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ÖZ 

İletişim, zamana bağlõ olarak sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. 
Çağõmõzda kŸreselleşen dŸnyada daha hõzlõ bir biçimde devam eden bu gelişim 
ve değişim ile bireylerin bilgiye erişimi çok daha kõsa zaman almaya 
başlamõştõr. Bireysel ve kitlesel olmak Ÿzere farklõ birçok tŸrŸ olan iletişimin 
gŸnŸmŸzdeki en yaygõn tŸrŸ kitle iletişimidir. Kitle iletişim araçlarõndan biri 
olan gazeteler, geniş kitlelere hitap edebilmesi, belirgin bir okuyucu kitlesine 
sahip olmasõ, olaylara geniş ve ayrõntõlõ yer vermesi açõsõndan šne çõkmaktadõr. 
Tüm dŸnyayõ etkisi altõna alan Covid-19 pandemisinin šzellikle TŸrkiyeÕde de 
gšrŸlmeye başlamasõ, kitle iletişim araçlarõnõn en kšklŸ temsilcilerinden biri 
olan ulusal ve yerel tüm gazetelerin manşetlerinde salgõn haberlerinin šne 
çõkmasõna neden olmuştur. Bu araştõrmanõn amacõ, kŸresel bir salgõn olarak 
Covid-19’un Ÿlkemizde gšrŸlmeye başlamasõndan itibaren Covid-19 
haberlerinin gŸnŸmŸzde hala yaygõn bir kitle iletişim aracõ olan gazete 
manşetlerine etkisini gšstermektir. ‚alõşmada ulusal šlçekte yayõn yapan iki 
gazete olarak Hürriyet ve Milliyet gazeteleri araştõrma kapsamõna d‰hil 
edilmiştir. Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasõnõn tespit edildiği 11 Mart 2020 
tarihinden başlayarak bir haftalõk sŸreçteki sšz konusu gazetelerin manşetleri, 
tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelenmiş ve karşõlaştõrõlmõştõr.   
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 Gazete manşetlerinde Covid-19 haberlerinin geniş bir yer tuttuğu bu tarihlerin 
öncesindeki üç günlük süreç ile de karşõlaştõrmanõn yapõlmasõ, manşetlerde 
Covid-19 öncesi ve sonrasõnda tipografik ve gšstergebilimsel farklõlõklarõn da 
belirlenmesini sağlayacaktõr. Araştõrmada šncelikle tipografi ve gšstergebilimin 
gazete manşetlerindeki yerine değinilecek, ardõndan gazete manşetleri ve 
yapõlarõ, tipografi, gšstergebilim ve gšsterge konularõ kõsa bir şekilde ele 
alõnarak belirlenen tarih aralõğõ Ÿzerinden söz konusu gazetelerdeki manşetlerin 
tipografik ve gšstergebilimsel çšzŸmlemeleri yapõlacaktõr. Araştõrmada nitel 
araştõrma yšntemi kullanõlacaktõr. Alanyazõn taramasõ ile ilgili arşiv, yazõlõ 
kaynaklara ulaşõldõktan sonra belirlenen tarih aralõğõnda HŸrriyet ve Milliyet 
gazetelerinin ilk sayfa gšrselleri Ÿzerinden Covid-19 ile ilgili manşet 
haberlerinin, tipografik ve göstergebilimsel yönden incelenmesi ve 
çšzŸmlenmesi amaçlanmaktadõr. Araştõrma sonucunda incelenen tarih 
aralõğõnda her iki gazetenin de Covid-19 pandemisi ile ilgili manşetlerinin 
okunabilirlik düzeylerinin genel olarak yeterli olduğu görülmüştŸr. Manşetlerin 
okunabilirlik seviyelerini düşŸren faktšrlerden biri ise manşette harfler arasõ 
espasõn az olmasõdõr. ‚alõşmada incelenen tarih aralõğõnda Milliyet gazetesi 
manşetlerinin sürmanşetler ile yer aldõğõ ve dolayõsõyla başlõğõn daha uzun 
olduğu, HŸrriyet gazetesinin manşetlerinin ise daha kõsa ve çarpõcõ biçimde 
hazõrlandõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr. Manşet görselleri incelendiğinde ise 
HŸrriyet gazetesinin Covid-19 haber manşetlerinin görsellerinde genel olarak 
haber içeriğini tamamlamak ve farkõndalõk oluşturmak amacõyla maskenin 
šzellikle kadõn imgeleri Ÿzerinden yansõtõlmõş olduğu görülmüştŸr. Milliyet 
gazetesinin manşet haberleri incelendiğinde ise genel olarak mekânsal ve daha 
geniş açõlõ gšrsellere yer verildiği sonucuna ulaşõlmõştõr. 

