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YAZILI BASINDA 15 TEMMUZ SÜRECĠNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
Özet
Darbe gibi toplumları derinden etkileyen olağanüstü durumlarda, basının ne
derece sorumlu bir yayın yaptığı hususu önemlidir. Bu amaçla yapılan bu
çalışmada, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sürecinde yayımlanan 21 gazetenin
birinci sayfalarında yer alan haber fotoğraflarının içeriği ve amacı incelenmiştir.
İnceleme dönemi 16 - 29 Temmuz 2016 aralığıdır. Çalışmada toplam 2717 adet
fotoğraf bulunmaktadır. Darbeyle ilgili kullanılan haber fotoğraflarının etik ilkelere
uyup uymadığı tespit edildikten sonra fotoğrafların iletileri ve içerikleri incelenmiş,
bu doğrultuda haber fotoğraflarında kullanılan altı ortak tema saptanmış ve kesitsel
veri kümesi oluşturulmuştur. Veri kümesi incelemesinin sonunda, tüm gazetelerde
darbeye karşı ortak ve etkili bir tutum izlendiği görülmüştür. Editörlerin fotoğrafın
etkileme gücünden yararlanarak, sayıca fazla fotoğraf kullandıkları saptanmıştır.
Araştırmada, darbeci askerlere karşı uygulanan şiddet içerikli fotoğraflar dışında,
gazetelerin sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket ettikleri, kışkırtıcılıktan uzak,
nesnel bir biçimde haber fotoğrafı kullandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Askerî darbe, 15 Temmuz, Gazete analizi, Haber
fotoğrafı, Demokrasi
USAGE OF PHOTOGRAPH DURING AT THE JULY 15 IN PRESS
Abstract
In the wake of extraordinary times like coup, during which societies are
deeply affected, the role of press as the news source becomes important. For this
purpose, this paper aims to study the content and the intent of the photographs that
have been used by 21 daily newspaper for the coup attempt. The study period is
July 16-29, 2016. The study includes 2717 photographs in total. After checking if
the photographs of coup used by press is in line with the code of ethics, the paper
studies the content and the intent of the photographs, there from the photographs
are categorized under six established theme and a cross-sectional dataset is
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constructed. A thorough study of the cross-sectional dataset reveals that all
newspapers have demonstrated a common and effective attitude against the coup.
Using the "impact" power of photographs, to support the coup attempt news,
newspaper editors chose to use large number of photographs. In this study, apart
from photographs of violence against the military coup's soldier, the newspapers
have shown a responsible publishing approach and used objective and nonprovocative photographs as supporting materials for the coup attempt news.
Keywords: Military coup, July 15, Newspaper analysis, News photo,
Democracy
GĠRĠġ
Darbe, mevcut idari yönetimin genellikle askerler tarafından şiddet kullanma tehdidiyle
veya şiddet kullanarak devrilmesi olarak tanımlanır. Türkiye siyasal yaşamında ordu, özellikle
1960 sonrasında (27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007
ve 15 Temmuz 2016), "seçilmiş" idari yönetime doğrudan ve dolaylı olarak tam altı defa
müdahale etmiş, bunlardan ilk dördünde idari yönetimi devirmiş, son ikisindeyse başarılı
olamamıştır. Tüm bu darbeler öncesinde ve/veya sonrasında yazılı basının rolü ise yadsınamaz.
15 Temmuz’a kadar geçen süreçte, basının, darbeleri darbecilerin yanında, onları içselleştiren
bir tutumla yayımladığı gözlemlenirken, 15 Temmuz darbe girişimini darbe karşıtı olarak
yayımlamıştır. Tüm manşetlerde halkın darbeye karşı gösterdiği direniş ön plana çıkarılmıştır.
Bu çalışma yazılı basında, 15 Temmuz darbe girişimi konulu birinci sayfa haberlerinde
kullanılan fotoğrafları incelemektedir. İncelemede kullanılan yöntem fotoğrafların etik
ilkelerinin, iletilerinin ve içeriklerinin yanı sıra tematik niteliklerinin niceliksel analizidir.
İnceleme dönemi darbe girişimi sonrası iki haftalık dönem- 16- 29 Temmuz 2016 - olarak tespit
edilmiştir.
Yapılan literatür araştırmasında özellikle darbeleri ve darbe girişimlerini görsel iletişim
tasarımı bağlamında inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma literatüre
yapacağı katkı bağlamında bir ilk olarak kabul edilebilir. Bu çalışmanın sonuçları ile
Türkiye’deki darbelerin yazılı basında algılanma biçimlerine ışık tutulmakta, özellikle 15
Temmuz darbe girişimi ile birlikte görsel algının yazılı algının önüne geçtiğinin altı
çizilmektedir.
Makale toplamda 5 bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1’de Türkiye’de darbe ve darbe
girişimlerinin kısa bir tarihi anlatılmıştır. Bölüm 2’de yazılı basının darbe girişimine karşı
yaklaşımı, attıkları manşetler ve haber türleri üzerinden değerlendirilmiş, Bölüm 3’de ise
fotoğrafın ikna gücüne dair bir değerlendirme yapılmıştır. Bölüm 4’de çalışmanın yöntemini
detaylıca anlatılır ve bu yöntem ışığında elde edilen sonuçlar tartışılır. Son bölüm ise
çalışmadan elde edilen çıkarımları sunar.
1.Tarihsel Süreçte Darbeler ve Darbe GiriĢimleri
1.1.2000 Yılı Öncesinde GerçekleĢen Darbeler
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk askerî darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs 1960' a
gelinceye kadar geçen sürede ordu-siyaset ilişkisinde ordunun siyasal iktidarın politik tutumuna
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karşı takındığı tavır hep önemsenmiş ve izlenmiştir. Fakat ordu, bu dönemde siyasal iktidara
doğrudan müdahale etmemiştir. Yine de bu ifadelerden ordunun 1960’a kadar siyasetin dışında
olduğu anlamı çıkarılmamalıdır çünkü Temiztük'e göre (2010) bu döneme kadar ordunun
siyasetin dışındaki konumu onun, siyasetin uzağında veya siyasetle ilgisiz olduğu anlamında bir
dışındalık değildir, aksine, siyasetin üstünde anlamını ifade edecek tarzda bir dışında oluştur bu.
