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Medya, terör eylemlerinde hem sald›ran hem de sal-
d›r›lan için önemli bir araçt›r. Terörist eylemlerin ilk
amac›, yapt›klar› iflin ve ideolojilerinin halka duyurulma-
s› ve bu yolla düflmanlar›n›n korkutulmas›d›r. Bu da en
iyi medya arac›l›¤›yla olur. Sald›r›ya u¤rayan kesim için-
se, terörist eylemlerin halk nazar›nda kötü gösterilmesi
için medya en önemli araçt›r.

Medyan›n devlet idarecileri taraf›ndan, kamuoyunu
kontrol alt›nda tutmak ve yönlendirmek s›k s›k kullan›l-
d›¤› bilinen bir gerçek. Medyan›n da izlenme oranlar›n›
art›rmak gibi kendi bireysel kayg›s› vard›r. Bu nedenle
medya, toplumsal gerçekleri, asl›ndan uzak, abart›l›
medyatik gerçeklere dönüfltürme ve bu yolla insanlar›
yönlendirme potansiyeline sahiptir. Medyan›n olaylar›
haber haline getirirken izlemifl oldu¤u üslup, insanlar›n
olaylara karfl› ald›¤› tav›rlar üzerinde son derece etkili-
dir. Dost ve düflman figürleri, yay›nlanan görüntüler ve
foto¤raflar, haber bafll›klar› ve manfletler insanlar› belli
bir do¤rultuda düflünmeye sevk etmektedir. 

Bu çal›flmada, önce medyan›n terör eylemlerindeki
ifllevi detayl› bir flekilde ele al›narak terör habercili¤i-
nin olumlu ve olumsuz sonuçlar› irdelenecektir. Daha
sonra medya gerçekli¤i ve sosyal gerçeklik kavramlar›na
de¤inilerek, 11 Eylül ABD ve 15 Kas›m Türkiye terör
olaylar›n›n medyada ifllenifli analiz edilecektir. Son ola-
rak ise 11 Eylül sald›r›lar› sonras› ABD’nin benimsemifl
oldu¤u uluslararas› siyasetin akademik dünyadaki yan-
s›malar›na de¤inilecektir.

Medya ve Terör Mitosu 

Latince’de “terrere” kökünden gelen terör sözcü¤ü-
nün, “korkutmak, dehflete düflürmek, korkutup kaç›r-
mak, cayd›rmak” gibi anlamlar› vard›r.

1
Türkçe’de ise

“korkutma, y›ld›rma ve tedhifl” anlam›na gelmektedir.
2

Terör eylemlerinin birtak›m ortak amaçlar› vard›r.
Bu amaçlar›n bafl›nda dikkat çekmek ve ses duyurmak
gelir. Terörün ana hedefi ise, sald›rd›¤› düzenin egemen-
lik anlay›fl›n› ve yönetim birimlerini sarsmakt›r. Bu ne-
denle her terörist eylem, sald›rmakta oldu¤u egemenlik
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Özet
Günümüzde terör eylemlerinin en önemli amac›, kamuoyunun dikkatini çekmek ve seslerini topluma duyurmakt›r. Te-

rörizm ise medya organlar› sayesinde hedefine s›f›r maliyetle ulaflmaktad›r. Ancak ilginç olan, medyan›n herhangi bir terör

eylemini sadece kamuoyunu bilgilendirme amac›yla haber yapmas›n›n, ayn› zamanda teröristlerin amac›na da hizmet etme-

sidir. ‹flte bu husus medya-terör iliflkisinin özünü oluflturmaktad›r.  

Medya-Terör sarmal› analiz edildi¤inde, asl›nda terör habercili¤inin olumsuz yanlar›n›n çok daha fazla oldu¤u ortaya

ç›kmaktad›r. Bununla beraber haber alma özgürlü¤ü ve reyting kayg›lar› sebebiyle medya organlar›n›n, kendi görevlerini ye-

rine getirirken terörizme de hizmet etti¤i bilinen ve önlenemeyen bir gerçektir.  

Abstract
Terror and the Media

Nowadays, the most important goal of terrorist activities is to spread their thoghts and draw public attantion. Thanks to

the media terrorsim attains its gaols without paying even single piaster. On the other hand, the very intersting point is to

send out a news regarding any terror action by the media serves terrorist organization’s objects at the same time. This par-

ticular point constitutes core of the media–terror relations.  

When the media-terror’s helical is analyzed, it can be easliy seen that negative aspects of terror communication is real-

ly more than positive aspects of it. However, owing to freedom of recieving information and anxiety of rating, it is a well

known and unprevented fact that the media organisations have served to terrorism while carrying out their duties. 

1 Cemal Güzel, “Korkunun Korkusu: Terörizm” Silinen Yüzler Karfl›s›nda Terör, Ed. Cemal Güzel, Ankara, Ayraç Yay›nevi, 2002, s.15. 
2 TDK, Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara, 1988, s.1459. 
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iliflkisine karfl› olan düflüncelerini aç›klamak ve ayr›ca
gücünü göstermek ister. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda her terö-
rist eylem, kamuoyu önünde bir propaganda hareketidir.
Bu propaganda eylemi üç amaçl›d›r: Birincisi, sald›rd›¤›
egemenlik iliflkisini küçültmek, yermek; ikincisi, bu ege-
menlik iliflkisinin içinde yer alanlar› korkutmak; üçüncü-
sü ise; kendi taraftarlar›na moral vermektir.