Anahtar Kelimeler: Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Gazete Manşetleri, 
Covid-19, Tipografi, Göstergebilimsel Çözümleme. 
 

THE TYPOGRAPHIC AND SEMIOTIC STUDY OF 
NEWSPAPER HEADLINES IN TURKEY AFTER THE 

COVID-19: THE EXAMPLE OF HÜRRİYET AND 
MİLLİYET NEWSPAPERS 

	

ABSTRACT	

Communication is in a perpetual process of change and development depending 
on time. With this development and change that continues at a faster rate in the 
globalizing world in our age, individuals' access to information has started to 
take much less time. The most common type of communication, which has 
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many various types as individual and mass, is mass communication in our age. 
Newspapers, one of the mass media tools, stand out in terms of their ability to 
appeal to large masses, having significant audience and giving wide and 
detailed coverage of events. All the world under its influence Covid-19’s onset 
especially in Turkey has caused to prominence of pandemic news in all local 
and national newspapers which are one of the most established representatives 
of mass communication. The purpose of this research is to display the effect of 
Covid-19 news on newspaper headlines, which is still a common mass 
communication tool, since the emergence of Covid-19 in our country as a 
global epidemic. In the study, Hürriyet and Milliyet newspapers are included as 
two nationally published newspapers. Starting from 11th March, the date of the 
first detection of Covid-19 case in Turkey, the headlines of the mentioned 
newspapers have been examined and compared on a weekly process in terms of 
typographics and semiotics. A comparison will also be provided with the three-
days beforehand of these dates, when the news of Covid-19 occupied a large 
place in the newspaper headlines, and the typographic and semiotic differences 
before and after Covid-19 will also be determined in the headlines. In the 
research, first of all, the place of typography and semiotics in newspaper 
headlines will be mentioned. Then, the newspaper headlines and their 
structures, typography, semiotics and indicators will be discussed briefly, and 
typographic and semiotic analyzes of the headlines in the mentioned 
newspapers will be made over the determined date range. In the research, 
qualitative research method will be used. After accessing the archive and 
written sources related to the literature review, within the specified date range it 
is aimed to examine and analyze the headline news about Covid-19 in terms of 
typographical and semiotics through the first page images of Hürriyet and 
Milliyet newspapers. As a result of the research, it was observed that in both 
newspapers the readability levels of the headlines related to the Covid-19 
pandemic were sufficient in general. One of the factors that reduce the 
readability levels of the headlines is that the space between letters in the 
headlines is short. It is concluded that the headlines of the Milliyet newspaper 
were included with subheadings and eventually the headlines were longer, 
while the Hürriyet newspaper’s headlines were prepared in a shorter and more 
striking form. As for the examination of the headline visuals, it was seen that 
masks were reflected especially through the women images in order to 
complement the news content and raise awareness in the visuals of Hürriyet 
newspaper's Covid-19 news headlines. And when examining the Milliyet 
newspaper’s headlines news, it was concluded that it usually included more 
spatial and wider-angle visuals.	

