murders have been worth it," the party's parliamentary 

spokesman, Eduardo Zaplana, said.“ (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 

 

“ "Is it not better to clearly tell Eta that we are going to continue. . . until it is 

definitively defeated?" Mr Zaplana asked.” (The Guardian, 18 Mayıs 2005) 
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“"A message from Euskadi Ta Askatasuna (Eta) to the Basque people," she 

said. "Eta has decided to declare a permanent ceasefire from March 24 2006." 

“ (The Guardian, 23 Mart 2006). 

 

“"Eta's will to talk has been buried under the rubble at Barajas," he said.” (The 

Guardian, 3 Ocak 2007). 

 

Dolaylı alıntı örnekleri; 

 

Talks with Eta would be dependent on it showing a "clear will" to give up 

violence, according to the motion approved last night. (The Guardian, 18 

Mayıs 2005) 

 

Mr Zapatero said at the weekend that he had "suspended" plans to negotiate 

with Eta, rather than calling them off altogether. (The Guardian, 3 Ocak 2007). 

 

Rescue workers said yesterday that they were getting close to the area where 

the victims were thought to be buried. (The Guardian, 3 Ocak 2007). 

 

Peace process broken by Eta bomb, says ruling party (The Guardian, 3 Ocak  

2007). 

 

Sinn Fein's leader, Gerry Adams, said last night his party had been heavily 

involved in pushing the Basque separatist group Eta towards calling a 

ceasefire at the weekend. (The Guardian, 7 Eylül 2007) 

 

Örtük alıntı örnekleri; 

 

The communique did not state that Eta was prepared to hand over its arms, 

which are thought to be hidden in secret depots in the south of France. (The 

Guardian, 23 Mart 2006). 

 

Most Spaniards believe the ceasefire came to an end with the December 

bombing and police and security services had reportedly warned the 

government that Eta was about to return to violence. (The Guardian, 6 

Haziran 2007). 

 

Some experts predict it will opt for a low-scale campaign, perhaps aimed at 

the tourism industry. (The Guardian, 6 Haziran 2007). 
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 The Guardian gazetesinin, İspanya ve ETA arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili yaptığı haberleri incelendiğinde inandırıcılığı 

sağlayabilmek ve arttırabilmek için rakamlar haricinde retorik olarak alıntıları 

sıklıkla kullandığı görülmektedir. Gazetenin haberlerinde en çok doğrudan 

alıntı, ikincil olarak dolaylı alıntı ve az miktarda örtük alıntı yaptığı tespit 

edilmiştir.  Genellikle akredite olmuş kaynaklardan alıntı yapan gazetenin 

makro ölçüde oluşturduğu söylemi doğrulayacak ifadeleri tercih ettiği 

görülmektedir.  

 

The Guardian gazetesinin tırnak içinde yapılan doğrudan alıntıyı 

sıklıkla tercih etme sebebi olarak, verdiği mesajların kolay algılanabilmesi ve 

okuyucuya ulaşabilme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. İngiliz toplumunu 

yakından ilgilendirmeyen araştırma konumuz ile ilgili birincil kaynakların 

söylemlerini yineleyerek birincil söylemler üzerinde kapanmaktadır. 

Gazetenin inandırıcılığı sağlayabilmek için yaptığı alıntılarda, doğrudan 

alıntıları tercih ederek kendi argümanını destekleyecek anlamlarla metnin 

alternatif okuyuşlara kapanmasını sağladığı görülmektedir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

BULGULAR 

1. BULGULAR 

 

16 Mayıs 2005 tarihinde Parlamentodan izin alan İspanya hükümeti 

büyük bir siyasi risk alarak terörü sonlandırmak için girişimde bulunmuştur. 

Müzakere sürecinin başarılı olması durumunda Zapatero hükümeti 

İspanya’da ETA terörüne son veren hükümet olarak müteakip yapılacak 

seçimlerde çok büyük bir koz elde edecektir. Sürecin başarısızlık ile 

sonlanmasında ise hükümet muhalefetin eleştirisine maruz kalacak, İspanya 

kamuoyunda süreci yönetemediği algısını yaratmış olacak ve aynı zamanda 

ETA’nın yeniden silahlanıp toparlanmasına olanak yaratmış olacaktır.  

 

 Yukarıda belirtilen riskin yanında müzakere süreci ile ETA içerisinde 

mevcut bulunan terör karşıtı, müzakere yanlısı grup ile terör yanlısı grup 

(güvercinler ve şahinler) arasında bir çatışma yaratılabilecek ve geçmişte 

ETA-PM’de olduğu gibi en azından bir kısmının silah bırakması sağlanarak 

ETA zayıflatılmış olunacaktır. Hükümetin ETA ile müzakere sürecini 

başlatarak elde etmeyi amaçladığı kazanımlardan birisinin de bu olduğu 

görülmektedir. 

 

23 Mart 2006 tarihinde ETA yayımladığı video bildiri ile 24 Mart 

2006’dan geçerli “kalıcı” ve “tek taraflı” ateşkes ilan ettiğini duyurmuştur. 

İspanya hükümetinin 16 Mayıs 2005 tarihinde almış olduğu iznin şartını 

yerine getiren ETA müzakere sürecine başlamak istediğini göstermiş ve 

hamle sırasını hükümete bırakmıştır. ETA’nın ilan ettiği ateşkesin daha önce 

ilan edilen ateşkeslerden farklı olduğu kullandığı “kalıcı” ifadesinden 

anlaşılmaktadır. Geçmiş dönemlerde de İspanya hükümetleri ile “gizli” 

görüşmeler gerçekleştiren ETA bu görüşmeler esnasında altı aylık gibi sınırlı 

ateşkesler ilan etmiştir. 24 Mart 2006 ateşkesi kullanılan “kalıcı” ifadesi ile 

sadece ateşkes olmaktan çıkmış hem Bask Ülkesinde hem de İspanya 

genelinde ETA terörünün sonuna gelindiğine dair umutları canlandırmıştır.  
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24 Mart kalıcı ateşkesi sonrası ana muhalefet partisi dahi hükümete 

ETA ile müzakere sürecinde desteğini sunduğunu açıklamış ancak desteğin 

kapsam ve sınırını belirtmeyerek bu desteği her an çekebileceğini de 

hissettirmiştir. Ana muhalefet partisinin olası bir ETA’nın silah bırakma 

kararında elde edilecek olan siyasi başarıdan pay almak için desteğini 

sunduğu ancak bunun her anlamda tam bir destek olmadığı ana muhalefet 

liderinin kullanmış olduğu  

 

“I have offered the prime minister my support and that of my party to finish 

with ETA,..any measure that can be interpreted directly or indirectly as political 

compensation to the terrorist group ETA'' ( The New York Times, 29 Mart 

2006).  

 

İfadeden anlaşılmaktadır. Ana muhalefet lideri Mariano Rajoy 

cümlesine “ I have offered” şeklinde başlayarak vurguyu kendi ve partisi 

üzerine çeken etken bir cümle yapısı ile başlamıştır. Bu şekilde ETA ile 

müzakere sürecinde hükümete yardım teklif ederken kendisini başbakandan 

daha güçlü bir konuma getirmekte ve başbakanı şayet yardım isterse ETA’ya 

dolaylı ve dolaysız siyasi taviz şeklinde yorumlanacak kanun yapmamasını 

şart koşmaktadır. Siyasi tavizi tanımlarken edilgen bircümle yapısı kullanarak 

“… that can be interprete directly or indirectly as political 

compensation…” demekte ve doğrudan veya dolaylı siyasi  tavizin ne 

olduğunu belirtmemektedir. Bu açıklama ve açıklamada kullanılan cümle 

yapısı ile kelime seçimlerinden ana muhalefet partisinin verdiği desteğin tam 

bir destek olmadığı değerlendirilmektedir. 

 

ETA’nın kalıcı ateşkes ilan etmesinden sonra başbakan Zapatero 5 

Haziran 2006 tarihinde ETA ile müzakerelere resmen başlayacaklarını 

açıklamıştır. Yaptığı bu açıklamada müzakere sürecinin içeriği ve sınırları 

hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmayarak sadece müzakerelerin 

başlatılacağı bilgisi sunulmuştur.  
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Başbakan Zapatero’nun ETA ile müzakereleri başlatacağını 

açıklamasından hemen sonra Madrid’de Terör Kurbanları Dernekleri 

önderliğinde, müzakerelere ve hükümete yönelik protesto gösterileri 

gerçekleşmiştir. İspanya başbakanı Zapatero Terör Mağdurları Derneklerinin 

başkanları ile birebir görüşerek terör mağdurlarının sorunlarını dinlemiştir. 

Ana muhalefet partisi protesto gösterilerine fiilen katılarak hükümeti ETA ile 

müzakerelere başlaması konusunda eleştirmiştir. ETA’nın kalıcı ateşkes ilan 

etmesi sonrası hükümete ETA ile müzakere sürecinde desteğini açıklayan 

ana muhalefet partisinin protesto gösterilerine katılarak hükümeti 

eleştirmesinden; Zapatero hükümeti ile ana muhalefet partisi arasında 

müzakere konularında anlaşmanın sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. 

İngiltere’nin IRA ile mücadele ederken parlamentoda sağlamış olduğu teröre 

karşı partisiz duruşu İspanya hükümetinin sağlayamadığı anlaşılmıştır. 

 

İspanya hükümeti ile ETA arasında, müzakereler sürmekte iken 30 

Aralık 2006 tarihinde Madrid Barajas Havaalanı 4 numaralı terminalin çok 

katlı otoparkında bombalama eylemi gerçekleştirilmiştir. İki Ekvator 

göçmeninin yaşamını yitirdiği eylemden sonra ETA gerçekleştirilen 

bombalama olayını üstlenmiştir ancak bu olayın sürmekte olan “kalıcı” 

ateşkese zarar vermediğini ateşkesin devam ettiğini bildirmiştir. İspanya 

başbakanı Zapatero gerçekleşen bu bombalama eylemi sonrası müzakere 

sürecinin askıya alındığını açıklamıştır. 

 

Madrid Barajas Havaalanında bombanın patlamasından saatler 

öncesinde polise ETA tarafından bomba ihbar edilmiş ve polis otoparkı 

boşalttıktan sonra bomba patlamıştır. İki Ekvator göçmenin araçlarında 

uyudukları ve bu sebepten dolayı polisin tahliye uyarılarını duymadıklarından 

otoparkı boşaltmadıkları daha sonra yapılan incelemede anlaşılmıştır. 

ETA’nın kendi bombasını ihbar etmesinden iki farklı anlam çıkartılmaktadır. 

İlk çıkartılan anlam örgüt içerisinde bir çatışma mevcuttur (şiddetin 

devamından yana olanlar ve müzakere sürecinden yana olanlar arasında) ve 

bu çatışmadan şahin kanat (şiddetin devam etmesinden yana olanlar) galip 

çıkmıştır. İkinci çıkartılan anlam ise ETA yönetimi müzakere masasında 
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hükümete isteklerini kabul ettirmekte zorlanmakta veya isteklerini hükümet 

katı bir şekilde reddetmektedir. ETA hükümete gözdağı vermek için 

yönetiminin bilgisi dahilinde bombalama eylemini gerçekleştirmiş ve bombayı 

yine yönetimin bilgisi dahilinde ihbar ederek can kaybı olmayan sadece 

maddi hasarlı bir eylem gerçekleştirmek istemiştir. Her iki durumda da ETA, 

Parlamentodan 16 Mayıs 2005’de alınmış olunan müzakerelere başlama 

şartını ihlal ederek hükümete müzakere sürecini sonlandırmaktan başka yol 

bırakmamıştır.  