3

Bu amaçlar da ancak kitle iletiflim araçlar› yoluyla
gerçeklefltirilebilir. Bu nedenledir ki tarihteki adam ka-
ç›rma, rehin alma, uçak kaç›rma gibi terör eylemlerinin
ço¤unda, teröristlerin mesajlar›n›n kamuoyuna duyurul-
mas›, eylemin sona erdirilmesi için öne sürülen koflullar
aras›nda birinci s›rada yer al›r. Terör örgütleri, seslerini,
amaçlar›n› ve isteklerini büyük kitlelere ulaflt›rabilmek
için eylem yapmaktad›rlar. Bunun da yolu medyadan
geçmektedir. Bu çerçevede terör-medya iliflkisinin kesifl-
ti¤i nokta kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. 

Olaya medyan›n penceresinden bak›ld›¤›nda, medya
kurulufllar› demokratik sistemlerde önemli bir unsur ol-
makla birlikte, ekonomik kazanç sa¤layan kurulufllard›r.
Bundan dolay› ekonomik endifle, medyada dikkat ve ilgi
çekici haberleri gündeme getirmektedir. Bu da medyan›n
terör haberlerine ilgisini artt›rmaktad›r. 

Bir Çin atasözü; “Bir kifliyi öldür, onbin kifliyi korkut”
demektedir. Günümüzde ise terör örgütleri, kitle iletiflim
araçlar›n› kullanarak bir kifliyi öldürüp, milyonlar› kor-
kutmay› hedeflemektedir. Bu vas›tayla kitleleri ikna et-
mede, silahl› ve silahs›z her türlü propaganda yöntemin-
den faydalanmaktad›rlar. 

Georges Sorel de, “20. yüzy›l›n tek bir ilah› vard›r, o
da korkudur” sözleriyle kitleleri yönetmenin ve onlar› ar-
zu edilen hedeflere götürmenin en uygun çaresinin kor-
kuyu yayg›nlaflt›rmak oldu¤unu söylemektedir. Korkuyu
egemen k›lmak, bu yolla amaçlar›na ulaflmak isteyen te-
rör örgütleri, yapt›klar› eylemin daha ses getirici, eylem
türü olarak ta en medyatik olan› belirleme e¤ilimi göster-
mektedir. 

Bu ba¤lamda, Türkiye’de 1960’l› y›llarda faaliyet yü-
rüten terör örgütlerinin k›r teröründen flehir terörüne
kaymas›n›n bafll›ca sebeplerinden biri, teröristlerin ta-
n›nmalar›n›  sa¤layacak gazetecilerin, TV kameralar›n›n
ve bunlar› okuyacak ve izleyecek büyük bir kitlenin k›r-

sal kesimde bulunmamas›d›r. Bir Latin Amerikal› terö-
rist bu durumu çok aç›k olarak flu flekilde ifade etmekte-
dir; “E¤er flehirde küçük bir bombay› bir binaya koyar-
sak, bas›nda ana haber olurdu. fiehir propaganda ve si-
yasal mücadele için ziyadesiyle önemlidir.”

4

K›sacas›, terör örgütleri amaç ve hedeflerine ulafl-
mak için medyay› en iyi flekilde kullanmak istemektedir.
En önemli amaçlar›ndan biri kamuoyunu bilgilendirmek
olan kitle iletiflim araçlar›n›n da, bazen bilerek ya da bil-
meyerek, bazen de rayting kayg›s›yla terör örgütlerinin
propagandas›n› yapt›klar› görülmektedir. Bunun olumlu
ve olumsuz yönleri flöyle ifade edilebilir; 

Terör Habercili¤inin Olumlu
Sonuçlar› 

Terör haberlerinin medyada oldu¤u gibi sunulmas›-
n›n baz› avantajlar› vard›r. Bunlar flöyle ifade edilebilir;
ilk olarak medya, verdi¤i haberler yoluyla, toplumun ha-
ber alma özgürlü¤ü sansürsüz gerçekleflmifl olur. ‹kinci
olarak, olaylardan sonra devlet ve güvenlik güçleri aley-
hinde oluflabilecek dedikodu, f›s›lt› vb. propaganda faali-
yetleri engellenmifl olur. Üçüncüsü medyan›n anayasal
bir hakk› olan “özgürlük ilkesi” yerine getirilmifl olur.
Dört; bu görüntüleri izleyen vatandafllarda güvenlik güç-
lerine olan güven duygusu pekiflebilir.