Keywords: Hürriyet Newspaper, Milliyet Newspaper, Newspaper headlines, 
Covid-19, Typographics, Semiotics Analysis.	
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşadõğõmõz iletişim çağõnõn bir sonucu olarak etrafõmõz kitle 
iletişim araçlarõ ile çevrili durumdadõr. Yakõn sŸreçlerde değişik biçimlerde 
hayatõmõza giren iletişim araçlarõ ya da başka bir anlatõm biçimiyle medya 
araçlarõ, hayatõmõzõ kolaylaştõrmasõ, şehrimizden, Ÿlkemizden ve tŸm dŸnyadan 
haber almamõzõ sağlamasõ ile šnemli bir yere sahiptir. Bunun yanõnda gŸnlŸk 
algõlarõmõzõ belirlemekte, dŸzenlemekte ve yaşamlarõmõzõn hõzlõ değişiminde 
işlevsellik gšrevini de Ÿstlenmektedir. 

Bu araştõrmanõn konusunu kitle iletişim araçlarõnõn en kšklŸ temsilcilerinden 
birisi olan gazetelerin TŸrkiyeÕde ilk Covid-19 vakasõnõn gšrŸlmesi 
sonrasõndaki manşetlerinin ele alõnmasõ oluşturmaktadõr. Araştõrmada, Covid-19 
salgõnõ haberlerinin, TŸrkiyeÕdeki gazete manşetlerine nasõl yansõdõğõ, tipografik 
unsurlar ve gšstergeler õşõğõnda incelenecektir. ‚inÕde başlayan ve dünya 
geneline yayõlan Covid-19 pandemisinde TŸrkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 
vakasõ, Sağlõk Bakanlõğõ tarafõndan 11 Mart 2020 tarihinde açõklanmõştõr. 
†lkemizde virŸse bağlõ ilk šlŸm ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Tam olarak uzun sŸreli etkileri hala belirlenememiş olsa da dŸnyada birçok 
insanõn šlŸmŸne yola açan virŸs, belirli risk grubunda yer alan kişiler başta 
olmak Ÿzere herkes için šnemli bir problem teşkil etmektedir. Salgõnõn yalnõzca 
sağlõk sektšrŸnŸ değil, bireysel, psikolojik, siyasal, ekonomik toplumsal yapõyõ 
ve modayõ bile etkilediği gšrŸlmektedir. Covid-19Õun medyada gŸndem olmasõ 
ve birçok alanõ etkilemesi ile gazete manşetlerinde yer almasõ arasõnda doğrusal 
bir ilişki vardõr. ‚alõşmada da gazete manşetlerinde yer alan salgõn haberlerinin 
tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlarak, HŸrriyet ve 
Milliyet gazeteleri olmak Ÿzere iki farklõ gazete yšnŸnden bir haftalõk sŸreyle 
karşõlaştõrmalarõnõn yapõlmasõ amaçlanmõştõr. 

TİPOGRAFİ VE GÖSTERGEBİLİMİN GAZETE MANŞETLERİNDEKİ 
YERİ 

İnsanlõk tarihi boyunca yaşanan çok sayõda salgõnda da olduğu Ÿzere tŸm 
dŸnyaya yayõlan ve šlŸmcŸl etkisiyle pek çok insanõn hayatõna mal olan Covid-
19 šnemli bir salgõn tehdididir. İlk olarak, 2019 yõlõnõn Aralõk ayõnda ‚inÕin 
Hubey eyaletine bağlõ olan Vuhan şehrinde gšrŸlen ve daha sonra dŸnyanõn 
bŸyŸk bir kõsmõna yayõlan Covid-19 virŸsŸ, başta çok sayõda insanõn šlŸmŸne 
neden olduğu gibi kŸresel dŸzeyde de farklõ birçok probleme yol açmõştõr. 
TŸrkiyeÕde ise ilk vakanõn 11 Mart 2020 tarihinde gšrŸlmesiyle birlikte 
sağlõktan sosyolojik yapõlara dek çok yšnlŸ etkilerinin olmasõ kitle iletişim 
araçlarõndan gazetelere yansõmõştõr. GŸndemi belirleyen šnemli bir konu olarak 
Covid-19 haberleri, bu tarihten itibaren gazete manşetlerinde sõklõkla yer 
verilmiştir. Gazetelerin sayfa dŸzeni, okurlarõn gazetede yer alan haberlere ve 
bilgilere mŸmkŸn olabildiğince çabuk ulaşabilmeleri, hõzlõ şekilde 
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algõlayabilmeleri için šnem arz etmektedir. Gazetenin içeriğini ve šzellikle 
gŸndem olan konularõ barõndõran gazetenin ilk sayfasõ olarak manşetler ise 
sayfa dŸzeni açõsõndan daha fazla Ÿzerinde durulmasõ gereken kõsõmdõr. Okurun 
dikkatini ve ilgisini çekerek tŸm haber metnini okuma isteği uyandõrabilecek 
şekilde hazõrlanmalõ, bu yšnŸyle okuyucu yšnlendirme işlevini de 
uyandõrabilmelidir. 