 

Madrid Barajas Havaalanı bombalaması gerçekleşmeden önce ETA 

geçmişte olduğu gibi ateşkese son verdiğini bildirmemiş hatta bombalama 

eyleminden sonra da ateşkesin devam etmekte olduğunu açıklamıştır. ETA 5 

Haziran 2007 tarihinde yaptığı video bildiri ile ateşkese son verdiğini 

duyurmuş; İspanya ve Bask Bölgesel hükümetlerini ateşkesin 

sonlanmasından sorumlu tutmuştur. Fiilen Madrid havaalanı bombalaması ile 

bozulan ateşkesin ETA tarafından altı ay sonra resmen sonlandığının 

açıklanması ve hem İspanya hem de Bask Bölgesel hükümetlerinin 

suçlanması yukarıda belirtilen ihtimallerden ikincisinin gerçekleştiğini 

düşündürmektedir. ETA hükümete müzakere masasında isteklerini kabul 

ettirmek amacıyla bombalama eylemini gerçekleştirmiştir ancak hükümetin 

tepkisi beklediğinden sert olmuş ve müzakere süreci tamamen durmuştur. 

 

ETA’nın ateşkesin son bulduğunu açıklamasından sonra ana 

muhalefet partisi hükümeti eleştirmiş ve ETA ile gerçekleştirilen müzakere 

tutanaklarının açıklanması için Parlamentoya 5 Temmuz 2007 tarihinde 

önerge sunmuştur. Sunulan bu önerge aynı gün görüşülerek reddedilmiş ve 

müzakere tutanakları hakkında gizlilik kararı alınmıştır. Başbakan Zapatero 

ana muhalefet partisinin bu tutumunu kınayarak tüm siyasi partilerden ETA 

terörü ile mücadele çerçevesinde destek istemiştir. Hükümet Anti-terörist 

pakta dönerek ETA ile mücadeleye devam kararı almıştır. 
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Anti-terörist pakt Aznar hükümeti zamanında muhalefetteki Sosyalist 

Parti lideri José Luis Rodríguez Zapatero tarafından önerilmiş ve ETA terörü 

ile mücadelede muhalefetin hükümete tam desteğini sunması temeline 

dayanmaktadır. Hükümet çıkardığı yasalarda muhalefetin desteğini de alarak 

polis operasyonları ve adli soruşturmalar ile ETA üyeleri üzerinde baskı 

kurmuştur. ETA ile mücadelede başta Fransa olmak üzere uluslararası 

desteği de sağlayarak ETA’nın çevre ülkelerde hareket serbestliğini 

kısıtlamıştır. Özellikle Fransa’nın İspanya ile ortaklaşa veya münferit 

gerçekleştirdiği polis operasyonları neticesinde ETA üyeleri Güney Fransa’da 

Franco döneminde olduğu kadar rahat hareket edemez olmuştur. 

 

Ele geçirilen ETA üyeleri sıradan adi bir suç işlemiş dahi olsalar, bu 

suç terör suçuna sokulmakta veya suçun ön gördüğü en üst sınırdan 

cezalandırmalar yapılmaktadır. Bu şekilde ETA üzerinde polis baskısının 

yanında ikinci bir baskı unsuru olarak mahkemeler de adli işlemlerde 

kullanılmıştır. Bu durum ETA tarafından mahkemelerin hükümetin emri ile 

çalıştığı yönünde eleştirilmiştir. Ancak uygulanan adli baskı neticesinde ele 

geçirilen ETA üyelerinin en üst sınırdan cezalandırılmaları ETA üyelerinin 

uzun yıllar hapiste kalarak tekrar örgüt için çalışmalarını engellemiştir. 

 

Hükümetin yukarıda sayılan iki unsura ek olarak uyguladığı hapishane 

politikasının da ETA üzerinde baskı oluşturduğu görülmüştür. İspanya 

hükümeti ele geçirilip hapis cezası alan ETA üyelerini Bask Ülkesinde 

bulunan hapishanelere değil İspanya genelindeki hapishanelere 

yerleştirmiştir. İspanya genelinde Bask Ülkesine en uzak olan hapishanelere 

yerleştirilen ETA üyelerinin aileleri ve avukatları görüşmek için bütün 

İspanya’yı geçmek zorunda kalarak hem zaman hem de maddi kayba 

uğramaktadırlar. Hapishanedeki ETA üyesi açısından ise sevdikleri veya 

avukatları ile her zaman görüşme imkanı, dış dünya ile iletişim kurma 

şansları ortadan kalkmaktadır.  

 



275 

 

Gerçekleştirilen polis operasyonları ile ETA’nın sadece alt kademe 

üyeleri ele geçirilmemiştir. İspanya ve Fransa polisi özellikle ETA’nın yönetim 

kadrosunu yakından takip ederek ETA yönetim kadrosunu bir biri ardına 

tutuklamıştır. Yönetim kadrosu sürekli değişikliğe uğrayan ETA, eylem 

yapmaktan çok polis baskısından kurtulmaya yönelik beka tedbirleri 

uygulamaya yönelmiştir. Polis operasyonları sonucunda ETA’nın yönetim 

kadrosu gençleşerek yaş ortalaması 35-40 arasına inmiş ve kadın üyeler 

yönetim kadrosuna yükselmeye başlamıştır. 

 

ETA’nın yönetim kadrosunun gençleşmesi ETA üyelerinin yaş 

ortalamasının düşmesi ile doğru orantılıdır. Franco’nun diktatörlük 

zamanında ortaya çıkan ETA’nın, yönetim kadrosunda dahi Franco’nun 

diktatörlük rejimini yaşamış olan üyeler kalmamıştır. The Guardian gazetesi 

kadın üyelerin yönetim kadrosuna yükselmesini “one of the Eta leaders, a 

woman, said” cümleciği ile 6 Eylül 2010 tarihli haberin haber metninde ifade 

etmiştir. Kullandığı cümle yapısı ile The Guardian gazetesi vurguyu “a 

woman” üzerine çekmiş ve örgüt liderliği ile cinsiyet arasında; cinsiyet ile 

ETA’nın güç kaybetmesi arasında ilişki kurmuştur. 

 

  Bask Ülkesinin diğer özerk bölgelere göre elde etmiş olduğu ileri 

seviyedeki özerklik ve yukarıda belirtilen husus birleşince ETA’nın ortaya 

çıkış amacı sorgulanmaya başlanmıştır. Katalanya Özerk bölgesinin terörü 

kullanmadan 2006 yılında İspanya hükümeti tarafından “millet” olarak 

tanınması ve özerklik haklarını en üst seviyeye çıkartarak bağımsızlık için 

referandum düzenlemesi Bask Ülkesindeki radikal ayrılıkçı Bask partilerinin 

ETA’ya verdikleri desteğin azalmasına sebep olmuştur.  

 

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde, İkiz Kulelere 

yapılan uçaklı saldırı ve 11 Mart 2004 tarihinde Madrid banliyö treninde 

gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu yüzlerce insan ölmüş ve yine 

yüzlercesi yaralanmıştır. Her iki eylemi de El Kaide terör örgütü üstlenmiştir. 

Gerçekleştirilen bu bombalı terör eylemleri hem dünya hem de İspanya 

genelinde bağımsızlık mücadelesi için dahi olsa terör örgütlerine duyulan 
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sempati ve desteği azaltmış ve terör eylemlerine karşı tepkilerin artmasına 

sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu tepki dalgası ETA’nın bombalı eylemler 

başta olmak üzere gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinden beklediği faydadan 

çok zarar görmesine sebep olmaya başlamıştır. Yaptığı eylemler sonucunda 

ETA kendi destekçilerinden dahi tepki görmeye başlamıştır. Bu durumun 

ETA’nın terör eylemlerini ve şiddeti azaltmasında ve ateşkesler ilan ederek 

müzakere masasında oturmak istemesinde etkili olduğu düşünülmektedir.   

    

Anti-terörist paktın oluşturulmasından sonra muhalefetteki Sosyalist 

Parti ve İktidardaki Halkın Partisinin ortaklaşa çıkardıkları Siyasi Partiler 

Kanunu ile ETA’nın siyasi kanadı olan Batasuna partisi İspanya Yüksek 

Mahkemesi tarafından 2002 yılında kapatılarak yasaklanmıştır. Batasuna’nın 

kapatılmasından sonra oluşturulan yeni siyasi partiler de (Sortu, Bildu, 

Democracy 3 Million, Askatasuna, Communist Party of the Basque Lands 

(EHAK) eski Batasuna üyelerini seçimlerde aday gösterdikleri veya terörü 

kınamadıkları gerekçeleri ile kapatılmıştır.  

 

Siyasi Partiler Kanununun etkin bir şekilde kullanılarak, ETA’nın siyasi 

kanadının Bask Ülkesinde siyaset yapmasını engellemesi ayrılıkçı Bask solu 

üzerinde baskı oluşturmuştur. Yerel ve bölgesel Parlamento seçimlerinde 

Bask seçmeninden %10 – 15 arası oy alan radikal Bask solu bu sebepten 

dolayı yerel yönetimlere ve bölgesel Parlamento çalışmalarına 

katılamamaktadır. İspanya hükümetinin ETA var olduğu sürece Batasuna 

partisini yasallaştırmayacağını bildirmesi ve Batasuna üyelerinin seçimlere 

katılamaması, yeni kurulan partilerin ETA ile ilişkili oldukları gerekçesi ile 

kapatılmaları Bask solunda ETA’nın uyguladığı terörün Bask halkına zarar 

vermeye başladığı düşüncesini uyandırmış ve ETA’ya verdikleri desteği 

azaltmaya başlamışlardır.  

 

Bask Ülkesi ile aynı yıl olan 1979’da Özerklik statüsü kazanan 

Katolanya (Özçer, 2006: 153)  Bask Ülkesi ile beraber İspanya’nın en zengin 

ve en ayrıcalıklı iki  özerk bölgesinden biri olmasına rağmen, Şubat 2006’da 
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Katalonya Parlamentosu, yerel anayasa taslağına “Katalonya bir ulustur” 

ibaresini koydu ve onayladı (Çökmez, 2008: 367). İspanyol Meclisi bunu, 

"Ulus içinde ulus" olarak değiştirdi. Bu değişikliğe rağmen hem İspanya 

hükümeti hem de ılımlı Katalan partiler metne onay verdi (Gazetevatan [web], 

2006). 2012 yılında İspanya Yüksek Mahkemesi de Katalonya’nın kendini 

“Ulus” olarak tanımlayabileceğini ancak Katalon diline İspanyolcadan daha 

fazla önem vermemesi gerektiğine karar vermiştir (Telegraph [web], 2012).  

Aynı dönemde Özerklik yasaları onaylanan Katalonya’nın teröre 

başvurmadan Bask Ülkesinden ileri özerklik hakları elde etmesi ve “Ulus” 

olarak tanınması Bask ülkesi genelinde ETA’ya verilen desteği azaltmıştır. 

 

Madrid Barajas Havaalanı bombalamasından sonra 2008 ve 2009 

yıllarında müzakere süreci ile ilgili haber yapılmamıştır. 2010 yılının başından 

itibaren radikal Bask solunun ETA’ya ateşkes ilan etmesi ve şiddeti bırakması 

yönünde çağrılar yaptığı görülmektedir. Özellikle Batasuna partisinin yeniden 

yasallaşarak siyaset hayatına geri dönme isteğinde olduğu bu yıllarda 

ETA’ya şiddeti bırakması için çağrılarda bulunmasından anlaşılmaktadır. 

İspanya hükümetinin Batasuna ve diğer yasaklı Bask partilerinin yeniden 

yasallaşmasının ETA terörünün devam ettiği müddetçe gerçekleşmeyeceğini 

söylemesi yasaklı radikal Bask partilerinin ETA üzerinde baskı yapmasına 

sebep olmuştur. 2010 yılı Eylül ayı başında radikal Bask solunun ETA’nın 

ateşkes ilan etmesi için imza topladığı ve Bask Ülkesinde terör konulu 

uluslararası paneller düzenledikleri görülmektedir.  