O, hep üstte yer almıştır; her zaman son sözü, bazen de ilk ve kesin sözü söylemek üzere tetikte
beklemiştir (Temiztürk 2010: 7).
14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerde, 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
iktidarı sona ermiş; iktidarı, 10 yıl sürecek olan Demokrat Parti (DP) yönetimi devralmıştır.
1950’lerin ikinci yarısında, ekonomik sorunlara ek olarak Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk
Partisi arasında yaşanan siyasal kavgalar, 27 Mayıs 1960’ta ordunun, siyasete, fiilen
müdahalesiyle sonuçlanmıştır. Darbeciler seçilmiş iktidarı yönetimden indirmiştir. Tamamını
askerlerin oluşturduğu Milli Birlik Komitesi (MBK), ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Yassıada’da
kurulan, tartışmalı mahkemelerde yapılan yargılamalar sonucu, Başbakan Adnan Menderes ile
birlikte Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiştir.
Oluşturulan yeni anayasa ile Türkiye demokrasi tarihinde çok önemli bir rol üstlenecek olan
Milli Güvenlik Konseyi (MGK) teşkil edilmiştir. 1970 yılının ikinci yarısında kurulan koalisyon
hükümetleri, giderek artan şiddet olayları, toplumsal kutuplaşma ve ekonomik sorunlarla başa
çıkamayınca, 12 Eylül 1980’de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir kere daha yönetime el
koymuştur. Bu dönem ile ilgili detayları Topuz (2003) şöyle açıklamaktadır; daha sonra
yayınlanan bildirilerde, parlamento ve hükümetin dağıtıldığı, tüm yurtta sıkıyönetim ilân
edildiği, parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı açıklandı. Beş kuvvet
komutanı tüm yetkileri kendilerinde topladılar ve oluşturdukları kurula Milli Güvenlik Konseyi
dediler (Topuz, 2003,s.257).
12 Eylül 1980’den sonraki ilk seçimler, 1983’te yapılmıştır. Bu seçimlerde Turgut
Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi (ANAP), tek başına iktidara gelmiştir. Ekonomide bazı
yapısal reformlar yapılarak serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir. 1987 seçimleri öncesinde,
sıkıyönetim kaldırılmış ve 10 yıldır siyasal ve ekonomik çalkantılarla bunalan ülke, ordunun
gölgesindeki idari yönetimle yönetilmeye devam etse de darbenin bir daha gerçekleşmeyeceği
umuduyla bir nebze nefes almıştır.
1991 yılından sonra yapılan seçimlerin hiçbirinde, siyasal partiler, tek başına hükümet
kuracak çoğunluğa ulaşamamıştır. Bunun sonucunda, verimsiz koalisyonlar dönemi başlamıştır.
1995 seçimlerinde, beklentilerin aksine sandıktan Refah Partisi (RP) birinci olarak çıkmıştır. RP
ile Doğru Yol Partisi (DYP) arasında, 54. hükümet (Refah-Yol Hükümeti) kurulmuştur. RefahYol hükümeti, Haziran 1996 ile Haziran 1997 tarihini kapsayan bir yıllık iktidarı süresince, pek
çok sivil toplum örgütü tarafından izlemeye alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) da bu
sürece dahil olmuş ve irticayı en önemli gündem maddeleri haline getirmişlerdir. 28 Şubat 1997
tarihinde yapılan MGK toplantısında ordu siyasete müdahale ederek, bir çeşit vesayet yönetimi
kurmuştur. Böylece ordu silahını kullanmadan siyasete, literatüre "post-modern darbe" olarak
geçen, yeni bir müdahale yapmıştır.
1.2. 2007 E-Muhtıra’sından 15 Temmuz 2016 Darbe GiriĢimi’ne Kadar Geçen Süreç
3 Kasım 2002 yılında yapılan erken seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKPARTİ)
tek başına iktidar olmuştur. Genelkurmay Başkanlığı’nın Hilmi Özkök’ten sonra orgeneral
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Yaşar Büyükanıt’a geçmesiyle birlikte, farklı demeçler verilmeye başlanmış, ordunun siyasal
iktidarla ilişkileri gerilmiştir. Gerilim 27 Nisan 2007 tarihinde, yeni cumhurbaşkanlığı seçim
sonuçlarının takibinde başörtüsünün kamu kurumlarında serbest kalmasıyla birlikte artmış,
Genelkurmay Başkanlığı, daha önce rastlanmadığı biçimde, resmî internet sitesinden
yayınladığı bir metin ile hükümeti uyarmıştır. Ancak ilk kez, bu uyarıya, hükümet kanadından
yanıt verilmiştir. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek;
Başbakanlığı bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir konuda Hükümete
karşı bir ifade kullanması demokratik hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanlığı,
Hükümet’in emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur.
Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı, görev yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı
sorumludur (Post-modern darbe'ye son darbe! 2011) diyerek bu muhtıra niteliğindeki
açıklamaya resmî tepki göstermiştir. Ordu bu beklenmeyen cevap ve siyasi kanattan gelen
tepkiler sonucunda geri adım atmıştır. Muhtıradan 9 yıl sonra, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı,
Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve yargı içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
mensupları, askeri darbe girişimi başlatmıştır. Bu girişim, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, eş
zamanlı olarak başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde başlatılmıştır:
Söz konusu gece, İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nün bir grup asker tarafından trafiğe
kapatılması ile başlamış, Ankara’da jetlerin gece boyunca yaptığı alçak uçuş, TRT’ye el
konularak bildiri okunması, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın F16’larca
bombalanması ve pek çok polisin yaşamını yitirmesi ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle
devam etmiştir. Başkent sokaklarında tankların görülmesi, tank atışlarıyla Ankara Emniyeti’nin
zarar görmesi, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a giderken F-16’lar
tarafından sıkıştırılması, TBMM’nin bombalanması gibi olaylarla gerçekleşen darbe girişimi
ülkede kaosa neden olmuştur ( Melek, Toker 2017: 225).