Genellikle yazõ boyutuyla šne çõkan gazetelerin manşetlerinde de ağõrlõklõ 
olarak yazõnõn kullanõldõğõ gšrŸlmektedir. Bu açõdan sayfa dŸzeninde yazõnsal 
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kullanõlabilmesi için tipografi, Ÿzerinde durulmasõ gereken šnemli bir konudur 
(Aktaran Somuncu, 2016: 793). Daha çok yazõ ile šn plana çõksa da gazeteler 
çeşitli gšrsellerle desteklendiğinde yaşadõğõmõz bu çağda kõsõtlõ vakte sahip 
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GAZETE MANŞETLERİ VE YAPILARI 
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gerekmektedir. Bu yŸzden gazete hazõrlanõrken manşetler ve sŸrmanşetler 
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Manşet, kavram olarak gŸnlŸk gazetede gŸndemdeki en šnemli olayõn haber 
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894

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - İAÜD - ISSN: 2757-7252, Ekim 2021 Yıl 13 Sayı 4
	
	

çekebilecek, Ÿlke ya da dŸnya açõsõndan en önemli haberleri manşetten 
sunmaktadõr. Manşetler, okuyucunun ilgisini çekebilmek amacõyla diğer haber 
başlõklarõna gšre daha bŸyŸk, belirgin ve vurgulayõcõ bir biçimde sunulur 
(Aktaran Uğur, 2019: 149-150). “Manşetlerin temel işlevi okuyucularõn 
dikkatini çekmektir. Hem dilsel hem de görsel anlamdaki bu birliktelik gerek dil 
ve gerekse de kültür dönüşŸmlerini barõndõrmaktadõr. Dildeki en az çaba 
ilkesiyle bağlantõlõ olarak iletişimde de en kõsa yoldan hedefe ulaşma isteği 
bulunmaktadõr. Bir iletişim aracõ olarak kabul edilen gazetelerde de dilin 
tasarruflu kullanõmõ sšz konusudur. Bunun yoğun olarak yaşandõğõ yer ise hiç 
şüphesiz haber başlõklarõdõr.Ó (Ekici, 2019: 19). 

Gazetede manşet atõldõktan sonra, hatta gazetenin basõmõ sŸrerken, daha fazla 
ileri gidilirse, ilk taşra baskõlarõnõn dağõtõmõ sõrasõnda gelmiş olan çok önemli 
bir olay olduğunda; bu haber sŸrmanşet olarak verilmektedir. “Gazete 
logosunun ve adõnõn Ÿzerine başlõğõ iri puntolu harflerle yerleştirilen haberÓ 
sŸrmanşet haber olarak tanõmlanmaktadõr (Aktaran, Yağbasan & Demir, 2007: 
117). Gazetelerde yer alan sŸrmanşet, daha çok son anda gelen çok šnemli bir 
haber veya haberlerin atlanmadan verilebilmesi için uygulanan bir yšntem 
şeklidir. Gazete basõldõktan sonra dahi devam eden gŸndelik yaşam içinde 
ortaya çõkan šnemli ve ani değişiklikler, gazetenin en šnemli ham maddesi olan 
haberi oluşturmaktadõr. Gazetenin işlevleri arasõnda ilk sõrada yer alan haber 
verme işlevi doğrultusunda gelen bu yeni haber, sŸrmanşete çõkarõlarak 
verilmektedir (Yağbasan & Demir, 2007: 117 ). 