 

2010 yılı içerisinde hapishanede bulunan 700’den fazla ETA 

mahkumundan bir kesimin de zaman zaman ETA’ya şiddeti bırakması 

yönünde çağrılar yaptığı görülmüştür. Eski ETA yöneticilerinin mevcut ETA 

yönetimine şiddet yolunun yanlış olduğunu ve silah bırakma çağrılarının 

yapıldığı mektuplar yazdığı tespit edilmiştir. Bu dönemde yine ETA 

mahkumlarının ETA yönetimine baskı oluşturmak için lobi faaliyetleri yaptığı 

görülmüştür.  
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ETA mahkumlarının ETA’ya en az ateşkes ilan etmesi gerçekte ise 

silah bırakmasını istediklerini gösterir çağrılar yapmasının altında İspanya 

hükümetinin uyguladığı hapishane politikasının başarılı olmasının bulunduğu 

düşünülmektedir. Bask Ülkesinden uzakta İspanya genelindeki herhangi bir 

hapishanede en üst sınırdan cezalandırılan ETA mahkumları sevdikleri ve 

avukatları ile rahat görüşememektedir. Hem aile hem de avukat açısından 

sadece görüşmek için ülkenin bir ucuna gitmek maddi ve manevi olarak 

yıpratıcı bir süreçtir. ETA mahkumları ilk aşamada Bask Ülkesinde bulunan 

hapishanelere nakillerini istemektedir. İkinci aşamada ise cezalarının bir 

kısmının affedilmesini, hasta olanlarının serbest bırakılmasını, son olarak ise 

çıkacak bir genel af ile affedilmek istemektedirler. Ancak bunun 

gerçekleşmesi için ilk olarak ETA’nın silah bırakması gerekmektedir. Daha 

önce müzakerelerin başlaması için ateşkes ilan edilmesi yeterli iken; ETA 

mahkumları Madrid Barajas havaalanı bombalaması sonrası hükümetin 

ateşkes ilanını kalıcı dahi olsa yeterli görmeyeceğini düşünmektedir.   

 

İspanya Hükümeti ETA ile mücadele ederken ETA’nın yurt dışında 

tanıtım, propaganda ve reklam yapmasını önlemek amacıyla girişimlerde 

bulunmuş; Bask sorunu ve ETA ile ilgili yapılması planlanan bazı panel ve 

seminerlerin iptal edilmesini sağlamıştır. Yurt içinde yapılacak olan benzer 

seminerlere yurt dışından katılacak olan politikacı ve akademisyenlerin 

katılmaktan vazgeçmelerini sağlamıştır.  

 

 5 Eylül 2010 tarihinde ETA, ayrılıkçı Bask solu ile ETA mahkumlarının 

baskısı sonucu, “savunma amaçlı eylemler” dışında tüm saldırıları 

durdurduğunu açıklamıştır. ETA’nın yapmış olduğu bu açıklama hem 

hükümet hem de Bask solu tarafından tatmin edici bulunmamıştır. İspanya 

hükümeti yapılan açıklamayı reddederek ETA ile mücadelede herhangi bir 

değişikliğe gidilmeyeceğini ve polis operasyonları ile adli işlemlerin devam 

edeceğini bildirmiştir. Bask solu ise ETA’dan ateşkesi kalıcı hale getirmesini 

ve uluslar arası gözlemcilerin teyidine açık hale getirmesini istemiştir. Bask 

solunun uygulamış olduğu baskılar sonucunda ETA 20 Eylül 2010 tarihinde 

ateşkesin teyidinin uluslararası gözlemcilere açık olduğunu bildirmiştir. 
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Hükümetin kendisine güvenmediğinin farkında olan ETA yönetimi 

uluslararası gözlemciler vasıtasıyla bu güven sorununu aşmaya çalışmıştır. 

İspanya hükümeti ise konunun İspanya’nın iç sorunu olmasından dolayı 

uluslararası gözlemcilerin yapacağı teyidin geçerli olmayacağını; kolluk 

kuvvetlerinin vereceği bilgilerin ateşkesin teyidini sağlayacağını açıklamıştır. 

 

25 Ekim 2010 tarihinde ayrılıkçı Bask solu ETA’dan kalıcı ve 

hükümetten herhangi bir talepte bulunmadan şartsız ateşkes ilan etmesini 

istemiştir. Ayrılıkçı Bask solu ETA’nın kalıcı ve şartsız ateşkes ilan etmesini 

IRA terörünün sonlanmasında kullanılan “Mitchell Prensiplerinin” Bask 

Ülkesine uygulanmasını istedikleri için talep etmişlerdir. Mitchell prensipleri 

aşağıda sunulmuş olup ilk maddesi sorunların çözümünde barışçıl ve 

demokratik yöntemlerin kullanılmasını ikinci maddesi ise silahlı örgütlerin 

silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Mitchell prensiplerinin ilk maddesi 

ayrılıkçı Bask solunun başta Batasuna olmak üzere yasaklı partilerinin 

yasaklarının kaldırılmasını beraberinde getireceği için Bask solu tarafından 

arzulanmaktadır. İkinci maddesi ise ETA’nın tasfiyesini beraberinde 

getireceğinden İspanya hükümeti tarafından olumlu karşılanması 

beklenmektedir. Ancak ayrılıkçı Bask solunun Mitchell prensipleri 

çerçevesinde yapılacak müzakere talebi hükümet tarafından kabul 

edilmemiştir. İspanya merkez hükümeti terörle mücadelede ETA’dan kesin 

silah bırakma dışında herhangi bir adımı kabul etmeyeceğini açıklamıştır. 

Bunda Zapatero hükümetinin 2006 yılında gerçekleştirdiği müzakere 

sürecinde, ETA’nın “kalıcı” ateşkesini Madrid Barajas Havaalanında 

gerçekleştirdiği bombalı eylem ile sonlandırmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir. ETA gerçekleştirdiği bu bombalama eylemi ile hem kendi 

güvenilirliğini hem de ateşkeslerinin inandırıcılığını yok etmiştir.  

 

Mitchell Prensipleri:  

1. Politik sorunların çözümünde barışçıl ve demokratik yöntemlere 

uymak. 

2. Tüm silahlı örgütlerin silahsızlandırılmasını desteklemek. 
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3. Olası bir silahsızlandırılmanın, bağımsız komisyon tarafından 

gerçekleştirilmesini desteklemek. Bağımsız komisyon kararlarına 

uymak. 

4. Tüm tarafların, görüşmelerin sonuçlarını etkilemek amacıyla güç 

kullanmasına karşı çıkmak. 

5. Tüm tarafların aralarında yapacakları görüşmelernde çıkacak 

sonuçları kabul etmek. Görüşmelerde belirlenecek yöntemleri 

desteklemek. 

6. Bölgede devam eden “cezalandırmaları”, sokak şiddeti ve diğer her 

türlü şiddeti reddetmek. Böyle olayların görülmemesi için çaba 

harcamak (Ökten, 2013;67). 

 

ETA 10 Ocak 2011 tarihinde yayımladığı bir bildiri ile 5 Eylül 2010 

tarihinde ilan ettiği ateşkesin kalıcı ve genel olduğunu ve bir kez daha 

uluslararası gözlemciler tarafından teyide açık bulunduğunu bildirmiştir. 

Ancak İspanya ve Bask bölgesel hükümetleri bu ateşkesi de reddederek 

ETA’nın kesin silah bırakması dışında yapacağı açıklamayı kabul 

etmeyeceklerini bildirmiştir.  

 

ETA’nın 5 Eylül 2010’da ilan ettiği ateşkesin kalıcı, genel ve teyidinin 

uluslararası gözlemcilere açık olduğunu bildirmesinden sonra ayrılıkçı Bask 

partileri 17 Ekim 2011’de Bask Ülkesinde “ETA’nın” ve “Terörün” sonunun 

tartışıldığı paneller gerçekleştirmiş ve bu panellere eski Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri Kofi Annan, İrlanda’nın Sinn Fein Partisi lideri Gerry Adams, 

İrlandalı rahip Alec Reid, Nelson Mandela Örgütü gibi kişi ve kuruluşları davet 

etmiştir. Uluslararası gözlemciler sıfatıyla ETA’nın ilan ettiği ateşkesi de teyit 

eden bu kişi ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan örgüt sadece ETA’ya 

silahlarını bırakma çağrısı yapmamış aynı zamanda İspanya ve Fransa 

hükümetlerine ETA’nın kalıcı ateşkesini tanıyarak müzakere sürecini 

başlatmaları çağrısında bulunmuşlardır. İspanya hükümeti Bask ülkesinde 

yapılan bu panelleri onaylamadığını ve ETA ateşkesinin sadece güvenlik 

kuvvetleri raporları ile teyit edilebileceğini belirtmiştir.  

 



281 

 

17 Ekim 2011 tarihinde uluslararası gözlemcilerin İspanya ve Fransa 

hükümetlerine yaptığı müzakere sürecini başlatmaları çağrısı İspanya 

hükümeti tarafından; ETA silahlarını kesin ve geri dönülmez bir şekilde 

bırakmadığı sürece müzakerelere başlanmayacağı şeklinde yanıtlanmıştır. 

Uluslararası gözlemcilerin ETA’ya yaptığı silahları bırakma çağrısından üç 

gün sonra 20 Ekim 2011 tarihinde, ETA yayımladığı video bildiri ile silahlı 

mücadeleye son verdiğini duyurmuştur.  
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

1. SONUÇ 

 

Haber söylemi hakkında gerçekleştirilen çalışmalar, haber metninde 

hakim toplumsal anlamların nasıl kurulduğunu, nasıl bilgi üretildiğini ve bu 

bilginin özne konumunu açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Haberi söylem 

olarak ele almak ve çözümlemek, haberi hazırlandığı süreçlerden ve 

toplumsal yapı içinde oluşan güç/iktidar ilişkilerinden koparmadan incelemek 

anlamına gelmektedir. Bağlama ilişkin bir analiz olan söylem analizi, 

güç/iktidar ilişkilerinin söylem içinde nasıl kurulduğunu açıklamaya 

çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı, haber metninde kullanılan başlıklar, haber 

girişleri, fotoğraflar, ana olay ve sunuş şekli, sentaks, sözcük seçimleri, 

ardalan ve bağlam ilişkileri çözümlemeye tabi tutulmaktadır. 

 

Araştırmanın hipotezini oluşturan “Farklı toplumlara hitap eden 

gazetelerin İspanya ile ETA terör örgütü arasında yürütülen terör 

müzakereleri ile ilgili yayımladıkları haber metinlerinin eleştirel söylem 

analizine tabi tutulması ile İspanya hükümeti ve ETA terör örgütünün 

müzakereler sürerken yaptıkları talep ve verdikleri tavizlere ulaşılacaktır” 

önermesi, yapılan araştırma neticesinde doğrulanmıştır. Araştırma için 16 

Mayıs 2005 ve 22 Ekim 2011 tarihleri arasında İspanya hükümeti ve ETA 

arasında yürütülen müzakereler ile ilgili İspanya, İngiltere, İrlanda ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde yayımlanmış haberler örnek olay olarak seçilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini ise belirtilen tarih aralığında İspanya’dan El Pais, 

İngiltere’den The Guardian, İrlanda’dan The Irish Times, Amerika Birleşik 

Devletleri’nden The New York Times gazetelerinin aynı tarihte yayımladıkları 

gazete haberleri oluşturmaktadır.  
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Van Dijk’ın geliştirdiği ve haberleri hedef alan eleştirel söylem analizi 

yöntemine göre, belirtilen zaman aralığındaki El Pais, The Guardian, The 

Irish Times ve The New York Times gazetelerinde yer alan İspanya Hükümeti 

ve ETA arasında yürütülen terör müzakerelerine ilişkin haberler incelenmiş 

ve müzakere sürecinin aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. 