Bu darbe girişimine karşı, çok geçmeden darbeyi desteklemeyen ordu ve emniyet güçleri
devreye girmiştir. Darbecilere karşı zaman zaman göğüs göğüse vuruşarak, darbecilerin
amaçlarına ulaşmaları engellenmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın "milli iradeyi
oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve
şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız" sözleriyle halktan bir kalabalığın da
meydanlara inip darbecilere karşı mücadele etmesiyle, darbeye karşı, tam bir sivil-asker
dayanışması örneği oluşmuştur. Darbe karşıtı yapılan bu protesto ve direniş eylemlerinde, 15
Temmuz gecesi 248 şehit ve 2193 vatandaş gazi olmuştur.
16 Temmuz günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grupları
ortak bir bildiri okumuştur. Böylece siyasal partiler, darbeye karşı ortak bir duruş
sergilediklerini tüm dünyaya duyurmuştur:
Aziz milletimizin kendisine, milli iradeye, devletimize, özelliklede millet iradesinin temsilcisi
olan milletvekilleri ve gazi meclise yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı
etkisiz hale getirilen darbe girişimini ve Meclise yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Milletimiz, bütün dünyaya örnek olacak şekilde darbenin karşısında durmuş ve kanlı darbe
girişimini engellemiştir. Türkiye Cumhuriyetini ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz
millet her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. Bu uğurda canlarını veren
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şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı
(Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2016: 41).

da

asla

unutmayacağız

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, bu girişime karşı, görsel ve yazılı basında tam bir
birliktelik oluşmuştur. Darbeye ve darbecilere karşı, siyasal aktörler, sivil toplum örgütleri ve
geniş halk kitleleri, eylem ve söylem birliği içinde karşı koymuştur.
2. Yazılı Basında Darbe’ye YaklaĢım
15 Temmuz darbesi öncesinde gerçekleşmiş tüm darbelerde yazılı basının darbeleri
izlemelerinin ve yayınlamalarının yanı sıra darbecileri teşvik ettikleri gözlenmiştir. Örneğin, 27
Mayıs 1960 darbe günü ve sonrasında tirajları yüksek gazetelerin manşetlerinde bulunan "Türk
Ordusu Vazife Başında" (Hürriyet, 27 Mayıs 1960), "Milletçe Bayram Sevinci İçindeyiz."
(Tercüman, 28 Mayıs 1960) ve "Kahraman Türk Ordusu, Bütün Memlekette Dün Gece Sabaha
Karşı İdareyi Ele Aldı" (Cumhuriyet, 28 Mayıs 1960) gibi başlıklar basının darbeyi tamamen
olağan karşıladıklarını göstermektedir. 12 Eylül 1980 darbesinde yazılı basının darbeleri
hoşgörüyle karşılamaya devam ettiğini "Atatürk Yolunda Devam" (Tercüman, 13 Eylül 1980),
"Yeni Anayasa Hazırlanacak Ordu Mecbur Kaldı" (Milliyet, 13 Eylül 1980), "Ana Hedef
Atatürkçülük" (Cumhuriyet, 13 Eylül 1980) gibi manşetlerle görmekteyiz. Bu manşetlerle
basının tüm sempatik görünme gayretlerine rağmen darbenin basına kestiği fatura ağır olmuştur.
Nitekim, darbeciler apolitik bir basın oluşturma gayreti ile gazetelerin içi, haberlerinin
içeriklerinde sınırlamalar ve yasaklamalar ile boşaltılmış, yayın anlayışına magazin gazeteciliği
hâkim olmuştur. Gazeteci Oral Çalışlar, özelde 12 Eylül, genelde tüm darbelere dair medyayı şu
şekilde değerlendirir: "12 Eylülde medyanın oynadığı rol utanç vericidir. Darbe destekçisi,
darbe şakşakçısı yani hiç tartışılacak bir şey yok burada, zaten öyle yapmayanların gazetecilik
yapma şansı kalmamıştı o zaman" ( Gürsoy 2013: 180 ).
2000’li yıllara geldiğimizde ise yazılı basın geçmiş darbelerin sınırlamalarını ve
yasaklarını üstünden atmış yeniden politik bir kimliğe bürünme gayreti ile siyaset üzerine
yoğunlaşmış hatta bir dönem darbeyi teşvik eden tarafında oldukları da görülmüştür. Örneğin
2003-2004 yılları arasında ulusal basında yer alan haberler incelendiğinde; "Genç Subaylar
Tedirgin", "Hepimiz Kaygılıyız", "Rejim Sorunu Yaratılıyor", "İkinci Kuvayı Milliye Hareketi
Başlamalı", "Asker’den Sert Uyarı", "Silahlı Kuvvetler Akp’yi Devirebilir", "Rejim Uyarısı"
,"Emekli Paşalardan Sert Bir Çıkış Bekleniyor", "Kulisteki Bomba", "Generaller Erdoğan’ı
Kuşkuyla İzliyor", "Kuvayı Milliye Hareketi Başladı", "Ordudan Akp İktidarına Balyoz",
"Komutanların Son İhtarı", "Ankara’da Genç Subay Bombası", "Kritik MGK’nın Perde
Arkası", "Sivil Darbe Mi Askeri Tasfiye Mi" ( Gürsoy 2013: 175) gibi manşetler görülmüştür.
3. Yazılı Basında 15 Temmuz Darbe GiriĢiminin Fotoğraflarla Anlatımı: Fotoğrafın Ġkna
Gücü
Görsellik, insan zihninin bir olayı daha kolay kavramasında önemli rol oynar. Verilmeye
çalışılan iletilerin etkili ve ikna edici olması için, görselliğin devreye sokulması önemlidir.