5

Terör Habercili¤inin Olumsuz
Sonuçlar›

Medyan›n terör haberlerini sorumsuz, ilkesiz ve abar-
tarak verdi¤i konusunda yayg›n bir kan› vard›r. Bu yay-
g›n kan› afla¤›da s›ralanan argümanlara dayanmakta-
d›r:

6

- Medya terör olaylar›n› verirken abartarak, sansas-
yonel bir flekilde vermektedir. Bu durum bulafl›c› bir etki
meydana getirmektedir. Bundan dolay› di¤er terör örgüt-
leri de ajite olmaktad›r. Örne¤in, Mahir Cayan ve grubu
ilk zamanlar k›r terörünü savunuyorlard›. Fakat Deniz
Gezmifl ve arkadafllar›n›n arka arkaya Amerikan üsleri-
ne silahl› sald›r› düzenlemeleri ve banka soymalar› stra-
tejilerini de¤ifltirmelerine neden olmufltur. Birçok örgüt
mensubu “Denizler kadar olamad›k, biz ne zaman eyle-
me geçece¤iz?” diye birbirlerine sormufllard›.

3 Emre Kongar, “Medya ve Terör,” Emre Kongar’›n Resmi Internet Sitesi, 27 Eylül 2001, http://www.konqar.org/medvanotu/182 Terör ve Medva.php
4 Necati Alkan, “Terör Olaylar›n›n Kitle ‹letiflim Araçlar›ndaki Sunumu: Medya Terörün Oksijenidir,” Polis Dergisi, Temmuz-Agustos 2003, Sat› 36,
http://www.teror.aen.tr/turkce/makaleler/terorizm necati alkan.html.
5 Turgut Göksu, “Polis Operasyonlar›n›n Televizyonlarda Canl› Yay›n› ve Muhtemel Sonuçlar›”, Polis Dergisi, Say›: 22, 2000 ,s. 364-68.
6 Önder Aytaç ve ‹hsan Bal, “Medya ve Terörizm” Yeni Türkiye ,Medya Özel Say›s› 11, s.1188;
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- Terör haberlerinin medyada sürekli olarak gündeme
getirilmesi, teröristleri kamuoyunda “tan›nan” kifliler,
hatta yapt›klar› fliddeti hakl› ve kendilerini de bir “kah-
raman” durumuna getirebilmektedir. Terör örgütlerine
ait haberlerin s›k ve uzun süreli verilmesi ayn› zamanda
terör örgütlerine gündeme hakim olma duygusu ve inan-
c› vermektedir.

- Terör örgütleri ve eylemleri haber yap›l›rken, dil, üs-
lup ve terminolojiye dikkat edilmemektedir. Özellikle
“özgürlük savaflç›s›” ve “gerilla” tabirlerinin kullan›lma-
s› örgütlere, kendilerinin muhatap al›nd›klar› ve meflru
görüldükleri duygusunu kazand›rabilir. Bir medya men-
subu “terörizm”le “gerilla faaliyeti”nin” ayr›m›n› çok iyi
bilmelidir. Gerilla faaliyeti yürüten gruplar savafl huku-
kuna tabidirler ve sivilleri öldürmezler. Terör örgütleri
ise, fliddeti kurals›z olarak kullan›rlar ve sivilleride öldü-
rürler.

- Medya taraf›ndan terör olaylar›n›n detayl› bir flekil-
de verilmesi örgütlere baz› avantajlar sa¤lamaktad›r.
Detayl› verilen haberler sonucunda, gerçeklefltirilen ey-
lemle ilgili tekniklerin ortaya konulmas› ve yap›lan yan-
l›fllar›n belirlenmesiyle bir nevi örgütlere teknik bir pers-
pektif sunulmaktad›r. Bu durum, örgüt elemanlar›n›n
e¤itimlerini yeniden gözden geçirmelerine ve yeni eylem-
ler için motive olmalar›na zemin haz›rlayabilmektedir.
Örne¤in, Dünya Ticaret Merkezine ilk defa 1993 y›l›nda
sald›r› düzenlenmifl, düzenlenen bu sald›r›yla bina y›k›la-
mam›flt›r. Bu çerçevede, 11 Eylül 2001’de düzenlenen
sald›r›lara bak›ld›¤›nda, terör örgütlerinin 1993 y›l›nda
düzenlenen sald›r›dan ders ç›kard›klar› söylenebilir.

- Medyan›n baz› haber toplama yöntemleri, güvenlik
güçlerinin yürüttü¤ü operasyonlara büyük zararlar vere-
bilmektedir. Özellikle rehine kurtarma operasyonlar›nda
bu tür örneklerle rastlan›lm›flt›r. Medya f›rsat buldukça
polisin muhtemel taktiksel yaklafl›mlar› hakk›nda haber
neflrederek teröristlere fark›nda olmadan yard›m etmek-
tedir.

Örne¤in, 1977 y›l›n›n Ocak ay›nda Lufthansa’dan
Mogadishu’ya gitmekte olan uça¤›n kaç›r›lmas› olay›nda
medyan›n yay›nlar› rehinlerinin ölmesine direkt katk›da
bulunmufltur. Teröristler, radyo yay›n›ndan uça¤›n Al-
man kaptan›n›n yere inerken gizlice otoriterlere bilgi ver-
di¤ini duymufllar ve kaptan› an›nda öldürmüfllerdir. Ay-
r›ca terör operasyonlar›n›n naklen verilmesi de bu aç›-
dan de¤erlendirilmelidir. Türkiye’de 17 Ocak 2000 tari-
hinde ‹stanbul’un Beykoz semtinde yap›lan Hizbullah
operasyonu buna en iyi örneklerden biridir. 14:30’da
bafllayan operasyon, 15:00’de canl› olarak televizyonlar-

da verilmeye baflland›. Operasyonun bitifl saati
19:30’dan yar›m saat öncesine kadar yay›n devam etti. 