 

 El Pais, The Guardian, The Irish Times ve The New York Times 

gazetelerinin 16 Mayıs 2005 ve 22 Ekim 2011 tarihleri arasında İspanya 

hükümeti ve ETA arasında yürütülen terör müzakerelerine ilişkin sayfalarında 

yer alan haberler ile ilgili nicel verilere göre; konu ile ilgili en fazla haber veren 

gazetenin El Pais, ikinci olarak The Irish Times olduğu, en az haber yapan 

gazetenin The New York Times ve daha sonra da The Guardian Gazetesi 

olduğu tespit edilmiştir. İspanya Hükümetinin parlamentodan ETA ile 

müzakerelere başlaması için izin aldığı 16.05.2005 tarihinden, ETA’nın 

Madrid Barajas uluslar arası havaalanı otoparkında gerçekleştirdiği 

bombalama eyleminin tarihi olan 30.12.2006’ya kadar El Pais 37, The 

Guardian 5, The New York Times 6, The Irish Times 12,  toplamda ise 60 

adet haber yapıldığı  görülmektedir. Haber sayısının fazla olmasından 

konuya ilginin yüksek olduğunu, dört farklı topluma hitap eden gazetelerin 

süreci yakından takip ettiği ve muhtemel müzakere süreci sonucunda ETA 

terörünün sonlanacağı veya ETA’nın kendini lağvedeceği yönünde beklentiler 

olduğu düşünülmektedir.  30.12.2006 tarihli bombalama eyleminden sonra 

The Irish Times ve The Guardian gazetelerinde müzakereler ile ilgili olarak 

2007, 2008 ve 2009 yıllarında hiçbir haber yapılmaz iken, The New York 

Times gazetesinde yalnızca 2009 yılı içerisinde bir adet; aynı şekilde El Pais 

gazetesinde yalnızca 2009 yılı içerisinde ise 8 adet haber yayımlandığını 

görmekteyiz. Belirtilen tarihten itibaren haber sayısının azalmasında 

hükümetin müzakere sürecini askıya almasının (The Guardian, 03 Ocak 

2007) etkili olduğu değerlendirilmektedir. 05.09.2010 tarihinde ETA’nın 

Ateşkes ilan etmesi ile 20.10.2011 tarihinde silahlı şiddeti kesinlikle 

bıraktığını açıkladığı tarihe kadar haber sayılarında bir artışın olduğu 

gözlemlenmektedir. ETA’nın tek taraflı ateşkes ilan etmesinden sonra haber 
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sayılarındaki artıştan müzakere sürecinin tekrar başladığı ve ETA’nın silah 

bırakacağına dair düşüncelerin arttığı düşünülmektedir. 

 

 30 Aralık 2006 tarihinde ETA’nın gerçekleştirdiği Madrid Barajas 

havaalanı bombalama eyleminden sonra müzakere süreci ile ilgili olarak 

2007 yılında El Pais’de 8, The Guardian’da  2, The New York times’da 3, The 

Irish Times’da 4 haber yapıldığı bu sayının 2008 yılı için dört gazetede de 0 

olduğu görülmüştür. 2009 yılında müzakere süreci ile ilgili olarak El Pais’de 8, 

The New York Times’da 1, diğer iki gazetede ise haber yapılmadığı tespit 

edilmiştir. Yukarıda sunulmuş olan haber sayılarından ETA’nın 

gerçekleştirmiş olduğu Madrid Barajas hava alanı bombalama eyleminin 

müzakere sürecini ciddi şekilde etkilediği sonucuna varılmaktadır. ETA’nın ilk 

defa kalıcı olarak nitelediği ve tek taraflı olarak ilan ettiği 23 Mart 2006 tarihli 

ateşkesin fiilen son bulmasına sebep olan bu bombalama eylemi sonucunda 

dört gazetede de müzakere süreci ile ilgili yapılan haber sayılarının sert bir 

şekilde azalıp durmasında İspanya hükümetinin ETA ile müzakereleri askıya 

almasının etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

 İspanya hükümeti ile ETA arasında yürütülen terör müzakereleri ile 

ilgili olarak dört gazeteden en fazla fotoğraf veren gazetenin El Pais olduğu 

görülmektedir. El Pais’in kullandığı fotoğrafların büyük çoğunluğunun 

hükümet yetkilileri ve diğer aktörlerin açıklama yaparken çekilmiş arşiv 

fotoğrafları olduğu ve genellikle hükümeti olumlayan kareler olduğu 

görülmüştür. El Pais’in konu ile ilgili haberleri verirken arşiv fotoğrafları 

kullanmasından, haber konusu aktörlerin gazetenin bakış açısına en uygun 

fotoğrafını seçerek okuyucuyu kendi bakış açısına yönlendirme çabası içinde 

olduğu sonucuna varılmıştır. El Pais’in özellikle hükümet ile ilgili verdiği 

fotoğraf karelerini aktörleri olumlayıcı şekilde seçtiği hatta kimi zaman “Haber 

Başlığı” ve “Ana Olay”ın sunduğu bilgiden farklı fotoğraf kullandığı tespit 

edilmiştir. 16 Mayıs 2005 tarihli “Ahead of talks” başlıklı  haberde (s.118), 5 

Haziran 2006 tarihli “Government maintains ETA talks stance despite hostile 

victims’ protest” başlıklı haberde (s. 119), 6 Temmuz 2007 tarihli “Zaplana 

requests the president to prove his innocence with ETA and criticize it all” 
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başlıklı haberde (s. 121), 8 Ağustos 2011 tarihli “Recordings reveal ETA 

inmates’ anxiety for end to armed struggle” başlıklı haberde (s. 124)  El Pais 

haber başlığının duyurduğu ve haber metninde yer alan ana olaydan farklı 

fotoğraf kullanmıştır.   

 

 Konu ile ilgili olarak The Guardian gazetesinde 5, The Irish Times 

gazetesinde 3 ve The New York Times gazetesinde ise 1 fotoğraf kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Gazetelerin fotoğraf seçiminde ana olay ile ilgili olarak anlık 

resim veya ana olay aktörlerinin açıklama yapıyorken çekilmiş resimlerini 

kullanmayı tercih ettiği görülmüştür. Fotoğrafların altında ana olaya ilişkin 

açıklamalara da yer vererek gazetelerin fotoğraf ile haber metni arasında 

ilişki kurdukları görülmüştür.  

 

The Irish Times gazetesinin kullandığı 3 fotoğraftan ikisinin İrlanda 

toplumu tarafından yakından tanınan aktörlerin (Rahip Alec REID ve Gerry 

ADAMS) resimleri olduğu ve haber metninin başlığıyla uyumlu olmadığı 

ancak haber metninde sunulan ana olay ile uyumlu olduğu görülmüştür. The 

Irish Times gazetesinde yeralan son fotoğrafın ise ETA’nın ateşkes ilanını 

bildiren video duyurudan alınmış kare olduğu (s. 126) ve hem başlık hem de 

ana olay ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

 The New York Times gazetesinde kullanılan tek fotoğrafın 23 Mart 

2006 tarihli “Basque separatists declare a cease-fire; ETA taking political 

path after 40 years” başlıklı haberde yer almıştır (s. 196). Kullanılan fotoğraf 

ile “Haber Başlığı”nın uyumsuz olduğu ancak haber metninde sunulan ana 

olay ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

 The Guardian gazetesinde verilen 5 fotoğraftan 3 Ocak 2007 tarihli 

“The peace process broken by ETA bomb, ruling parts” başlılı haberde yer 

alan fotoğrafın (s. 230) haber başlığı ile uyumlu değilken haberde sunulan 

ana olay ile uyumlu olduğu, 22 Ekim 2011 tarihli “The end will not be easy: 

what next for ETA?...” başlıklı haberde (s. 234) ise hem haber başlığının hem 

de sunulan ana olay ile uyumsuz fotoğraf kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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 Dört gazetenin haber fotoğrafları incelendiğinde, tercih edilen 

fotoğrafların başlıkları ve haber girişleri ile her zaman uyumlu karelerden 

seçilmediği; başlık ve haber girişleri ile uyumlu seçilen fotoğrafların haber 

metnini bütünlediği ancak gazetenin ideolojik bakış açısını yansıtan 

fotoğraflar oldukları görülmüştür. Başlık ile uyumsuz ancak haber metninde 

aktarılan ana olay ile uyumlu seçilen fotoğraf karelerinin gazetenin hitap ettiği 

toplumun ilgisini habere çekecek aktörlerin resimleri olduğu görülmüşken 

(The Irish Times gazetesi); hem başlık hem de haber metninin aktardığı ana 

olay ile uyumsuz olan fotoğraflarda ise gazetenin kendi ideolojik bakış 

açısına göre, aktörleri olumlamak veya olumsuzlamak amacı taşıdığı tespit 

edilmiştir (El Pais gazetesi). Fotoğrafların altında yer alan alt yazıların 

gösterilen kareleri açıklar ve haberin ana olayını tamamlar nitelikte olduğu 

görülmüştür. 

 

 İncelemeye tabi tutulan dört gazetenin tematik analiz sonuçlarına göre 

başlıklarını merak duygusu uyandıracak şekilde, bilgiyi en genel hali ile 

başlıkta verdiği; haber girişleri ile haber metninde ise konu hakkında daha 

fazla bilgi sundukları tespit edilmiştir. İncelenen gazeteler içerisinde özellikle 

El Pais’in başlıklarda sık sık sansasyonel ve duygusal ifadeleri kullandığı; 

diğer gazetelerin ise başlıklarda sansasyanol ve duygusal ifade kullanımını 

çok tercih etmediği daha çok ana olayı açıklayıcı başlık kullandıkları 

görülmüştür.  

 

El Pais gazetesi haber başlıklarını ETA ateşkesi veya İspanya 

hükümetinin yaptığı açıklamalar ile sınırlamayarak; müzakere sürecinin farklı 

konularını haber başlıklarından duyurmuştur. Gazatenin haber başlıklarında 

ETA’dan bahsederken sadece ETA ifadesini kullandığı görülmektedir. Haber 

başlıklarında ETA ile birlikte ve ETA’ya hitaben kullandığı “killing, extortion, 

violence, demise, violent, weakness, terrorist, weapons, attacks, armed 

struggle vb.” ifadeleri ile ETA’yı haber başlığında olumsuzlaştırdığı 
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görülmektedir. Kullandığı bu ifadeler ile ETA’nın şiddet yanını sık sık haber 

başlıklarında ön plana çıkaran El Pais,  ETA’yı olumsuzlaştırarak sunmuştur.. 

 

 Şematik analiz sonuçlarına göre dört gazetenin de ana olayı, başlık ve 

haber girişlerinde özetleyerek verdikleri aralarında ki farklılığın ana olayın 

sunumunda ortaya çıktığı görülmüştür. El Pais, İspanya hükümetini 

desteklediğini gösteren ifadeler ile ana olayı sunarken, The Irish Times’in 

İspanya hükümetini açıkça destekleyen ifadeler kullanmadığı ancak ETA’yı 

olumsuzlaştırarak ve eleştirerek İspanya hükümetini dolaylı olarak 

desteklediği tespit edilmiştir. The New York Times’ın ana olayı sunarken 

ETA’yı ve İspanya hükümetini olumlulaştıran veya olumsuzlaştıran ifade 

kullanmadan her iki tarafı da eşit düzeyde sunmaya çalıştığı görülmüştür. 

The Guardian gazetesinin ise başlıklarında ve haber girişlerinde ETA 

hakkında olumsuz ifade kullanmadığı ancak haber metninin devamında 

ETA’nın şiddet ve terör yanını ön plana çıkartarak ETA’yı olumsuzlaştırarak 

sunduğu görülmüştür.  

 

 İncelemeye tabi tutulan dört gazetenin ana olay olan “İspanya 

hükümeti ile ETA arasında yürütülen müzakere sürecini” haber metinlerinde 

bir birlerine benzer olaylar çerçevesinde ancak farklı şekilde sundukları 

görülmüştür. El Pais gazetesi; ana olayı dört alt olay çevresinde sunmuştur. 