Çünkü, konunun görsel araçlarla desteklenmesi, insan zihnini canlı tutar, öğrenmeyi
kolaylaştırır. Yapılan bilimsel araştırmalarla, yeni bir bilginin sunumunda ve mesajın algılanma
sürecinde etkili olan noktalar belirlenmiştir. Buna göre, bir mesajın algılanmasında görmenin
yüzde 75, duymanın yüzde 13, dokunmanın yüzde 6, koklamanın yüzde 3, tat almanın da yüzde
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3 oranında etkili olduğunu görülmüştür. Bu rakamlar mesajın algılanma sürecinde görselliğin ne
kadar önemli olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir (Özsoy 2009: 112).
Ünlü kuramcı Sontag (2008), zamanın akışını değil, kesin bir zaman dilimini yansıtması
nedeniyle fotoğrafın hareketli görüntülerden daha fazla akılda kaldığını ifade eder. Fotoğraflar
kendi başlarına ahlaki bir konum yaratamazlar, ancak mevcut tutumlardan birini güçlendirebilir
ve yeni şekillenmeye başlayan başka bir tutumun oluşmasına da katkıda bulunabilirler. Yine, bir
akışı değil de kesin bir zaman dilimini yansıtıyor olmalarından dolayı fotoğrafların hareketli
görüntülerden daha fazla akılda kalması mümkündür. Televizyon, her yeni görüntünün bir
öncekini silip yok ettiği ve rastgele konan görüntülerin akışıdır. Fakat her fotoğraf karesi,
muhafaza edilip tekrar bakılabilecek olan ince bir nesneye dönüşmüş durumdaki ayrıcalıklı bir
anı temsil eder ( Sontag 2008: 21).
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe gecesi, bir haber kanalında, cep
telefonundan halkı direnişe çağırmıştır. Bu görüntünün, daha sonraki günlerde, pek çok
mecrada, fotoğraf olarak kullanıldığı ve bu fotoğrafın da tarihe mâl olduğu söylenebilir.
Fotoğrafın yazı ve söylemlerle kolayca anlatılamayan birçok şeyi, anlatabilme gücü
vardır. Çünkü fotoğraf, sabit görüntüsüyle izleyiciye inceleme ve izleme olanağı sunmaktadır.
Fotoğraf, tamamlanmış mesaj verme yetisi ile imaj yaratmada görselliğin vazgeçilmez bir
unsuru olmuştur. Geçmişte ve günümüzde, kitleleri etkilemede önemli bir argüman sayılan
fotoğraf, siyasal iletişimde ve kitleleri yönlendirmede, basında yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Basında kullanılan hemen her haberin bir iletisi vardır. Bu ileti genellikle, editoryal açıdan titiz
çalışmalar sonunda kullanılan fotoğraflarla görünür kılınır.
Basın fotoğrafı bir iletidir. Bu iletinin bütünü verici bir kaynak, bir aktarım kanalı ve alıcı
bir ortamdan kurulmuştur. Verici kaynak gazetenin yazı işlerinden sorumlu kişilerdir, yani
teknisyen grubudur. Bunların bazıları fotoğrafı çeker, diğerleri seçer, düzenler, işlemden geçirir
ve kimileri de son olarak bir başlık ve yorum ekler. Alıcı ortam, gazeteyi okuyan insanlardır.
Aktarım kanalıysa gazetenin kendisidir, ya da tam olarak, birbiriyle yarışan, bir iletiler
bütünüdür, fotoğraf bu bütünün merkezinde yer alır (Barthes 2014: 9).
Bu bağlamda, 15 Temmuz sürecinde yazılı basında, darbeyle ilgili verilen haberler,
büyük bir çoğunlukla fotoğrafla birlikte sunulmuştur. Editoryal açıdan bakıldığında, basın
mensuplarının darbe girişimi sonrasında yapılan haberlerde, fotoğrafın ikna gücünden
yararlanarak, kitleleri etkilemek istedikleri açıktır.
Kültürel tarihin; herkesin haber denen şeyi edinmeye hakkı olduğu düşünülen bir
kesitinde fotoğrafların aktarabileceği bilgi çok önemli görünmeye başlamaktadır. Dolayısıyla,
bir süredir fotoğraflara, okumayı kolayca benimseyemeyen insanlara bilgi aktarmanın bir yolu
gözüyle bakılmaktadır. Sözgelimi Daily News gazetesi, popülist kimliğini önde tutmak
amacıyla kendini hâlâ 'New York'un Resimli Gazetesi' diye nitelemektedir. Yelpazenin öteki
ucunda duran ve donanımlı, bilgili okurlar gözetilerek tasarlanmış Le Monde da sayfalarında
fotoğrafa hiç yer vermez. Le Monde'un varsayımı, hitap ettiği okur kitlesinin nezdinde bir
fotoğrafın oynayabileceği tek rolün, makalede yer alan analizi desteklemek olabileceği
yönündedir ( Sontag 2008: 21).
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4. Yöntem ve Sonuçlar
15 Temmuz 2016 darbe girişimi sürecinde, yazılı basının darbe karşıtı tavırların
geliştirilmesine ve kamuoyunda ortak bir tutum oluşmasına yaptığı katkı yadsınamaz. Bu
olguyu saptamak için, 16-29 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki günlük gazetelerde, darbeyle
ilgili haber fotoğrafları öncelikle etik kullanımı değerlendirilmiş, sonrasında bu fotoğraflar
aşağıda belirtilen temalar üzerinden kategorize edilmiş, fotoğrafların iletileri ve içerikleri
saptanmış ve bu bilgiler analitik ve grafiksel olarak aşağıda sunulmuştur. Gazetelerin iki hafta
boyunca izlenmesi ilk haftanın sonrasında darbe haberlerinin yazılı basında aynı yoğunlukta
devam edip etmediğini tespit etmek içindir. Çalışmada izlenen günlük gazeteler sırasıyla
Akşam, Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet Daily News, Daily Sabah, Güneş, Habertürk, Hürriyet,
Karar, Milliyet, Posta, Sabah, Sözcü, Star, Takvim, Taraf, Türkiye, Vatan, Yeni Akit, Yeniçağ,
Yeni Şafak’tır. Belirtilen iki haftalık sürede toplanan günlük verilere göre gazetelerde ilk hafta
toplam 1245, ikinci haftada 1472 adet haber fotoğrafı olmak üzere toplamda 2717 adet fotoğraf
yayımlanmıştır ve bunların 2409 tanesi darbe ile ilgili fotoğraflardan oluşmaktadır.