Teröristler televizyon seyrediyor olsayd› ve d›flardan
bir örgüt mensubu cep telefonuyla operasyonun yap›l›fl
fleklini haber vermifl olsayd›, operasyon çok vahim bir
flekilde sonuçlanabilirdi.

- Medya, terör haberlerini sunarken, ceset görüntüle-
ri, kan izleri vb. yay›nlanabilmektedir. Haberleri çocuk-
lar›n da izleyebilece¤i dikkate al›n›rsa, bu görüntüler
toplumun ruhunda çok derin yaralar açabilir. Toplumu
korkuyla “hipnoz” ederek duyars›zlaflt›rabilir ve karam-
sar hale getirebilir. Geliflmifl ülkeler filmlere 12, 16, 18
ve U (Universal-herkes seyredebilir) fleklinde yafl s›n›rla-
malar› getirmifllerdir. Sorumlu yay›nc›lar televizyonlar-
da belli bir saatten önce (genellikle akflam 9) fliddet içe-
rikli ne bir film ne de bunun reklam›n› yay›nlamaktad›rlar.

Örne¤in, 1993 y›l›nda Türkiye’de terör faaliyetlerinin
zirve noktaya ç›kmas› sonucunda, ‹ngiltere’de birçok tu-
rist seyahat biletlerini iptal etmifllerdir. Çünkü o günler-
de terör haberleri medyada günlerce bafl haber olarak
verilmifl, bu haberler de BBC ve di¤er haber kanallar›n-
da sürekli yay›nlanm›flt›r.

- Medyan›n bir di¤er özelli¤i de hassas operasyonla-
ra kat›lan görevliler hakk›nda gerek görüntü, gerekse ya-
z›l› olarak genifl bilgi sunmas›d›r. Terör örgütleri de bu
tür operasyonlara kat›lan bireyleri er geç kendilerine bir
hedef olarak seçmektedirler.

- Medya “zanl›lar›n masumiyeti ilkesi”ni ihlal etmek-
tedir. Bir insan terörist bile olsa mahkeme taraf›ndan
yarg›lanmadan, medya taraf›ndan yarg›lanarak adeta
cezas› verilmektedir. Anglo-sakson ülkelerde san›¤›n ma-
sumiyeti ilkesi gere¤i bas›na görüntü yasa¤› getirilmifl-
tir. Hiçbir bas›n mensubu ne televizyon kameras›yla ne
de foto¤raf kameras›yla mahkeme içerisinde görüntü
alamamakta ve yaln›zca el çizimi, farazi resim yay›nlaya-
bilmektedir.

- Terör haberlerinin sürekli medyada yer almas› ve
özellikle güvenlik güçlerinin hatalar›n›n abart›larak ve-
rilmesi sonucunda, güvenlik güçleri demoralize olup ken-
dilerini de¤ersiz görebilirler.

Sosyal Gerçek ve Medya Gerçe¤i

Ratingleri yüksek ç›kan haber programlar› genellikle
en gerçekçi ve en az ekleme yap›lm›fl televizyon prog-
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ramlar› olarak alg›lan›r, ‹ngiltere ve ABD’de televizyon
haberleri genel olarak medyadaki en güvenilir haber ara-
c› olarak kabul edilir. Gazetelerin tersine, radyo ve tele-
vizyonlardaki bültenlerin tarafs›z ve dengeli haber sun-
malar› beklenir. Fakat haber bültenleri kaç›n›lmaz bir bi-
çimde baz› bak›fl aç›lar›ndan hareketle haz›rlanmakta-
d›r. Andrew Goodwin, “as›l mesele temsil edilen bak›fl
aç›lar›n›n hudutlar›n›n yeteri kadar genifl olup olmad›¤›-
d›r. Yani toplumun bak›fl aç›s›na yeterince yer veriliyor
mu, o önemli” demektedir.

7
Ancak toplumun bak›fl aç›s›-

n›n da her zaman do¤ru oldu¤unu söylemek yanl›fl olur. 

Tarihî olaylar aktar›m aflamalar›nda meydana gelen
bir dizi hikayelefltirmelerle mit haline gelir. Günümüzde
“son dakika haberi” olarak haber bültenlerine ani girifl
yapan baz› önemli olaylar çeflitli aflamalardan geçerek
de¤iflik anlamlar kazanmaktad›r. Olay›n kazand›¤› an-
lam haberi iletenin yaflam tarz›, o kültür içinde bask›n
olan ideoloji ve mevcut siyasi havayla birebir iliflki için-
dedir.