İlk olay olarak İspanya hükümetine müzakerelerin başlamasından dolayı 

yapılan eleştiriler, ikinci olay olarak hükümete müzakereleri durdurmasından 

dolayı yapılan eleştiriler, üçüncü olay olarak ETA’ya hükümet ve muhalefet 

tarafından yapılan çağrılar, son olay olarak ise ayrılıkçı Bask solu ve 

uluslararası örtgütlerin yaptıkları çağrılar çerçevesinde müzakere sürecini 

sunmuştur. El Pais haber metinlerini sunarken İspanya hükümetini 

olumlulaştıran, ETA ve ana muhalefet partisini olumsuzlaştıran ifadeler ile 

müzakere sürecini aktarmıştır. The Guardian gazetesi müzakere sürecini üç 

alt olay altında sunmuştur. Bunlar; hükümetin müzakereler için meclisten izin 

alması, ETA’nın ateşkes ilanları ve silah bırakma açıklamaları, Madrid 

Barajas havaalanı bombalaması olaylarıdır. The Guardian gazetesi haber 

metinlerini sunarken, The New York Times gazetesi ana olayı sunarken iki alt 
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olayı kullanmıştır. Bunlar, 2006 yılı müzakere sürecinin başarısızlıkla 

sonuçlanması ve ETA’nın ateşkes ilanları ile silah bırakma açıklamasıdır. 

The New York Times haber metinlerini sunarken ETA ve İspanya hükümetini 

olumlulaştırmadan veya olumsuzlaştırmadan müzakere sürecini aktarmıştır. 

The New York Times’ın sadece 2006 müzakere sürecinin başarısızlıkla 

sonuçlanmasından dolayı başbakan Zapatero’yu olumsuzlaştırdığı 

görülmektedir. The Irish Times gazetesi ana olayı sunarken The Guardian 

gazetesi gibi üç alt olayı kullanmıştır. Bunlar; ETA’ya ateşkes ilan etmesi ve 

silah bırakması için yapılan çağrılar, ETA ile müzakerelere karşı yapılan 

gösteri yürüyüşleri ve ETA’nın ateşkes ilanları ve silah bırakma 

açıklamasıdır. The Irish Times haber metinlerini sunarken ETA’yı 

olumsuzlaştırarak ve İspanya hükümetini olumlulaştırarak müzakere sürecini 

aktarmıştır. 

 

 Dört gazetenin incelenen haberlerine bakıldığında, olay ile ilgili 

ardalana ait bilgilerin gazeteler tarafından verilmeye çalışıldığı görülmüştür. 

El Pais dışındaki diğer üç gazetenin ardalana ait bilgileri sunarken eksikliğe 

yer vermemeye çalıştığı görülmüştür. El Pais’in ise haberleri sunarken 

İspanya toplumunun konuyu bildiği kabulü ile haber yapmasından dolayı 

eksik bilgi sunduğu ya da hiç bilgi vermediği görülmüştür.  

 

Dört gazetenin incelenen haberlerinde haber kaynaklarını toplumda 

güç/iktidar sahibi kişi ve kurumlar olan akredite kaynaklardan oluşturmaya 

çalıştığı görülmüştür. Bu durum egemen söylemlerin yeniden üretildiğini ve 

birincil tamamlayıcıların söylemlerinin ikincil tanımlayıcı konumundaki 

gazeteler tarafından yayıldığına işaret etmektedir. The Irish Times dışındaki 

üç gazetenin kaynak olarak van Dijk’ın “kültürel seçkinler” olarak tanımladığı, 

ilk tanımlayıcılara bağlı kaldığı ve bu sebepten gazete söylemlerinin 

kullandıkları kaynakların söylemleri çevresinde kapandığı tespit edilmiştir. 

The Irish Times’ın vermiş olduğu haberlerde diğer üç gazeteden daha az 

akredite olmuş güvenilir kaynak kullandığı, kullandığı kaynakların genelde 

teyiti mümkün olmayan van Dijk’ın “kültürel seçkinler” tanımlamasına 

uymayan kaynaklar olduğu görülmüştür. 
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 Mikro yapıya yönelik yapılan sentaktik analiz sonuçlarına göre; dört 

gazetenin de haberlerini oluştururken, uzun, birleşik ve etken cümleleri 

kullandıkları görülmüştür. Gazetelerin birleşik ve uzun cümle yapısı kullanımı 

ile okuyucusuna konu ile alakalı mümkün olduğu kadar çok bilgiyi en anlaşılır 

şekilde verme amacı taşıdıkları düşünülmektedir. Özellikle El Pais dışındaki 

gazetelerin hitap ettiği toplumlarda konunun zaman aralıkları ile haber 

yapılmasından gazetelerin okuyucusuna ardalan bilgisi ile bilgi sunumu 

yaparken uzun ve birleşik cümle yapısını kullandıkları görülmektedir. 

Gazetelerde edilgen cümle yapısı tercihinin az olduğu görülmüştür. Kullanılan 

az miktardaki edilgen cümle yapılarında cümlenin öznesinin güçsüzleştirilip 

pasifleştirilerek olumsuz bir şekilde sunulduğu tespit edilmiştir. 

 

 The Guardian gazetesinin 18 Mayıs 2006 tarihli “Spain clears way for 

peace talks with ETA” başlıklı haberinde (s. 251) gazete etken yapıda 

kurduğu cümlenin öznesi olan İspanya hükümetini  inisiyatif sahibi ve 

girişimci olarak sunmuştur. İspanya hükümetinin etki eden ve güç sahibi 

olarak sunulduğu haberin girişinde ise ETA’nın eğer silahlı mücadeleyi terk 

etmeye hazır olduğunu gösterirse hükümetin müzakerelere başlayacağı 

bilgisi verilmiştir. Haber girişinde yer alan  “…if it shows it is ready to abandon 

terrorism” cümleciği karmaşık yapısıyla ETA’yı etken konumda 

göstermektedir. Ancak haber girişinin tamamı dikkate alındığında ETA’nın 

oldukça pasif durumda olduğu ve ana olayı oluşturan müzakere sürecine 

dahil olmak istiyorsa hükümetin parlamentodan aldığı iznin şartı olan silah 

bırakmayı veya güvenilir bir ateşkes ilan etmesi gerekmektedir. ETA’nın 

ateşkes ilan etmesi dahi etken konuma geçmesi için yeterli olmayacaktır. 

Hükümet ETA ateşkes ilan etse dahi şayet bu ateşkesi inandırıcı bulmaz ise 

müzakereleri başlatmamakta serbesttir. Haber girişinde kullanılan   “…if it 

shows it is ready to abandon terrorism” cümleciğinin içerdiği şart tam olarak 

ETA’nın terörü terk ettiğini göstermesi gerektiğidir. The Guardian haber 

başlığında olumlayıp, inisiyatif ve güç sahibi olarak sunduğu İspanya 

hükümetini haber girişinde de aynı şekilde olumlamıştır. ETA’yı ise haber 

girişinde aynı derecede edilgen, güçsüz ve inisiyatifsiz olarak sunmuştur.  
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Hükümet açıkça ETA ile müzakere masasına oturmadan önce ETA’dan 

silah bırakmasını veya en azından güvenilir bir ateşkes ilan etmesini talep 

etmekte ve hiçbir tavizde de bulunmamaktadır. Haberde yer alan  “…if it 

shows it is ready to abandon terrorism” cümleciği ETA için sadece 

müzakerelere başlama şartı değildir.  İspanya hükümeti 16 Mayıs 2005 

tarihinde Parlamento’dan “ETA’nın, terörü bırakmaya hazır olduğunu 

göstermesi” şartıyla müzakerelere başlamak için izin almıştır. Hükümetin 

Parlamentodan almış olduğu bu izin ile ETA ile yapılacak görüşmeleri meşru 

bir zeminde gerçekleştirmek isteğinin yanında, ETA’dan açık şekilde bir adım 

atmasını istediği görülmektedir. İspanya hükümeti müzakereleri başlatmak 

için parlamentodan izin alarak bir adım atmıştır ve bunun için herhangi bir 

taviz vermemiştir. Ancak eğer ETA, müzakereleri hükümetin istediği zeminde 

başlayıp devam ettirmek istiyor ise ilk olarak bir ateşkes ilan ederek tavizde 

bulunması ve bu ateşkesi müzakere masasında bir sonuca ulaşılıncaya 

kadar devam ettirmesi gerekmektedir. Müzakerelerin başlamasını müteakip 

ise hükümete baskı yapmak için terör eylemlerinde bulunmayarak hükümetin 

istediği şekilde masada sorunların çözümünü aramalıdır. Müzakereler devam 

ederken ETA’nın gerçekleştireceği herhangi bir terör eylemi “ETA’nın terörü 

bırakmaya hazır olmadığını” işaret edecektir ki bu da Parlamentodan alınan 

izinin ihlali olacağı için hükümet müzakere sürecini sonlandırmak veya askıya 

almakta haklı olacaktır.   

 

“Bildu was quickly formed after the Supreme Court on April 7 rejected 

an attempt four months ago by radical abertzale leftist to register a new party, 

Sortu” (El Pais, 18 Nisan 2011). 

  

“Members of Batasuna, the banned political arm of ETA, on Tuesday 

fully backed calls made by an international panel the previous day for the 

Basque terrorist group to publicly declare an end to violence” (El Pais, 19 Ekim 

2011). 

 

 El Pais gazetesinde yer alan yukarıdaki cümlelerin edilgen yapı 

içerdikleri ve gazetenin bu yapıyı farklı maksatlarda kullandığı görülmektedir. 

18 Nisan 2011 tarihli haberde yer alan  “Bildu was quickly formed…” 
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cümleciği ile vurgu cümle içerisinde Bildu partisi üzerine çekilerek Bildu’nun 

Sortu partisinin Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesinin sonucu 

kurulduğu bilgisi sunulmaktadır. Böylelikle cümlede Yüksek Mahkeme güç ve 

iktidar sahibi, olaylara yön veren aktör konumuna getirilirken, Bildu Partisi 

edilgen, güçsüz ve olaylardan etkilenen aktör konuma indirilmektedir.  

 

 Cümlede Yüksek Mahkemenin etkinliğinin ve gücünün sadece Bildu 

üzerinde olmadığı Yüksek Mahkemenin Sortu Partisini kapattığı bilgisini 

sunarken kullanılan etken yapıdan anlaşılmaktadır. Anlaşılmaktadır ki Yüksek 

Mahkeme Bask solunun kurduğu Bildu partisinden önce Sortu Partisini 

kapatmıştır. Bu gücüyle Yüksek Mahkeme Bask solu üzerinde hakimiyet 

kurmuş ve kararları ile Bask solunu etkilenen konumda bulundurarak yeni 

partiler kurmaya zorlamıştır.   

 

 El Pais’de yer alan 19 Ekim 2011 tarihli haberde ”Members of 

Batasuna, the banned political arm of ETA…” ifadesi ile  kullanılan 

edilgen cümle yapısı haberin aktörü olan  Batasuna üyelerini ETA ile 

ilişkilendirmek ve yasaklı olduğunu vurgulamak için kullanılmıştır. Bu kullanım 

şekli ile hem cümlenin öznesinin ETA ile ilişkisi ve bu ilişkiden dolayı 

yasaklandığı bilgisi okuyucuya aktarılmış hem de ETA’ya yapılan şiddeti 

sonlandırma çağrısına destek vererek ETA ile fikir ayrılığında olduğu 

aktarılmıştır. Etken bir yapıda olan ana cümle içine yerleştirilen edilgen 

cümlecik ile ETA’nın kendi tabanını oluşturan Batasuna üyelerinden dahi 

şiddeti son vermesi yönünde çağrılar aldığı ve tabanının desteğini kaybettiği 

bilgisi verilmektedir. 

 

  Sözcük seçimlerinde The Guardian ve The New York Times 

gazetelerinin haber başlıklarında ETA’nın terörist ve şiddet yanlısı kimliğini 

ortaya koymayan ifadeleri tercih ettiği görülmüştür. Haber metni içerisinde 

The Guardian gazetesinin ETA’nın şiddet ve terör kimliğini vurgulayan 

ifadeler kullandığı görülürken; The New York Times gazetesinin haber 

metinlerinde de ETA’dan terörist ve şiddet yanlısı olarak bahsetmediği ve 

ETA’yı meşru bir mücadele içinde bulunan azınlık halkı gibi sunduğu 
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görülmüştür. The New York Times’ın yapmış olduğu sözcük seçimlerinde 

İspanya hükümeti ile ETA’yı bir birine eşit iki taraf olarak sunduğu tespit 

edilmiştir. The Irish Times ve El Pais’in ETA’nın şiddet ve terör kimliğini ön 

planda tutan, İspanya hükümetini olumlulayan sözcük seçimleri yaptıkları 

görülmüştür. 