TİPOGRAFİ 

ÒTipografi, her sayfa tasarõmcõsõnõn Ÿzerinde itina ile durmasõ gereken šnemli 
bir konudur. Gazeteye bakõldõğõ zaman en ağõrlõklõ unsur yazõdõr. Bšylesine 
bŸyŸk šneme sahip olan bir unsurun nasõl kullanõlacağõnõn bilinmesi de bŸyŸk 
bir šnem arz etmektedir.Ó (Somuncu, 2016: 793). 

“Kõsaca basõm sanatõ olan tipografi, basõmda kullanõlan hurufatõn 
tasarõmlanmasõ uğraşõdõr.Ó (Sözen & Tanyeli, 2016: 303). Tipografi, terim 
anlamõnda ilk defa modern matbaacõlõğõn atasõ olarak kabul edilen Alman 
Johann Gutenberg (1398-1468)Õin metal harflerini tanõmlama amacõyla 
kullanõlmõş, gŸnŸmŸzde ise tŸm basõlõ yazõlarõn, noktalama işaretlerinin 
tasarõmda ve sanatta kullanõmõna dayalõ šzelliklerini ve Ÿretim teknolojilerini 
konu edinen bir uzmanlõk alanõdõr (Becer, 2019: 176). Her sese karşõlõk gelen 
tipografik elemanlar diğer adõyla yazõ elemanlarõ, grafik tasarõmõnda en temel 
tasarõm elemanõdõr. Tipografi, yazõlõ iletişimin bŸtŸn alanlarõnda kullanõlan harf, 
sayõ, sembol, çizgi ve noktalama işaretleri gibi her unsurun, gerekli bilginin ve 
mesajõn aktarõlmasõ amacõyla tasarlanmasõdõr. Tipografik tasarõm, yazõlarõn 
içeriklerine ve kullanõldõğõ ŸrŸnŸn amacõna ve šzelliklerine uygun olarak 
tasarlanõr. Bu tasarõmõn içerikle gšrsel tutarlõlõğõ çok šnemlidir (Uğur, 2019: 
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150). Uçar (2004: 139)’a göre ‘‘Tipografinin temel işlevi okunurluktur, 
tasarõmda yazõnõn işlevi budur. Okunabilirliği sağlamak için yazõyõ oluşturan 
karakterin ve stillerin seçimi, harf boyutu (punto), kelimeleri uygun hecelerden 
bölme, espas (harf arasõ boşluk) kavramõ, renk, doku ve ton, seçimi šnemli 
etkenlerdir” (Aktaran Uğur, 2019: 152). 

“Tipografik tasarõm işlemlerinde, dŸnyanõn birçok Ÿlkesinde 
ÒpuntoÓ šlçŸ sistemi kullanõlmaktadõr. Tipografik hiyerarşi 
oluşturmada yazõnõn punto bŸyŸklŸğŸ dikkate alõnarak işlemler 
gerçekleştirilir. Punto, her tŸrlŸ basõlõ materyallerdeki 
tipografik dŸzenlemelerde oldukça šnemlidir. Punto, harflerin 
ne kadarlõk bir alana hŸkmettiğinin gšstergesi olarak da 
tanõmlanabilir. Gazete manşetlerinde kullanõlan yazõlar bŸyŸk 
puntoya sahiptir. Bu nedenle normal metin dizgisinde 
kullanõlan 10-12 punto bŸyŸklŸğe sahip yazõlar en fazla yarõm 
metre mesafeden okunabilme imk‰nõ olmasõna karşõn 70 punto 
ve Ÿzeri bŸyŸklŸklere sahip manşetler 5-6 metre mesafeden bile 
rahatlõkla okunabilmektedirler.” (Uğur, 2019: 154-155). 