8

“Bütün medya imajlar›n›n kurgusal oldu¤unu söyle-
mek yanl›fl olmaz, fakat baz› kurgular di¤erlerine göre
daha do¤rudur. Sosyal gerçekli¤i ifade etti¤ini iddia
eden birbiriyle yar›fl halinde birçok aç›klama vard›r, fa-
kat baz› aç›klamalar di¤erlerine göre daha fazla dikkat
çeker ve onay al›r.”

9
Haber bültenleri elbette gerçek ha-

yat› tam objektif ve do¤ru olarak yans›tamaz. Böyle yap-
maya da çal›flmamal›, çünkü bu tür bir giriflim otoritesi-
ni art›r›r ve insanlar›n düflünme ve tart›flma flanslar›n›
azalt›r. Demokratik bir ülkede haber bültenleri kurgusal
gerçekleri mümkün oldu¤unca lanse etmeli, haberin yo-
rumuyla ilgili savunmakta oldu¤u düflünceyi aç›kça orta-
ya koyabilmelidir.

10

Haber spikeri tarafs›z bir kifli gibi sunulmaktad›r.
Haz›rlanm›fl ka¤›ttan haberleri okumakta olan haber spi-
keri resmî bir k›yafet içinde, düzenli bir ofiste, vücut di-
lini kullanmaktan kaç›narak bir masan›n arkas›ndan ger-
çekleri objektif bir dille sunuyormufl gibi görünür.

11
Ha-

ber spikerleri bir devaml›l›k ve istikrar havas› içindedir:
Program bafllad›¤›nda her zaman ordad›rlar, var›fl za-
manlar› hiçbir zaman görülmez ve program› yürütürken
sa¤a sola kofluflturmazlar. Ekrandaki izleyiciler spiker

taraf›ndan yönlendirilir. ‹zleyicinin ruhu spikeri takip et-
meye bafllar. Ekranda ç›kan her fley spikerin söyledikle-
rini onaylar mahiyettedir. Asl›nda haber çok gerçekçi ol-
masa da spikerin tav›rlar› her zaman dostça ve güveni-
lirdir.

12

Buna ra¤men pek az olay haber muhabirleri taraf›n-
dan direkt olarak gözlenmifltir. Olaylar›n ço¤u haber
ajanslar›, bas›n konferanslar› ve konuflmac›lar arac›l›-
¤›yla elde edilen ikincil kaynaklara dayan›larak haber
haline getirilmektedir. Haber bültenleri genellikle olay-
lardan ziyade olaylar hakk›nda önde gelen yorumcular›n
görüfllerini rapor eder. Uzmanlar ve özel telefon ba¤lan-
t›lar›n›n yorumlar›yla do¤rulu¤u, objektifli¤i ve güveni-
lirli¤i art›r›lmaya çal›fl›lan haber programlar› sadece elit
tabakadaki insanlar›n görüfllerini ifade etmektedir. Bu
yönüyle haber bültenleri s›radan insanlar› önemsiz gör-
mekte ve her yönüyle elit bir zümreyi temsil eder hale
gelmektedir. Daha az güce sahip gruplar (az›nl›klar, ka-
d›nlar vs.) kimi zaman göz ard› edilmekte, kimi zaman da
negatif bir imajla yans›t›larak topluma tehlikeli gibi gös-
terilmektedir.

13

11 Eylül’ün Amerikan
Medyas›ndaki Yans›mas›

Bas›n, olaylar› ele al›fl flekliyle toplum üzerinde son
derece önemli yönlendirici bir etkiye sahiptir. Olaylar›n
isimlendirilmesi, manfletler ve manfletlerin  alt›ndaki  re-
simler,  geçmiflteki  olaylarla  kurulan  ba¤lar, oluflturul-
maya çal›fl›lan imajlar vs. insanlar›n düflünce ve davra-
n›fl flekillerine bir do¤rultu vermektedir. Bu bölümde 11
Eylül 2001 olay›n›n oldu¤u ilk 24 saat içinde gazeteler-
de ele al›n›fl›n› inceleyen bir analize yer verilecektir. Bu
yolla o gün korku ve gerilim içinde ne olup bitti¤ini anla-
maya çal›flan Amerikan toplumunun bas›nda gördü¤ü
yorumlar ve kurgular neticesinde ne tür bir yönlendir-
meyle karfl› karfl›ya kald›klar›n› ortaya ç›kar›lmas› he-
deflenmifltir.

14

12 Eylül günü ç›kan 122 gazetenin 60’›n›n ön sayfa-
s›nda ikinci uça¤›n çarpt›¤› ve büyük bir atefl topunun
görüldü¤ü resim var. 25’i birinci kulenin yan›fl›n› ve ikin-
ci kuleye uça¤›n yaklaflt›¤› an› göstermifl. Üçüncü olarak

7 Andrew Goodwin, “TV News - Striking the Right Balance?” in Andrew Goodwin & Garry VVhannel (Ed.), Understanding Television, Londra, Routledge Yay›nlar›, 1990, s.54.
8 Richard Slotkin, Fatal Environment: The Myth of the Frontierin the Age of Industhalization, New York, Harper Publications, 1985, s. 435.
9 Age.,s.57.
10 John Fiske, Television Culture, Londra, Routledge Yay›nlar›, 1987, s. 307-8.
11 Age., s.288.
12 Daniel Chandler, “The Construction of Reality in TV News Programmes,” http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF33120/news.html
13 Denifl McOuail, Mass Communication Theory: An Introduction (‹kinci Bask›), Londra,
Sage Yay›nlar›, 1987, s.194.
14 Bu çal›flma The Poynter Institute of New York ve Andrews McMeel taraf›ndan 11 Eylül’ü anma töreni için haz›rlanan, 122 bölgesel ve ulusal gazetenin o günkü ilk
sayfalar›nda görünen imajlar› ve manfletleri gösteren kitapç›¤a dayanmaktad›r.