 

 El Pais, The Guardian, The New York Times ve The Irish Times 

gazeteleri arasında; haberin inandırıcılığının sağlanılabilmesi için retorik 

tekniklerinden olan rakamların kullanılması ile ilgili bir farkın olmadığı tespit 

edilmiştir. Dört gazete de rakamlar genellikle tarih - zaman aralığı ve miktar 

belirtirken kullanılmış olup sadece El Pais gazetesi sunmuş olduğu iki 

haberde istatistiksel veri aktarırken rakamları kullanmıştır. Dört gazeteden 

doğrudan alıntıya en az yer veren gazetenin The Irish Times olduğu en fazla 

yer verenin ise El Pais olduğu görülmüştür. The New York Times ve The 

Guardian gazetelerinin birbirlerine yakın oranlarda doğrudan alıntı yaptıkları 

görülmüştür. En fazla dolaylı ve örtülü alıntıyı The Irish Times’ın yaptığı diğer 

gazetelerin birbirlerine yakın oranda dolaylı ve örtülü alıntı kullandıkları tespit 

edilmiştir. Akredite veya akredite olmayan kaynaklardan yapılan alıntıların, 

gazetelerin makro ölçekte kurdukları söylemi doğrulayacak cümlelerden 

seçtiği, gazetelerin yaptıkları alıntılarda, genellikle doğrudan alıntıları 

seçtikleri ve bu şekilde kendi düşüncelerini destekleyecek imalarla metnin 

alternatif okuyuşlara kapanmasını sağlamayı amaçladıkları görülmüştür. 

 

İncelemeye alınan dört gazetenin müzakere sürecine ilişkin olarak 

taraflara yaklaşımı ve bakış açıları yukarıda sunulmuştur. İncelenen 

gazetelerden El Pais ve The Irish Times’ın haber söylemlerinde açıkça 

ETA’yı olumsuzlaştırdığı; The Guardian’ın ETA’yı açıkça 

olumsuzlaştırmaktan kaçınsa da haber söylemlerinin genelinde 

olumsuzlaştırarak sunduğu; The New York Times’ın ise her iki tarafı da 

tarafsız şekilde mesafeli sunmaya çalıştığı görülmüştür. The New York Times 

dışındaki üç gazetenin de İspanya hükümetini destekleyerek 

olumlulaştırdıkları tespit edilmiştir. 
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16 Mayıs 2005 tarihinde İspanya hükümetinin Parlamentodan ETA ile 

müzakerelere başlamak için şartlı izin alması ile başlayıp, 20 Ekim 2011 

tarihinde ETA’nın silahlı mücadeleye son verdiğini açıklamasına kadar geçen 

müzakere süreci anlatılmıştır. Bu süreç içerisinde özellikle 30 Aralık 2006 

Madrid Barajas Havaalanında gerçekleştirilen bombalı saldırının önemli etkisi 

olduğu görülmektedir. ETA’nın İspanya hükümetine şiddet yoluyla isteklerini 

kabul ettirmek için gerçekleştirdiği bu eylem, hükümet açısından resmi 

müzakere sürecini sonlandırmıştır. Tarafların bu tarihten itibaren 

müzakereleri gizli olarak dahi yürütmediği hem ana muhalefet partisinin 

Parlametoda vermiş olduğu soru önergelerine hükümet tarafından verilen 

cevaplardan; hem de basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır. ETA’nın 

5 Haziran 2007 tarihinde “kalıcı” ateşkese son vermesinden sonra ETA’nın 

taleplerini; yolladığı bildiriler aracılığıyla veya yasaklı siyasi kolu Batasuna 

partisinin açıklamaları aracılığı ile yaptığı incelenen gazete haberlerinin 

“ardalan bilgisi ve bağlam ilişkilerinden” anlaşılmaktadır. Süreç boyunca 

tarafların yaptıkları talepler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

 

a. İspanya Hükümetinin talepleri 

 

1. 30 Aralık 2006 tarihinde gerçekleşen Madrid Barajas Havaalanı 

bombalaması öncesine kadar İspanya hükümeti ETA’nın kalıcı 

ateşkes ilan ederek teröre son vermesini istemektedir (El Pais 16 

Mayıs 2005, The New York Times 23 Mart 2006, The Guardian 18 

Mayıs 2005, The Irish Times 19 Mayıs 2005). 

2. Madrid Barajas Havaalanı bombalamasından sonra İspanya 

hükümeti ETA’nın kesin ve geri dönülmez bir şekilde silah 

bırakmasını istemektedir (El Pais 7 Ekim 2009, The Guardian 7 

Eylül 2010). 

3. İspanya hükümeti, ETA’nın Basklı iş adamlarından “devrim vergisi” 

adı altında aldığı paraya son vermesini istemektedir (El Pais 8 

Ağustos 2011, The Guardian 27 Mart 2007, The New York Times 

27 Mart 2006). 
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4. İspanya hükümeti, ETA’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri 

sonrasında zarar gören terör kurbanları ve ailelerinden özür 

dilemesini istemektedir (El Pais 18 Nisan 2011, The Irish Times 25 

Mart 2006). 

5. İspanya hükümeti, ETA’nın silah bırakarak Bask sorunun çözümü 

için demokratik yollardan mücadele etmesini istemektedir (El Pais 

8 Eylül 2010, The Guardian 6 Haziran 2007). 

6. İspanya hükümeti demokratik yollar ile Bask sorunun çözümüne 

katılacak partilerin, parti programlarında şiddeti ve terörü kesinlikle 

reddetmelerini istemektedir (El Pais 18 Nisan 2011, The Guardian 

7 Eylül 2010). 

 

b. ETA’nın talepleri 

 

1. ETA, Bask Ülkesinin İspanya’dan ayrılarak bağımsızlığını 

istemektedir (El Pais 7 Mayıs 2007, 16 Mayıs 2005, The Irish 

Times 20 Ekim 2010). 

2. ETA, Bask halkına kendi kaderini belirleme hakkının (self 

determination) tanınmasını istemektedir (El Pais 16 Mayıs 2005, 

The Guardian 27 Mart 2006, The Irish Times 15 Eylül 2010). 

3. ETA, Navarra Özerk Bölgesinin Bask Ülkesine katılmasını 

istemektedir (El Pais 7 Haziran 2007). 

4. ETA, hükümetin ETA üyelerine karşı uyguladığı hapishane 

politikasından vazgeçmesini istemektedir (The Guardian 7 Eylül 

2010, The Irish Times 15 Eylül 2007, El Pais 13 Haziran 2006). 

5. ETA, İspanya genelinde Bask Ülkesinden uzaktaki hapishanelerde 

bulunan ETA mahkumlarının Bask Ülkesindeki hapishanelere 

naklini istemektedir (El Pais 24 Mart 2006, The Irish Times 25 Mart 

2006, The Guardian 6 Haziran 2007 ). 

6. ETA, hapishanedeki yaşlı ve sağlık sorunu bulunan ETA 

mahkumlarının serbest bırakılmasını istemektedir (El Pais 24 Mart 

2006, 16 Mayıs 2005, The Irish Times 25 Mart 2006, The Guardian 

6 Haziran 2007). 
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7. ETA, silah bırakması durumunda hapishanedeki ETA üyelerinin 

siyasi suçlu olarak tanınıp affedilmelerini istemektedir (El Pais 1 

Ekim 2011, The Irish Times 25 Mart 2006). 

8. ETA, bir çok radikal Bask partisinin (Batasuna, Bildu, Sortu, D3M, 

Askatasuna vb.) kapatılmasında temel teşkil eden Siyasi Partiler 

Kanununun kaldırılmasını istemektedir (El Pais 31 Ocak 2009, 15 

Mart 2011, The Irish Times 9 Ocak 2007). 

9. ETA, Batasuna partisinin yasağının kaldırılmasını istemektedir (El 

Pais 16 Kaım 2009, 21 Nisan 2009, The Irish Times, 22 Ekim 

2011, The New York Times, 23 Mart 2006). 

10. ETA, IRA’nın silah bırakması aşamasında uygulanan Mitchell 

Prensipleri çerçevesinde Bask sorunun çözüme kavuşturulmasını 

istemektedir (El Pais 16 Kasım 2009, The Irish Times 21 Ekim 

2011, The New York Times 29 Mart 2006). 

11.  ETA, Bask halkının “millet” olarak tanınmasını istemektedir (El 

Pais 16 Kasım 2009, The Irish Times 21 Ekim 2011). 

 

c. İspanya hükümetinin verebileceği tavizler 

 

İspanya hükümeti ETA’nın kesin ve geri dönülmez şekilde silah 

bırakması durumunda; 

 

1. Batasuna partisinin yasağını kaldırmayı değerlendirecektir (The 

Guardian 6 Haziran 2007, El Pais 18 Nisan 2011, The Irish Times 

6 Eylül 2010). 

2. ETA mahkumlarına uygulanan hapishane politikasına son vermeyi 

değerlendirecektir (El Pais 27 Kasım 2009, The Irish Times 25 Mart 

2006, The Guardian 6 H aziran 2007). 

3. ETA mahkumlarının Bask Ülkesindeki hapishanelere 

nakledilmesini değerlendirecektir (El Pais 7 Eylül 2010, The 

Guardian 22 Ekim 2011, The Irish Times 25 Mart 2006). 
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4. Basklıları ayrı bir millet olarak tanımayı ve özerklik yetkilerini 

genişletmeyi değerlendirecektir (El Pais 27 Kasım 2009, The 

Guardian 11 Ocak 2011). 

5. Hapishanedeki hasta ve yaşlı ETA mahkumlarının serbest 

bırakılmasını değerlendirecektir The New York Times 23 Mart 

2006, The Irish Times 22 Ekim 2011). 

6. Bask sorununun çözümü için Bask Ülkesindeki siyasi partilerin 

katılımı ile demokratik bir yol izlenmesi için gerekli faaliyetleri 

başlatmayı değerlendirecektir. 

 

İspanya hükümeti Bask sorununun çözümü için yukarıda sıralanan 

ETA taleplerinden, Bask Ülkesine bağımsızlık verilmesi ve Bask halkına 

kendi kaderini tayin hakkının verilmesini tanımayacaktır. 1978 İspanya 

Anayasasına aykırı olan bu taleplerin incelediğimiz dönem İspanya 

başbakanı Zapatero’dan sonra gelecek başka bir hükümet tarafından da 

kabul edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

 İspanya hükümeti ile ETA arasında yürütülen terör müzakerelerinin; 30 

Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen Madrid Barajas Havaalanı bombalaması 

sonrası hükümet tarafından durdurulmasından yaklaşık beş yıl sonra 20 Ekim 

2011 tarihinde ETA’nın kalıcı olarak silahlı mücadeleye son verdiğini 

açıklamasıyla sonlandığı görülmektedir. 20 Ekim 2011 tarihinde ETA’nın ilan 

ettiği silah bırakma kararının ardında; yürütülen müzakere sürecinde yapılan 

talep ve verilen tavizler sonucu ulaşılan bir uzlaşının bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Eleştirel söylem analizi modeli ile incelenen gazete 

haberlerinden; ETA’nın silah bırakma kararının ardında, İspanya hükümetinin 

ETA’ya karşı uyguladığı terörle mücadele politikasının etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Eleştirel analizsonucunda İspanya hükümetinin terörle mücadele 

politikasının madde başlarının aşağıda sunulduğu şekilde olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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d. İspanya Hükümetinin Terörle Mücadele Politikası 

 

1. İspanya Hükümeti ETA ile müzakerelere başlamadan önce 

ETA’nın şiddete son vermesini, şiddet eylemleri sürdüğü sürece 

müzakerelere başlamayacağını kararlı bir şekilde belirtmiştir. 