4.1. Görsel Malzeme Kullanımında Etik
Darbeler, doğası gereği şiddet olaylarının ve görüntülerinin çokça rastlandığı, büyük
toplumsal kırılmaların yaşandığı olağanüstü dönemlerdir. Şiddet görüntüleriyle fazlasıyla
karşılaşan gazetecilerin çalışmalarında etik kurallara uyma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu
nedenle niceliksel incelemeye geçmeden önce 15 Temmuz darbe girişimi fotoğraflarının
sunumunda, etik kurallara uyulup uyulmadığı konusunu "görsel malzeme kullanımı"
bağlamında incelemek gerekir. Gazetecilik etik kurallarının bazı başlıklarına göz atıldığında
karşımıza çıkan belli başlı şartlar şunlardır:
 "Fotoğraf çekimleri rahatsızlık vermeyen ve şiddet kurbanlarının veya hayatta kalanların
acılarını deşmeyen bir mesafeden yapılmalıdır.
 Trajediden etkilenenlerin özel yas ve acı anlarında duyarlı davranılmalıdır.
 Kullanılan görsel malzemeler gerçeği olduğu gibi yansıtmalıdır. Kamuoyu, dijital olarak
değiştirilmiş görsel malzemelerle ve bilhassa bu malzemelere ekleme veya çıkarma yapılmak
suretiyle manipüle edilmemelidir. Görüntü kalitesini artırmak için yapılacak teknik müdahaleler
bu kuraldan müstesnadır.
 Fotoğraf-altı yazıları fotoğrafta sunulan gerçekliği ifade etmelidir" (Türkiyeli Gazeteciler İçin
Etik İlkeler kitapçığı 2011: 20).
4.2. Darbe GiriĢimi Haber Fotoğraflarında Gazetelerin Öne Çıkardığı Temalar
Darbe girişiminde, yazılı basında, çok sayıda fotoğrafın kullanıldığına tanık olmaktayız.
Bu bağlamda, çalışmada 16-29 Temmuz 2016 dönemini kapsayan süreçte incelenen fotoğraflar
altı tematik başlık altında tanımlanmıştır. Bu başlıklar aşağıda sırasıyla verilmektedir.
ġiddet Fotoğrafları: Şiddet fotoğrafları sosyal medyada bol miktarda yayımlanmıştır. Darbe
girişimi sırasında çok fazla çatışma ve şiddet eylemleri olduğu gerçeği dikkate alınırsa
gazetelerdeki şiddet görüntülerinin çok fazla olmadığı gözlenmektedir. Şiddet kapsamında,
boğaz köprüsünde ve meydanlarda yaşanan şiddet olayları, darbeci askerlere yönelik saldırı
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girişimleri, gözaltına alınan darbecilerin, belden yukarısı çıplak, eli yüzü morarmış görüntüleri,
şiddet fotoğrafı olarak kullanılmıştır. Şiddet haberlerinde, vatandaşlar hem şiddet uygulayan,
hem de şiddete maruz kalanlar olarak konumlandırılmıştır.
Halk ve Demokrasi Fotoğrafları: Gazetelerde en çok rastlanan ve her gazetenin ön plana
çıkardığı haber fotoğrafları, halk ve demokrasi konulu fotoğraflardır. Burada, demokrasi
mücadelesi veren halk kitlelerinin eylemleri ön plandadır. Bu eylemlere örnekler arasında
tanklar üzerinde ellerinde bayraklarla zafer kutlamaları, demokrasi nöbeti adıyla sabahlara kadar
meydanları terk etmemek verilebilir. Zafer ve mutluluk fotoğrafları yanında, darbe girişimi
esnasında ölenlerin, siyasal aktörlerin katıldığı cenaze namazı fotoğrafları da, geniş perspektifli
fotoğraflar olarak bu başlık altında okuyucuya sunulmuştur.
Siyasal ve Kurumsal Aktörlerin Fotoğrafları: Gazetelerde, başta Cumhurbaşkanı, başbakan,
bakanlar, siyasi parti başkanları, bazı belediye başkanları ve genelkurmay başkanı olmak üzere
pek çok aktörün, çoğu portre nitelikli, fotoğrafları yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı, başbakan ve
muhalefet parti liderlerinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptıkları toplantı öncesi çekilen
fotoğrafları, birlik mesajı vermesi açısından hemen hemen tüm gazetelerde kullanılmıştır.
Darbeci Aktörlerin Fotoğrafları: Darbeci aktörler içinde en çok fotoğrafı kullanılan kişi,
Fetullah Gülen’dir. Gazetelerde, hemen her gün, bir vesileyle Gülen’in portre fotoğrafları yer
almaktadır. Her gün, gazetelerde, darbe girişimine kalkışan askerler, bunların yakalanma
fotoğrafları, elleri bağlı olarak bir arada çekilmiş toplu görüntüleri yer almaktadır. Gazetelerde,
darbe girişimini desteklemeleri şüphesiyle göz altına alınan polislerin, yargı mensuplarının,
yazarların, gazetecilerin ve görevden uzaklaştırılan üniversite mensuplarının fotoğrafları darbeci
aktörleri ifşa amacıyla kullanılmıştır.
Darbe-Haber Fotoğrafları: Bu fotoğraflar, Türkiye’nin dört bir yöresinden gelen darbeyle
ilgili; TBMM’nin bombalanmış bölümünün fotoğrafı, Cumhurbaşkanının Marmaris’te kaldığı
otele baskın yapmış olan askerlerin yakalanma fotoğrafları, Beşiktaş Vodafone Park Stadına
inen helikopter fotoğrafı, firar eden darbeci askerlerin fotoğrafları gibi fotoğraflardır. Darbe
girişimi sırasında yaralanan sivil vatandaşları hastanede veya evlerinde ziyarete eden devlet
büyüklerine ait haber fotoğrafları da bu fotoğraflar arasında bulunmaktadır.