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü13

Terör ve Medya



da Manhattan sokaklar›nda panik içinde kulelere bakan
ve öldürücü tozdan kaçan insanlar›n resmi göze çarp›-
yor. Pentagon’la ilgili resimlerse ancak dört gazetede
var, di¤erlerine oranla önemsiz ve merkezi olmayan bir
imaj ortaya ç›km›fl. Ayn› olay›n bir parças› olmas›na ra¤-
men Pennsylvania’ya çarpan dördüncü uçakla ilgili hiç
bir resim yok. 

Gazetelerde ç›kan resmi temsillerin oran›na bakt›¤›-
m›zda diyebiliriz ki, bas›n ikiz kuleleri o günün en önem-
li amblemi olarak sergilemifl. Medyan›n elinde kulelerle
ilgili kullan›labilecek materyal Pentagon’la ilgili mater-
yalden daha fazlayd› diyerek bu durumu aç›klamak
mümkün. Fakat 110 katl› bu kulelerinin Amerika’n›n en
güçlü finansal kurulufllar›na ev sahipli¤i yapt›¤›n› akl›-
m›za getirirsek sembolik anlam ve yorumlar için ikiz ku-
lelere yap›lan sald›r›lar›n daha uygun oldu¤unu görürüz. 

Gazetelerdeki bafll›klar genel olarak savafl ve sald›-
r›yla ilgili temalara yer vermekte (Bu Bir Savaflt›r/ Bu Sa-
vafl Anlam›na Gelir/ Savafl Sebebi/ Sald›r› Alt›nda/ Sald›-
r›ya U¤rad›k ...). Savafl ve sald›r› sözcüklerinin kullan›l›fl-
lar›n› takip ederek olay›n nas›l dramatik bir hikaye hali-
ni ald›¤›n› görebiliriz. “A New Day of Infamy” ve “The
Longest Day” bafll›klar›ysa olaylar› hemen ‹kinci Dünya
Savafl›na endekslemektedir. Birinci söylem Pearl Harbor
bask›n› sonras›nda Franklin Roosevelt taraf›ndan dile
getirilmifl. ‹kincisi de Amerika’n›n Avrupa’y› faflizmden
kurtarmak amac›yla savafla müdahil oldu¤u zaman söy-
lenmifl. Yine itfaiyecilerin kal›nt›lar üzerine bir bayrak
dikmesiyle ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Iwo Jima’da
Amerikan askerlerinin bayrak sallamas› aras›nda bir
iliflki kurulmufl.

15
New York itfaiyecileri gösterdikleri ör-

nek davran›fllar ve Amerika’n›n özgürlü¤ü için gösterdik-
leri fedakarl›klar neticesinde yeni milenyumun Pearl
Harbor’›n›n kahramanlar› olmufllard›. 

Savafl terminolojisi nihayetinde milliyetçili¤i ve va-
tanseverli¤i telkin eden söylemlerin ortaya ç›kmas›na
yol açt›. Gazete editörleri “Birleflip Karfl›l›k Vermeliyiz,”
“Liderlerimiz Bizi Bütünlefltirmeli” gibi manfletlerle sa-
vafla teflvik edici yaz›lara yer vermekteydiler. Her hangi
bir itiraz hemen susturuluyordu: Bir siyaset program›
olan Politically Incorrect’in sunucusu Bili Maher “intihar
sald›rganlar› Bush’un dedi¤i gibi korkak de¤illerdi” de-
yince program› kapat›lm›fl ve bir üniversite profesörü de
benzer bir nedenden dolay› iflinden edilmiflti. US News
and World Report gazetesinin muhafazakar editörü John
Leo üniversiteleri anti-Amerikanizmin yatakland›¤› ve
gençlerdeki vatanseverlik duygusunun yok edildi¤i yer-

ler olarak ifade etmiflti. 

ABD Baflkan› George W Bush savafl metaforunu kul-
lanmakta yetinmeyip, olaylar› iyi (Amerika) ve kötü
(Amerika’n›n yan›nda olmayan) terimleriyle de¤erlendir-
meye koyularak duygusal olarak daha yüce söylemlere
baflvurmufltu. Bir çok gazete gerek Bush’un konuflmala-
r› gerekse kendi yaz›lar›yla “Ulusumuz Kötülü¤e Maruz
Kald›,” “Terörün Kötü Eylemleri” gibi ifadelerle “kötü”
sözcü¤ünü s›kça kullanm›fllard›r. 