2. İspanya hükümeti, ETA yönetim kadrosu öncelikli olmak üzere ETA 

üyelerine yoğun polis baskısı uygulamıştır. 

3. İspanya hükümeti, yürüttüğü istihbarat faaliyetleri ile ETA 

yönetimini ve üyelerini çok yakından takip ederek ETA’nın 

hiyerarşik yapısını net şekilde ortaya koymuş ve ETA’nın yönetim 

kadrosunu birbiri ardına tutuklayarak ETA’nın sürekli yeniden 

yapılanma içinde bulunmasını sağlamıştır.  

4. İspanya hükümeti, tutuklanan ETA üyelerinin mahkemelerden en 

üst sınırdan ceza alması için adli baskı uygulamıştır. 

5. İspanya hükümeti, uyguladığı hapishane politikası ile, mahkum 

edilen ETA üyelerini Bask ülkesinden uzakta İspanya genelindeki 

hapishanelere yerleştirmiştir. 

6. İspanya hükümeti, 2002 yılında muhalefetin desteğiyle çıkardığı 

Siyasi Partiler Kanunu etkin kullanarak ETA yanlısı ayrılıkçı Bask 

Partilerinin kapanmasını sağlamıştır. 

7. İspanya hükümeti, ayrılıkçı Bask solunun yasaklı partilerinin ETA 

var olduğu sürece yasallaşmayacağını net bir şekilde belirtmiştir. 

8. İspanya hükümeti, hapishanelerdeki ETA mahkumlarından ETA 

şiddetini reddedenleri Bask ülkesinde bulunan hapishanelere 

transfer ettirmiş ve hapishane koşullarında iyileştirmeler yapmıştır. 

9. İspanya hükümeti, Madrid Barajas Havaalanı bombalamasından 

sonra net bir şekilde yeniden müzakerelerin ETA silah bırakmadan 

başlamayacağını söyleyerek daha sonra ETA’nın ilan ettiği 

ateşkesleri reddetmiştir.  

10. İspanya hükümeti, ayrılıkçı Bask solunun yurt dışında 

gerçekleştirmeyi planladığı “Bask sorunu ve ETA konulu” panel ve 

seminerleri engellemek için girişimlerde bulunarak ETA’nın tanıtım 

ve propaganda yapmasını engellemeye çalışmıştır. 
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11. İspanya hükümeti, IRA’nın silah bırakmasının ardından Avrupa’nın 

tek terör örgütü konumuna gelen ETA’yı yalnızlaştırmak için 

uluslararası destek temin etmiştir. Özellikle Fransa ile yaptığı ortak 

polis operasyonları ile Fransa topraklarındaki ETA kamplarının 

kapanmasını sağlamıştır. Müteakip dönemde Portekiz ile işbirliği 

yaparak ETA’nın Portekiz’e yerleşmesini engellemiştir. 

 

5. ÖNERİLER 

 

 Bu tez kapsamında, Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli ile 

yapılan analiz işlemi neticesinde; İspanya ile ETA arasında yürütülen terör 

müzakerelerinin ETA’nın silah bırakma kararında etkili olmadığı, tarafların 

müzakere sürecinde yaptıkları talep ve verdikleri tavizler ile İspanya 

hükümetinin terörle mücadele politikasına ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmış 

ve bu sonuçlara tezin sonuç kısmında değinilmiştir.   

 

 İspanya ile ETAarasında yürütülen müzakere sürecinin işleyişi, 

tarafların yaptıkları talep ve tavizler ile İspanya hükümetinin terörle mücadele 

politikası hakkında önemli işaretler veren bu analiz sonuçlarının; başta 

Türkiye olmak üzere terör sorunu yaşayan ve bu soruna alternatif çözüm 

arayışı içinde bulunan, politika-strateji üreticilerine ve uygulayıcıarına önemli 

veriler sunacağı değerlendirilmektedir. 

 

 İspanya ile ETA arasında yürütülen müzakerelerin yazılı basında ele 

alınış biçimi özelinde bir söylem analizinin yapıldığı bu tez, gerek incelemeye 

alınan zaman aralığının uzunluğu, gerekse de “Van Dijk’in söylem analizi 

modelinde ortaya koyduğu çeşitli ideolojik çözümleme kategorilerinin, hem 

İspanya hükümeti hem de ETA terör örgütü söylemlerinin analizinde 

kullanılmış olması”  sebebiyle, güvenlik bilimleri alanındaki çalışmalar 

açısından bir yenilik olma özelliği taşımaktadır.  

 

 İspanya hükümetinin izlemiş olduğu ve olumlu sonuçlar elde ettiği 

sonuç bölümünde sunulmuş olan ETA terörü ile mücadele politikasının 
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müteakip dönemlerde yüksek lisans veya doktora tezi olarak çalışılmasının 

terörle etkin mücadele edilmesi noktasında önemli kazanımlar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

Teröre şiddet kullanmadan son vermek için terör örgütü ile müzakere 

seçeneğini kullanan toplumların müzakere sürecinin yazılı basına 

yansımalarına yoğunlaşan ve tarafların yaptıkları talep ve tavizlerin açığa 

çıkarılmasında oldukça işlevsel olan bu türden analiz çalışmalarının yüksek 

lisans ya da doktora konusu olarak çalışılması “terör örgütü ile müzakere 

sğrecinin” anlaşılması ve müzakere sürecinde izlenecek politikanın 

belirlenmesi noktasında önemli katkılar sağlayacaktır.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 

 

KAYNAKÇA 

 

ACAR, Esma Karakurt, Diyarbakır Örnekleminde Etnik Kimlik 
Tartışmaları: Bir Söylem Analizi Çalışması, (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Diyarakır, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2007. 
 
ALTINTAŞ, Ersin, ÇAMUR, Devrim. Sözsüz İletişim ve Beden Dili, Nobel 
Yayın Dağıtım, Ankara, 2001 
 

ALTUN, Fatih Mustafa. Türkiye ve İspanya’nın Terörle Mücadele 
Politikalarının Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Afyon, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 
 

AKTULUM, Kubilay. “Göstergebilim”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 1-12. 
 

. 
AYGÜN, Esin. Yazılı Basın Haber Söylemlerinde Cumhuriyet 
Mitinglerinin Sunumu, (Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi), Ankara, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 
 
AZİZ, Aysel. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 
Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2008. 
 

BALTAŞ, Zuhal, BALTAŞ, Acar. Bedenin Dili, İstanbul, Remzi Kitabevi, 

1996 

 

BAHARÇİÇEK, Abdulkadir ve TUNCEL, Gökhan. “Terörle Mücadelenin 
Zorlukları ve Bu Zorlukları Aşmada Farklı Bir Yaklaşım, Demokraik Mücadele 
Yöntemi”, Uluslar arası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, C:2 S:2, 2011 
 

BAYAR, Işıl. “Tarih Anlayışları Bakımından G.W.F. Hegel, F. Nietzsche ve M. 
Foucault”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.21, S.2, 
2004, 245-252. 
 

BEKİROĞLU, Onur. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Basınında 
Etnik Kimliklerin Sunumu: Ermenilere İlişkin Haberlerin Nicel ve Nitel 
Analizi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 
 

BERGER, John. Girme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, İstanbul, Metis 

Yayınları, 2002. 

 



301 

 

ÇİLER, Dursun. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara, Elips Kitap, 
2004. 
 

ÇOBAN, Barış. Söylem, İdeoloji ve Eylem: İktidar ve Muhalefet 
Arasındaki Mücadeleyi Çözümleme Denemesi, ÇOBAN Barış (Der.), 
Söylem ve İdeoloji, İstanbul, Su Yayınevi, 2003. 
 

ÇOMAK, Akgün, YILMAZ, Ezgi, OSSIPTSUK, Inna, AKGÜN, Çınar. “Türk-
Gürcü Kültürlerarasılık”, Uluslar arası Kafkasya Kongresi, 2012. 
 
ÇÖKMEZ, Fatma Gül. “Bask Bölgesi: Etnik Milliyetçiliğin Tarihsel Gelişimi ve 
İspanya’daki Devlet Politikalarının Etkisi”,Ege Akademik Bakış, 10 Mart 2014,  
http://www.onlinedergi.com/eab/arsiv/arsivDetay.aspx?yil=2008&peryot=1 
 

DEMİR, Cenker Korhan. Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine 

Avrupa’da Etnik Ayrılıkçı Terörizmin Analizi: PIRA, ETA, PKK 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri 

Enstitüsü, 2010. 

 

DEMİR, Zerrin. Bir Dini Söylem Analizi (Psikolojik Bir Yaklaşım) 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2008. 
 

DEVRAN, Yusuf. Haber-Söylem-İdeoloji, İstanbul, Başlık Yayın Grubu 
2010. 
 

DOĞAN, Gürkan. Söylemin Yorumlanması, Kocaman, Ahmet (Der.), 
Söylem Üzerine, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2009. 
 

DOLTAŞ, Dilek. Söylem ve Yazın, Kocaman, Ahmet (Der.), Söylem 
Üzerine, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2009. 
 

DURNA, Tezcan ve Ç. KUBİLAY. “Basının Şiddeti: Siyasal Gösterilerde 
Polise Taş Atan Çocuklar Örneği”, Ankara SBF Dergisi, 05 Ekim 2013 
http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/pdf/65/3/5_durna_kubilay.pdf, 
 

DÖZGİT, Senem Aydın. “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine 
PostyapısalcıYaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi”, 
Uluslar arası İlişkiler Dergisi, Ankara, C.8, S.29, 2011, 49-70.  
 

EKŞİ Halil ve Hilal ÇELİK “Söylem Analizi” Marmara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Dergisi, C. 27, 2008, 99-117. 
 



302 

 

El Pais, 16.05.2005, 2. 
 
El Pais, 04.06.2005, 2. 
 
El Pais, 07.06.2005, 1. 
 
El Pais, 09.06.2005, 2. 
 
El Pais, 20.06.2005, 4. 
 
El Pais, 23.06.2005, 2 
 
El Pais, 24.02.2006, 2. 
 
El Pais, 24.03.2006, 1. 
 
El Pais, 27.03.2006, 2. 
 
El Pais, 13.06.2006, 3. 
 
El Pais, 19.06.2006, 3 
 
El Pais, 22.06.2006 2. 
 
El Pais, 27.06.2006, 2. 
 
El Pais, 30.06.2006, 2. 
 
El Pais, 27.11.2006, 3. 
 
El Pais, 28.12.2006, 2. 
 
El Pais, 09.06.2007, 3 
 
El Pais, 09.07.2007, 3. 
 
El Pais, 06.07.2007, 2 
 
El Pais, 07.07.2007, 2 
 
El Pais, 25.06.2007, 4. 
 
El Pais, 05.07.2007, 2. 
 
El Pais, 11.10.2008, 3. 
 
El Pais, 31.01.2009, 3 
 
El Pais, 14.02.2009, 3. 
 



303 

 

El Pais, 26.03.2009, 1. 
 
El Pais, 21.04.2009, 2. 
 
El Pais, 20.07.2009, 2. 
 
El Pais, 07.10.2009, 4. 
 
El Pais, 16.11.2009, 2. 
 
El Pais, 22.03.2010, 4. 
 
El Pais, 11.05.2010, 3. 
 
El Pais, 04.06.2010, 2. 
 
El Pais, 05.06.2010, 3. 
 
El Pais, 04.09.2010, 3. 
 
El Pais, 06.09.2010, 1. 
 
El Pais, 07.09.2010, 2, 4. 
 
El Pais, 08.09.2010, 2. 
 
El Pais, 14.09.2010, 2. 
 
El Pais, 18.09.2010, 3. 
 
El Pais, 21.09.2010, 2 
 
El Pais, 27.09.2010, 1. 
 
El Pais, 25.10.2010, 2. 
 
El Pais, 03.11.2010, 1. 
 
El Pais, 20.12.2010, 1. 
 
El Pais, 29.12.2010, 2. 
 
El Pais, 14.02.2011, 2. 
 
El Pais, 15.03.2011, 4. 
 