Darbe DıĢı Haber Fotoğrafları: Bu fotoğraflar, isminden de anlaşılacağı üzere gazetelerde
"normal" zamanlarda rastlanabilen "olağan" haberlerdir. Örnek vermek gerekirse fotoğraf
kullanılarak verilen "olağan" haberlerin bazıları: vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili
birkaç haber, spor haberleri, ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın ölüm haberi, Hillary Clinton’ın
fotoğrafı kullanılarak yaklaşan ABD başkan seçimleri gibi haberlerdir. Bu kategorinin
oluşturulma sebebi yakın dönemde gerçekleşen darbe girişimi ile birlikte arka plana itilen
"olağan" haberlerin, darbe girişiminden 1 hafta sonra gazetelerdeki varlıklarını niceliksel olarak
saptama amacıdır. Darbenin üzerinden 10-15 günlük bir süre geçmesine rağmen basının darbe
haberlerini tüm sıcaklığıyla vermeye devam ettiği görülmektedir. Darbeyle ilgili olmayan,
normal zamanlarda basında çokça yer alan bu haberlerin her iki haftada da birkaç haberle sınırlı
kaldığı tespit edilmiştir.
4.3. Fotoğrafların iletileri ve içerikleri: Barthes üzerinden "düz anlam" okuması
Bu fotoğraflara ön analiz yapılarak içerik belirlemesi oluşturulmuştur. Bu
anlamlandırmada Barthes’ın Göstergebilimsel Serüven adlı yapıtında esas aldığı "düz anlam" ve
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"yan anlam" kavramlarından sadece ilki dikkate alınmıştır. Bütün bilgilendirme yapıları içinde,
fotoğraf, varlığını bütünüyle tüketen salt düz anlamlı bir ileti tarafından kurulan ve işgal edilen
tek yapıdır (Barthes 2014: 12) ve çok genel olarak düz anlam, fotoğrafın nesnel görüntüsüdür.
Görüntünün üzerinde uzlaşılmış anlamlandırmanın ilk düzeyidir. Yan anlam ise gösterge ile
insanın içsel değerlerinin etkileşimiyle ortaya çıkan anlamdır.
Her zaman "düz anlam"dan geriye bir şeyler kalır (yoksa söylem olanaksızlaşır),
yananlamlayıcılar da sonuç olarak hep kesintili, "düzensiz" ve kendilerini taşıyan düz anlamlı
bildiri tarafından özümsenmiş göstergelerdir. "Yan anlam" gösterilenine gelince, hem genel,
hem bütünsel, hem de dağınık bir özellik taşır: Düşün-yapısal bir öğe olduğu bile söylenebilir (
Barthes 2009: 85-86).
Barthes’e göre, yan anlamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki gösterendir. İlk düzey göstereni,
yan anlamın göstergesidir. Barthes, yan anlam ve düz anlam arasındaki farklılığın, en azından
fotoğrafçılıkta belirgin olduğunu ileri sürer. Düz anlam, fotoğraf makinesinin doğrultulduğu
nesnenin, film üzerinde mekanik bir yeniden üretimidir. Yan anlam ise bu sürecin insani
boyutudur; çerçeve içine neyin dahil edileceğinin, odağın, ışığın, kamera açısının, filmin
kalitesinin ve benzerlerinin seçimidir. Düz anlam neyin fotoğraflandığı, yan anlam ise nasıl
fotoğraflandığıdır (Fiske 2003: 117). Yukarıdan da anlaşıldığı üzere Barthes, fotoğrafta düz
anlamı algılamanın nesnel olduğunu, yan anlamın ise öznel, insani ve içsel olduğunu
belirtmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacına hizmet etmediği için yan anlam bu
çalışmanın dışında tutulmuştur.
4.4. Sonuçlar
4.4.1. Fotoğrafların Etik Değerlendirmesi
Yüzlerce şehit ve binlerce yaralının olduğu 15 Temmuz darbe girişiminde, elbette çok
sayıda şiddet görüntüleriyle karşılaşılmıştır. Fakat, incelediğimiz gazetelerin ilk sayfalarında
kullanılan şiddet fotoğraflarında, görsel malzeme kullanımı bağlamında etik ilkelerine uyulduğu
gözlemlenmiştir. Gazetelere bakıldığında;
 Şiddet fotoğraflarına az yer verilmiş; kullanılan bazı şiddet fotoğraflarında kanlı bölgeler
buzlanmıştır. Şiddet içeren pek çok olayın gerçekleşmesine rağmen, kullanılan görüntülerin
çoğu darbecilerin vücutlarındaki hafif yaraları içermektedir.
 Fotoğraf altı yazılarla fotoğrafta sunulan gerçeklik uyumlu olarak verilmiştir.
 Kullanılan görsel malzemeler gerçeği yansıtmaktadır. Dijital olarak değiştirilmiş görsel
malzemelere yani, manipülasyona yer verilmemiştir.
 Sorumlu yayıncılık ilkesi gereği, toplumda infial uyandıracak görüntülerden kaçınılmıştır.
Kullanılan fotoğraflar, toplumda öfkeyi kabartacak boyutta değildir. Tam tersi toplumsal
öfkeyi yatıştırıcı niteliktedir.
4.4.2. Niceliksel Sonuçlar
Tablo 1’de, incelenen yayın aralığında (16-29 Temmuz 2016), günlük olarak kullanılan
fotoğrafların, sayısal veri olarak gazetelere dağılımları gösterilmiştir. Grafik 1’de şiddet, Grafik
2’de halk ve demokrasi, Grafik 3’te siyasal ve kurumsal aktörler, Grafik 4’te darbeci aktörler,
Grafik 5’te darbe-haber, Grafik 6’da darbe-dışı haber kategorisindeki fotoğraflar incelenmiştir.