Buna benzer ifadelerin k›sa sürede Amerika’da
ikamet etmekte olan Araplara karfl› fliddet eylemlerine
dönüfltü¤ünü ve bunun bas›n taraf›ndan desteklendi¤ini
görüyoruz. Araplara karfl› bunun sonucunda hemen bir
flüpheli av›na giriflildi; baz›lar› vatana ihanetle suçlan›r-
ken baz›lar› da halktan uzak göz alt› kamplar›na götürül-
dü. Afganistan’a yap›lacak bombalama harekat› için ya-
p›lan haz›rl›klar sald›r›n›n bir ay sonra bafllayaca¤› vak-
te kadar bas›nda genifl yer buldu. 

15 Kas›m Sald›r›lar› ve Türk 
Bas›n›nda Yank›lar›

El Kaide örgütü 15 Kas›m’da ‹stanbul’da iki sinago-
ga 23 kiflinin ölümüyle sonuçlanan bir sald›r› düzenledi.
Olay 16 Kas›m günü bütün ulusal gazetelerde manfletten
verilmiflti. Bu bölümde olaylar›n gazetede ele al›n›fl flek-
lini, resimlendirilifli ve oluflturulmaya çal›fl›lan imaj› ele
al›nacakt›r.

16

Sald›r›lar›n Türkiye genelinde 11 Eylül sald›r›lar› ka-
dar etki yaratt›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Sald›r›n›n
ard›ndan vatanseverlik ve milliyetçilik duygular›n› ka-
bartan haberlere ve güçlü telkinlere rastlanm›yor. 9 ga-
zeteden 3’ü sald›r›y› Türkiye’yi hedef alan bir hareket
olarak manflete yans›t›yor (“El Kaide Bizi de Vurdu,”

17

“ABD’nin 11 Eyül’de ‹kiz Kulelerde Yaflad›¤›n›, Türkiye

15 ‹ki foto¤raf› da flu web sitesinden görebilirsiniz: http://webpages. acs. ttu. edu / wfrver/911.
16 Bu çal›flma için flu gazetelerde 15 ve 16 Kas›m 2003 tarihinde görünen materyalleri ele ald›m: Akflam, Milliyet, Hürriyet, Sabah, Star, Yeni As›r, Yeni Asya, Yeni fia-
fak ve Zaman.
17 Sabah, 16 Kas›m 2003.
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Dün Yaflad›,”
18

ve “Türkiye Düflmanlar›”
19

). Cumhurbafl-
kan›, Baflbakan ve D›fliflleri Bakan›’n›n yapt›¤› aç›klama-
lara yer veren gazeteler bombalama olaylar›n›n yaln›zca
Yahudi vatandafllara yönelik bir sald›r› olarak de¤erlen-
dirilmeyece¤ini belirtmekte. 9 gazeteden 5’i ise sald›r›-
larda hedefin ‹stanbul ve iki sinagog oldu¤unu belirt-
mekte ve dolay›s›yla tüm Türkiye’ye yönelik bir sald›r›
olmad›¤› imaj›n› kuvvetlendirmekte (“Sinagog Sald›r›la-
r›n› El Kaide Üslendi,”

20
Terörün Hedefi ‹stanbul’daki Si-

nagoglar,”
21

“‹stanbul Vuruldu,”
22

“Terör Dalgas› ‹stan-
bul’u da Vurdu,”

23
“‹stanbul’da Bomba Dehfleti,”

24
ve “‹s-

tanbul’da Kanl› Cumartesi”
25

) 

Bu manfletlere dikkat etti¤imizde gazetelerden üçü-
nün olayla 11 Eylül sald›r›lar›yla do¤rudan veya imal›
olarak ba¤ kurdu¤unu görürüz.

26
Bu imajdan flöyle bir

sonuç ç›kar›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyleyebiliriz: 11 Eylül’de
ABD’yi vuran El Kaide bugün de bizi vurdu. Öyleyse biz
de Amerika’n›n yan›nda yer almal› ve teröre karfl› savafl
kampanyas›nda ona tam destek vermeliyiz. Sald›r›n›n
düzenlenifl amac› El Kaide lideri Usame bin Ladin’in bir
ay önce El Arabiye’de yay›nlanan bir kasetine göre, Tür-
kiye’nin ABD ve israil ile iflbirli¤i içinde olmas›yd›. Usa-
me bin Ladin Türkiye’nin de kendilerine düflman ülkeler
aras›nda ve atefl çemberi içinde oldu¤unu söylemiflti. Fa-
kat buna ra¤men hedef olarak sinagoglar›n seçilmesi
tüm Türkiye’nin düflman olarak görülmedi¤ini göster-
mektedir. Gazetelerden ikisi düzenlenen sald›r›yla Türki-
ye-‹srail iliflkileri aras›nda bir ba¤lant› kurmaktad›r.

27

Haberin içeri¤ine göre bu sald›r›lar›n nedenlerinden biri-
si Türkiye’nin ‹srail ile son zamanlarda son derece iyi
iliflkiler içinde olmas›d›r. Düflman kim sorusuna verilen
yan›tsa bütün gazetelerde ayn›: El Kaide. El Kaide’ye
ba¤l› “Ebu Haf›z El Masri” adl› intihar komandolar› ör-
gütü zaten sald›r›y› aç›kça üslenmifllerdi. 