El Pais, 28.03.2011.2. 
 
El Pais, 31.03.2011, 4. 
 



304 

 

El Pais, 18.04.2011, 4. 
 
El Pais, 11.05.2011, 2. 
 
El Pais, 02. 06. 2011, 3. 
 
El Pais, 08.08.2011, 2, 3. 
 
El Pais, 01.10.2011, 2. 
 
El Pais, 17.10.2011, 2. 
 
El Pais, 19.10.2011, 1. 
 
El Pais, 21.10.2011, 1. 
 
ESGİN, Ali. Anthony Giddens Sosyolojisi, Ankara, Anı Yayıncılık, 2005. 
 

EVRE, Bülent. “Bir Düşünüş Biçimi Olarak Postmodernizm Ve Temel 
Parametreleri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Antalya C.7, S.13, 2007,  1-23. 
 

ER, Tuba ve ATAMAN Kemal. “İslamofobi ve Avrupa’da BirlikteYaşama 
Tecrübesi Üzerine”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 
C: 17, S:2, 2008, 747-770. 
 
FAIRCLOUTH, Norman, Söylemin Diyalektiği (Çev. Barış Çoban), Barış 
Çoban (Der.), Söylem ve İdeoloji, İstanbul, Su Yayınevi, 2003. 
 

GIDDENS, Anthony. Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2012. 
 

GÖKA, Erol, A. Topçuoğlu ve Y. Aktay. Önce Söz Vardı, Ankara, Vadi 
Yayınları, 1999. 
 

GÖKÇE, Orhan. İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara, 
Siyasal Kitabevi, 2006). 
 

ILGIN, Leyla. Söylem ve İdeoloji, Barış Çoban (Der.), Söylem ve İdeoloji, 
İstanbul, Su Yayınevi, 2003. 
 

GÖLCÜ, Abdulkadir. “Haber Söyleminde Medya,Siyaset İlişkisi: 29 Mart 2009 
Yerel Seçimleri” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve 
Araştırma Dergisi, Ankara, 29, 2009, 85-130. 
 

http://haber.gazetevatan.com/0/80176/30/dunya  11.06.2012. 
 

http://haber.gazetevatan.com/0/80176/30/dunya


305 

 

IŞIK, Mehmet. Terör Örgütlerinin Söylem Stratejileri ve Eylemlerini 
Meşrulaştırma Yöntemleri (Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi), Ankara, 
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2006. 
 

İMANÇER, Dilek ve M.M. YURDERİ, Televizyonda Kadın Programları: 
Türlerarasılık ve Söylem, Dilek İmançer (Der.), Medyayı Anlamak: 
Stereotipler, Değerler ve Söylem, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2010. 
 

İNCEOĞLU, Yasemin G. ve N. A. ÇOMAK. Metin Çözümlemeleri, İstanbul, 
Ayrıntı Yayınları, 2009. 
 

JONATHAN, Potter. Söylemsel Psikoloji ve Söylem Analizi, Sibel A. 
Arkonaç (Der.), Doğunun ve Batının Yerelliği, İstanbul, Alfa Kitap, 2004. 
 

KEÇECİ, F. Orkun. İrlanda Milliyetçiliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Bolu, Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 
 
KIYAK, Abdulkadir. “Geleneksel Türk İnanışlarındaki Su Kültürü ve 
Elazığ’daki İzleri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, C.2, 
S.4, 2013, 22-39. 
 
KIZILTAN, Hakan. “Jacques Lacan ve Psikanaliz”, 02.01.2014, 
http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps/kiziltan.html,  
 

KOCAMAN, Ahmet. Söylem Üzerine, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2009. 
 

KOYUNCU, Ahmet. “Levi-Stratuss Yapısalcılığı”, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  C. 26, 2011, 253-261. 
 

KULA, Nesrin. “Gazetelerde Yer Alan Polise Yönelik Haberlerdeki Söylemsel 
Boyutlar”, Polis Bilimleri Dergisi, C.4, S.1-2, 2002, 187-203. 
 

KURLANSKY, Mark. The Basque History of the World, Penguin Books, 

1999. 

 

www.megep.mep.gov.tr  15.02.2014 

 

MILLs, Sara. “Söylem ve İdeoloji” (Çev. Zeynep Özarslan), ÇOBAN Barış 
(Der.), Söylem ve İdeoloji, İstanbul, Su Yayınevi, 2003. 
 

MORA, Necla. Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, 
Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. 
 

http://www.megep.mep.gov.tr/


306 

 

ÖKTEN, Tolga. Demografik ve Sosyo-Kültürel Ölçütler Bağlamında PKK-
IRA Mukayesesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Atılım 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 

 

ÖZÇER, Akın. Çoğul İspanya: Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle 
Mücadele Modeli, Ankara, İmge Kitabevi, 2006. 
 
 
ÖZDEMİR, Ömer. Avrupa’da Milliyetçi ve Ayrılıkçı Hareketler: IRA ve 
ETA Örnekleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya, Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 
 

ÖZTÜRK, Serdar ve ÇELİK Kamil. “Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine 
Etkileri”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009, 85-106. 
 
POLAT, İrfan. 11 Eylül Saldırıları ve Amerika Bireşik Devletlerinin 
Afganistan Müdahalesi (Yayınlanmamış üksek Lisans Tezi), Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2006. 
 
 
POTTER, Jonathan, Söylemsel Psikoloji ve Söylem Analizi, Sibel A. 
Arkonaç (Der.), Doğunun ve Batının Yerelliği, İstanbul: Alfa Kitap, 2004. 
 
RİCOUER, Paul. Yorum Teorisi (Çev. Gökhan Yavuz Demir), İstanbul, 
Paradigma Yayıncılık, 2007. 
 

RUHİ, Şükriye. Söylem ve Birey, Ahmet Kocaman (Der.), Söylem Üzerine, 
Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2009. 
 

Sabah, 12 Mart 2004, 2. 

 

SANCAR, Serpil. İdeolojinin Serüveni, Ankara, İmge Kitabevi, 2008. 
 

SAYDAM, Oktay, “Yazında Dekonstrüksiyon Kavramı”, Trakya Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Edirne, 21, 2009, 159-171. 
 

SEZAL, İhsan. Sosyolojiye Giriş, Ankara, Beta Basım Yayım, 2010. 

 

SEZER, Tayfun. Söylem Analizi: PKK Örneği (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2011. 
 

http://www.spanishdict.com/translate/etarra  06.03.2014 

 

http://www.spanishdict.com/translate/etarra


307 

 

SMART, Barry. Michel Faucault, New York, Tavistock Publications, 1985. 

 

SÖZEN, Edibe. Söylem, İstanbul, Paradigma Yayınları,1999. 
 

SÖZER, Önay, “Jacques Lacan: Bir Ozan -Filozof- Psikiyatr’ın Sorunları”, 

02.01.2011, http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps/sozer.html 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/7861118/Catalonia
-can-call-itself-a-nation-rules-Spains-top-court.html   11.06.2014.  
 
TEKELİOĞLU, Orhan, “Bir Lacan Okuması”, 02.01.2011 
http://www.elestirelpsikoloji.org/eleps/eleps/tekelioglu.html,). 
 
The Guardian, 04.06.2005, 17. 
 
The Guardian, 04.07.2005, 18. 
 
The Guardian, 23.03.2006, 18. 
 
The Guardian, 03.01.2007, 17. 
 
The Guardian, 06.06.2007, 19. 
 
The Guardian, 06.09.2010, 14. 
 
The Guardian, 07.09.2010, 18 
 
The Guardian, 11.01.2011, 23. 
 
The Guardian, 17.10.2011, 1, 
 
The Guardian, 18.10.2011, 19. 
 
The Guardian,20.10.2011, 16. 
 
The Guardian, 21.10.2011, 27. 
 
The Guardian, 22.10.2011, 31. 
 
The Irish Times, 19.05.2005, 12. 
 
The Irish Times, 20.06.2005, 8. 
 
The Irish Times, 22.06.2005,15. 
 
The Irish Times, 25.07.2005, 8. 
 
The Irish Times, 26.07.2005, 15. 



308 

 

 
The Irish Times, 13.09.2005, 8. 
 
The Irish Times, 27.02.2006, 13. 
 
The Irish Times, 25.03.2006, 12. 
 
The Irish Times, 12.06.2006, 9. 
 
The Irish Times, 18.11.2006, 10. 
 
The Irish Times, 09.01.2007, 10. 
 
The Irish Times, 10.01.2007, 10. 
 
The Irish Times, 15.09.2007, 17. 
 
The Irish Times, 08.06.2007, 11. 
 
The Irish Times, 19.03.2010, 15. 
 
The Irish Times, 06.09.2010, 10. 
 
The Irish Times, 07.09.2010, 11. 
 
The Irish Times, 08.01.2011, 11. 
 
The Irish Times, 11.01.2011, 9. 
 
The Irish Times, 18.01.2011, 12. 
 
The Irish Times,  20.09.2010, 11. 
 
The Irish Times, 04.06.2011, 13. 
 
The Irish Times, 18.10.2011, 11. 
 
The Irish Times, 19.10.2011, 11. 
 
The Irish Times, 21.10.2011, 11 
 
The Irish Times, 22.10.2011, 11. 
 
The New York Times, 23.03.2006, 1. 
 
The New York Times, 24.03.2006, 3. 
 
The New York Times, 25.03.2006, 5. 
 
The New York Times, 27.03.2006, 8. 



309 

 

 
The New York Times, 29.03.2006, 3. 
 
The New York Times, 06.06.2007, 4. 
 
The New York Times, 30.06.2006, 3. 
 
The New York Times, 06.06.2007, 4. 
 
The New York Times, 28.06.2007, 5. 
 
The New York Times, 04.08.2009, 6. 
 
The New York Times, 07.09.2010, 3. 
 
The New York Times, 09.09.2010, 8. 
 
The New York Times, 11.01.2011, 3. 
 
The New York Times, 13.01. 2011, 6. 
 
The New York Times, 22.10.2011, 6. 
 

TONKİSS,  Frank. Analysis text and speech: content and discourse 
analysis.C. Seale, (2nd ed.). In. Researching Society and Culture, 2006. 
 

TOPAKKAYA, Arslan. “Felsefi Hermeneutik”, Felsefe Dergisi, Sayı 4, 75-92. 

 

TRASK, R.L. The History of Basques, Published by Routledge, USA, 1997. 
 

TÜFEKÇİ, M. Elif. “Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları”, Tiyatro 
Araştırmaları Dergisi, Ankara, C.17, 2003, 50-66. 
 

TUNABAY, Fırat. Bask Sorunu ve İspanya-Avrupa Birliği İlişkilerindeki 
Yeri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale; Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, 2010. 
  

Türk Dil Kurumu, 15.09.2013, http://tdkterim.gov.tr/bts/. 
 

TÜYSÜZ, Dilan. Televizyon Reklamlarının İdeolojik Boyutunun 
Göstergebilimsel Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege 
Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 
 

URHAN, Veli. “M. Foucault ve Bilgi/İktidar İlişkisinin Soykütüğü”, Uludağ 
Üniversitesi Felsefe Dergisi, S.9, 2007, 99-118. 



310 

 

 

UTSAM Raporlar Serisi: 15, Mart 2010, 6-36. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/ETA 05.06.2014 

 

VAN DIJK, Teun A. News Analysis, Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, Hilsdale, New Jersey, 1988. 
 

Van DIJK, Teun A. Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım (Çev. 
Nurcan ATEŞ), Barış Çoban (Der.), Söylem ve İdeoloji, İstanbul, Su 
Yayınevi, 2003. 
 

YILDIRIM, Ergün. “Türk Sosyolojisinde Pozitivizm: Bilginin Sosyolojik 
Tasarımı”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological 
Research C.1, 2004,104-130. 
 

YÜCEL, Tahsin. Yapısalcılık, İstanbul, YapıKredi Yayınları, 1999. 
 

ZEYREK, Deniz. Söylem ve Toplum, KOCAMAN Ahmet (Der.), Söylem 
Üzerine, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2009. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/ETA