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Tablo 1: Gazetelerde yayımlanan fotoğrafların sayısal değerleri

Grafik 1: Şiddet Fotoğrafları
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ġiddet Fotoğrafları: Grafik 1’de görüldüğü gibi, ilk hafta 91, ikinci haftada 31 olmak üzere
toplam 122 adet şiddet içerikli haber fotoğrafı kullanılmıştır. İkinci haftada şiddet temalı
fotoğraflar azalmıştır. Pek çok kişinin öldüğü, yaralandığı kanlı bir darbe girişimi olmasına
rağmen, şiddet fotoğraflarının, tüm fotoğraflar içindeki oranı birinci hafta % 7.3; ikinci hafta
%2.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, tüm fotoğraf kategorileri içinde en düşük orandır. Şiddet
fotoğrafı kullanmada 12 fotoğrafla Hürriyet Gazetesi, en çok fotoğraf kullanan gazete olurken;
Daily Sabah’ta şiddet fotoğrafı kullanılmamış; Karar gazetesi 2, Taraf gazetesi 2, Yeni Akit
gazetesinde 1 adet şiddet fotoğraf kullanarak, şiddet fotoğrafına en az yer veren basın
kuruluşları olmuştur.
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Grafik 2: Halk ve Demokrasi Fotoğrafları

Halk ve Demokrasi Fotoğrafları: İncelenen 21 gazetede, geniş halk kitlerinin haberleştirildiği
toplam 198 adet haber fotoğrafı bulunmaktadır: Bunlardan 86 adeti ilk haftada; 112 adeti ikinci
haftada yer almıştır. Bu fotoğraflar ilk haftada tüm fotoğrafların % 6.9’unu; ikinci hafta
%7.6’sını oluşturmaktadır. Halk ve demokrasi konusunda 36 fotoğraf ile en çok fotoğraf Sabah
gazetesinde kullanılmıştır. Bu sayı, bu kategorideki fotoğrafların %18’e karşılık gelmektedir.
Takvim Gazetesi 1 adet, Yeniçağ Gazetesi 2 adet, Birgün Gazetesi, her iki hafta toplamında 3
adet fotoğraf kullanarak bu alanda, fotoğrafa en az yer veren gazeteler olmuştur.
Grafik 3 : Siyasal ve Kurumsal Aktörlerin Fotoğrafları

Siyasal ve Kurumsal Aktörlerin Fotoğrafları: İncelenen haber fotoğrafları içinde 351 adet ilk
hafta; 458 adet ikinci hafta olmak üzere toplam 809 adet fotoğraf, siyasal ve kurumsal aktör
fotoğrafı olarak gazetelerde yer almıştır. Bu kategorideki fotoğraflar, ilk haftada kullanılan
toplam haber fotoğrafının %28.2’sini, ikinci hafta da ise %31.1 oranını kapsamaktadır; bu
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haliyle hem haftalık bazda; hem de genel toplamda en çok tercih edilen haber fotoğrafı, siyasal
ve kurumsal aktör fotoğrafları olmuştur. Siyasal ve kurumsal aktörleri en çok gündeme getiren
yayın organı, 75 adet haber fotoğrafıyla Hürriyet, en az yer veren ise, 14 fotoğrafla Daily Sabah
gazetesi olmuştur.
Grafik 4: Darbeci Aktörlerin Fotoğrafları

Darbeci Aktörlerin Fotoğrafları: Gazeteler, darbeci aktörlere, geniş biçimde ve mutlaka
fotoğraf kullanarak yer vermiştir. Bu tema çerçevesinde, 240’ı ilk haftada; 245 ikinci haftada
olmak üzere toplam 485 fotoğraf kullanılmıştır. Tüm gazetelerdeki toplam fotoğraf kategorisi
içinde, bu fotoğraflar birinci hafta %19.3, ikinci haftada %16.6 oranında yer bulmuştur. Bu
konuda en çok fotoğraf kullanan, 63 fotoğrafla Takvim gazetesi; en az fotoğraf kullanan 1 adet
Fetullah Gülen fotoğrafıyla Cumhuriyet Gazetesidir.
Grafik 5: Darbe-Haber Fotoğrafları
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Darbe-Haber Fotoğrafları: Darbeyle ilgili bilgi vermeyi amaçlayan bu konuda, birinci hafta
339, ikinci hafta 456 olmak üzere toplam 795 haber fotoğrafı kullanılmıştır. Bu haber
fotoğrafları, tüm fotoğraflar içinde, ilk haftada %27.2, ikinci haftada %31.0 oranı ile tüm
kategoriler içinde en çok kullanılan 2. fotoğraf teması olarak dikkat çeker. Darbe girişimi
temasında en çok fotoğraf kullanan, 69 fotoğrafla Güneş, en az kullanan da 10 fotoğraf ile Daily
Sabah gazetesidir.
Grafik 6: Darbe-dışı Haber Fotoğrafları
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Darbe-dıĢı Haber Fotoğrafları: İncelediğimiz 12 gazetede muhtemelen, erken baskı
nedeniyle, 16 Temmuz günü darbe haberlerine rastlanmamaktadır. Bu konudaki fotoğraf sayısı,
ilk hafta 138, ikinci hafta 170 olmak üzere toplam 308 adettir. Kullanılan fotoğraflar, ilk hafta
%11.1 ikinci haftada% 11.5 oranındadır. Darbe dışı haberler en çok yer veren gazete, 50
fotoğrafla Hürriyet Daily News, en az darbe dışı fotoğraf kullanan gazeteler ise 2 fotoğrafla
Yeni Şafak gazetesi ve 1 fotoğrafla Türkiye gazetesidir. Bu tutumlarından her iki gazetenin,
darbeyi ön planda tutan yayıncılık anlayışını sürdürmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.