Sonuç

Özetleyecek olursak; medya araçlar› terörist örgüt-
ler, sald›r›ya u¤rayanlar ve medya kurulufllar› için amaç-
lar›n gerçeklefltirilmesinde birinci dereceden öneme sa-
hiptir. Teröristler eylemlerinin duyurulmas›, sald›r›ya
u¤rayanlar u¤rad›klar› vahfletin sergilenmesi, ve bas›n
da traj ve rayting rekorlar› k›rarak para kazanmak ama-
c›yla medyay› kullanmaktad›r, örne¤in 11 Eylül sald›r›-
lar›n›n bas›nda genifl yer bulmas› sonucunda El Kaide
örgütü ABD’nin ne kadar hassas oldu¤unu göstermifltir.
ABD yönetimiyse bas›n ve yay›n yoluyla propaganda yü-
rüterek teröristlere karfl› genifl çapl› bir operasyon bafl-

latm›fl ve Irak’ta oldu¤u gibi hukuka ayk›r› bir savafla gi-
riflmifltir. 15-20 Kas›m sald›r›lar› ise el Kaide’nin hala et-
kin oldu¤unu tüm dünyaya duyurmufl, Türkiye neticede
ABD yan›nda Afganistan’a destek gönderdiyse de ABD
gibi sald›r›lar sonras› kapsaml› bir harekata giriflmemifl-
tir. 

11 Eylül sald›r›lar›yla terör global bir statü kazanm›fl
ve ABD d›fl siyaseti köklü de¤ifliklilere sahne olmufltur.
ABD Baflkan› bu sald›r›lar› dünyan›n karanl›k taraf›ndan
(köktenci teröristler, otoriter yönetimler, özgürlük düfl-
manlar› vs.) ayd›nl›k taraf›na (Bat› medeniyeti ve özellik-
le Amerika) do¤ru düzenlenmifl global bir savafl olarak
tan›mlam›flt›. Bu savaflta dünya devletleri ABD’nin ya-
n›nda olacak ya da karfl›s›nda yer alacakt›. ABD Baflka-
n›’n›n söylemine göre, teröre karfl› ilan edilen savafl iyili-
¤in kötülü¤ü ortadan kald›rmak için bafllatt›¤› bir savafl-
t›. Baz› çevreler Irak ve Afganistan müdahalelerinin
ABD’nin jeopolitik ve jeo-ekonomik ç›kar hesaplar›yla
do¤rudan ilgili oldu¤unu iddia etmektedir. Buna göre
planlar› daha önceden haz›rlanm›fl olan bu savafllar›n
as›l nedeni ABD hegemonyas›n› güçlendirmek ve petrol
kuyular›n›n ve yollar›n›n ülke için güvenli¤ini sa¤lamak-
t›r. 

Sald›r›lar ABD akademik hayat›nda da bir k›s›m de-
¤iflikliklere yol açm›flt›r, örne¤in medeniyetler çat›flmas›-
n› daha önceden kaç›n›lmaz gören Samuel Huntington
bunun engellenebilece¤ini savunmaya bafllam›flt›r. Di-
¤er, taraftan “Tarihin Sonu” sav›n›n teorisyeni olan
Francis Fukuyama da 11 Eylül sald›r›lar› ard›ndan tezin-
de bir k›s›m de¤iflikliklere baflvurmufl, tarihin sonu söy-
leminin liberal demokrasilerin “teorik” olarak insan evri-
minin en son aflamas› olarak alg›lanmas› gerekti¤ini ifa-
de etmifltir. Amerika liberal demokrasisiyle evrimsel aç›-
dan tarihin sonuna ulaflm›fl olsa da baz› “haydut devlet-
ler” ve terörist gruplar Amerika’y› düflman görmeye de-
vam etmektedir. 

Bu “haydut devletler”den biri olan Irak’›, bar›nd›rd›-
¤› kitle imha silahlar› nedeniyle kendisine tehdit olarak
gören ABD, bu ülkeye karfl› 2003’te savafl açt›. Fakat
Irak’›n iddia edildi¤i gibi bu silahlara sahip olmamas›
Amerika’n›n uluslararas› sayg›nl›¤›n›n zedelenmesine
neden oldu. ABD sonuç olarak dünya devletlerinin gö-
zünde uluslararas› hukuka ayk›r› hareket etmekte olan
bir devlet olarak görünür oldu.
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18 Star, 16 kas›m 2003.
19 Yeni fiafak, 16 Kas›m 2003.
20 Zaman, 16 Kas›m 2003.
21 Akflam, 15 kas›m 2003.
22 Yeni As›r, 16 Kas›m 2003.
23 Yeni Asya, 16 Kas›m 2003.
24 Hürriyet, 15 Kas›m 2003.
25 Milliyet, 15 Kas›m 2003.
26 Sabah, Star ve Yeni Asya.
27 Sabah, Star ve Yeni Asya.
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