Son olarak gazetelerle fotoğraf içerikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı
hususu da önemlidir. Sağ, sol, muhafazakar ve liberal düşünceyi temsil eden gazetelerin
"darbeye karşı duruş sergileme" noktasında kullanmayı tercih ettikleri fotoğrafların içeriklerinde
belirgin bir farklılık yoktur. Ancak tüm gazetelerin darbe girişimine karşı tepkileri ve 15
Temmuz sonrası için oluşturdukları beklentilerini yansıtmak için kullandıkları manşetler
ideolojik yaklaşımlarına uygun olmuştur. Örneğin, sol görüşlü oldukları bilinen gazetelerden
Birgün ve Cumhuriyet’in attıkları "Gerçek Bir Demokrasi İstiyoruz", "AKP, Darbecilere Ne
İstedilerse Verdi" , "Darbe Depremi", "Sıkıyönetim", "Hukuktan Asla Vazgeçilmemeli. Fiili
Duruma İsim Konuldu: Ohal" , "Cevapsız sorular" , "Türkiye Darbe Aldı", "Sokaktaki Tehlike",
"Cadı Avı Başladı", "Darbenin Sırları", "Herkes Şüpheli" ve "Özgürlükler Askıda" gibi
manşetler demokrasiye, özgürlüklerin askıya alınmasına, darbede iktidarın sorumluluğuna ve
kısa sürede yapılan tutuklamalara yani kısacası darbe girişimi sonrasında alınan tutuma dikkat
çekerken, Yeni Akit ve Yeni Şafak gibi muhafazakar, iktidarın politikalarını destekleyen
gazeteler "Millet Tarih Yazdı", "Ameliyat Zamanı", "Darbeyi Yöneten Hoca Kılıklı Hain",
"İhanet Çetesi'nden Tek Kişi Kalmayacak", "Fetö'nün Bataklığı Kurutuluyor", "Fetö-PKK
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İşbirliği Telsizlere Yansıdı", "Şerefsizden Asker Olmaz", "Vatan Hainleri", "Milletimiz Destan
Yazdı", "İşte O Hainler", "9 Bin Fetö'cü Kovuldu" ve "Darbeyi Bu Adam Yönetti" gibi
manşetlerle darbecileri ve FETÖ’ nün başında bulunan Fetullah Gülen’i ön plana çıkararak
halkın darbecilere olan kinini körüklemeyi hedeflemişlerdir.
5. SONUÇ
15 Temmuz 2016 darbe girişimi, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu
darbe girişimi, büyük bir dayanışmayla, yüzlerce şehit, binlerce yaralı verme pahasına
engellenmiştir. Bu olaylar sırasında ve sonrasında, tüm yazılı ve görsel basın, sorumlu
yayıncılık ilkelerine bağlı kalarak darbeye karşı tek vücut halinde karşı koymuştur. Bu olguyu
saptamak amacıyla; okuyucu kitleleri ve ideolojik görüşleri farklı olan 21 günlük gazetenin 1629 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki baskıları incelenmiştir. Bu gazetelerin tamamında, çarpıcı
başlıklar ve etkileyici fotoğraflar kullanıldığı, iki haftalık dönemde kullanılan haber
fotoğraflarının niceliksel olarak hemen hiç azalmadığı gözlemlenmiştir. Gazetelerdeki haber
fotoğrafı içerikleri şiddet, halk ve demokrasi, siyasal ve kurumsal aktör, darbeci aktör, darbehaber ve darbe-dışı haber fotoğrafları başlıkları altında toplanmıştır.
Darbe girişimi süresince, çok sayıda çatışma olmasına rağmen, gazetelerin ilk
sayfalarında kullanılan şiddet fotoğraflarının sayısal ve oransal olarak pek fazla yer tutmadığı
görülmektedir. Bunların da çoğunun, darbeci askerlere ait yüzünde ve vücudunda bulunan bazı
morluklar ve darp izlerini içeren fotoğraflar olduğu gözlemlenmiştir. Bu fotoğraflarda, görsel
malzeme etik ilkelerine uyulduğu, fotoğraf altı yazılarla, fotoğrafta sunulan gerçekliğin uyumlu
olduğu saptanmıştır. İncelemede, "siyasal ve kurumsal aktörlere" ait fotoğraflarda, en çok haber
yapılan ve fotoğrafı kullanılan siyasal aktörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu;
"darbeci aktör" başlığıyla haberleştirilen fotoğraflardaysa en çok Fetullah Gülen’e ait
fotoğrafların kullanıldığı tespit edilmiştir. Darbenin iki karşıt aktörü olması açısından bu
seçimin yerinde ve doğal olduğu sonucuna varılmıştır.
"Darbe- haber" başlığı altında toplanan ve incelenen haber fotoğraflarının çoğunu, sivil
halkın günlerce süren protesto mitingleri, demokrasi nöbetleri adıyla yaptığı meydan toplantıları
ve darbenin kronolojisini veren haber fotoğrafları kapsamaktadır.
"Darbe-dışı" haber başlığıyla topladığımız fotoğraflar, darbeden önce de her zaman
günlük gazetelerde rastlanabilen darbeyle ilgili olmayan, haberlerdir. Bu haberlerin sayısı, ilk
günden incelememizin sonuna kadar geçen sürede belirgin bir artış göstermediği
gözlemlenmiştir. Bu haberler, küçük bir alanı kaplayacak şekilde ve küçük bir fotoğrafla
sunulurken, her iki haftalık periyotta, darbe haberleri, büyük puntolu başlıklar ve etkileyici
fotoğraflarla sunulmuştur. Tüm gazetelerde, darbe haberleri ve fotoğrafları yoğun biçimde
kullanılmıştır. Tüm bu davranış ve yayın politikalarından, Türk yazılı basınının darbe girişimi
sürecinde yaptığı yayınlarda ve haberleri sunarken kullandığın fotoğraflarda, kendisinden
beklenen tavrı fazlasıyla ortaya koyduğu, sorumlu gazetecilik ilkelerine uygun yayınlar yaptığı
anlaşılmaktadır.
Son olarak ana akım gazeteler dışında, düşünsel yaklaşımları farklı olan gazeteler içinde
Cumhuriyet ve Birgün ile Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinin darbe girişimine karşı
tutumları, kullandıkları başlıklar ve fotoğraflar, kendi düşünsel yaklaşımlarına uygun
düşmektedir. Bu yönüyle, muhafazakâr sağı ile solu temsil eden bu gazetelerin kendi
değerleriyle, darbe girişimi arasında anlamlı bir ilişki kurmuş oldukları söylenebilir.
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