Bir sayfa tasarõmõnda başlõk, alt başlõk ve metin sõralamasõ bir šncelik 
sõralamasõ belirleme sistemidir. Bu hiyerarşik dŸzenin kurulabilmesi için gerekli 
šgeler: yazõ karakterlerinin farklõlõklarõ, harf bŸyŸklŸklerini değiştirme, aynõ 
yazõ karakteri kullanõlmõş olsa da bold (kalõn) veya italik gibi değişkenlerin 
kullanõmõdõr (Uçar, 2019: 278). 

GÖSTERGEBİLİM VE GÖSTERGELER 

Gšstergebilim, bir etkinlik alanõna (bu sanatsal, dilsel vs. olabilir) ait 
gšstergeleri inceleyen bilim dalõ olarak tanõmlanmaktadõr (Sšzen & Tanyeli, 
2016: 120). Gšsterge terimi, kõsaca “herhangi bir şey gšsteren šge” olarak 
tanõmlanabilse de çok farklõ alanlarda kullanõlmasõ ve zengin tarihsel bir 
geçmişe sahip olmasõ nedeniyle tam olarak açõklanmasõ zordur (Barthes, 1979: 
26). “Bir sšzcŸk ya da gšrŸntŸ şeklinde karşõmõza çõkan göstergeler, mesaj 
iletme işlevine sahiptirler. Bu mesaj, iletişim, uyarõ amaçlõ ya da sanatsal 
içerikli olabilir. Aynõ gšsterge, içinde bulunduğu bağlama gšre farklõ şekillerde 
yorumlanabilir.” (Demir, 2009: 9). Bununla birlikte gŸnŸmŸzde gšrsel 
göstergeler šnemli bir yere sahiptir ve bu yšnde çalõşmalarõn da daha fazla 
olduğu gšrŸlmektedir. İnsanlarõn gšrsel ve yazõlarõn yer aldõğõ bir bildiride 
yazõlarõ okumak yerine šnce “fotoğraflar, amblemler, kõsaltmalar, bŸyŸk 
puntolu yazõlar, değişik renkteki bayraklar ve kŸçŸk yazõlar içine serpiştirilmiş 
değişik bŸyŸklŸkteki renk ve yazõlarõÓ incelemiş olmasõ, gšrsel gšstergeler ile 
ilgili daha fazla çalõşma yapõlmasõnõ destekler niteliktedir (Aktaran ‚ulha, 
2011: 416).  
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Göstergebilim, iletişim, pazarlama, sanat, reklam, sosyo-kŸltŸrel yapõ, insan 
davranõşlarõ gibi farklõ disiplinlerdeki derin anlamlarõ açõğa çõkaran bir alandõr. 
Bu özelliği, gŸnŸmŸzde çeşitli araştõrmalarda yšntem olarak kullanõlmasõnõ 
sağlamaktadõr (Civelek & Türkay, 2020: 772). Anlamlandõrma sŸrecinde 
gšrŸnen ve bilinen anlamõn dõşõna çõkarak gšstergeler sayesinde çšzŸmleme 
yapmayõ sağlayan göstergebilim, her ne kadar öznel yönü işaret etse de 
toplumsal ve kŸltŸrel kodlarõn incelenerek çšzŸmlenmesi nesnelliğini öne 
çõkarmaktadõr (Civelek & Türkay, 2020: 774). 

Gšstergebilim toplum içinde birçok gšsterge dizgesi yer alõr. Bu gšsterge 
dizgelerini, gšstergebilim inceler. Gšstergebilim çerçevesinde inceleme konusu 
olan göstergeler evreni, sağõr-dilsiz alfabesinden çeşitli işitsel, görsel, 
devinimsel dizgelere, toplumsal ilişkileri dŸzenleyen kurallara, davranõş 
biçimlerine, giyim, yemek vb. gerçekliklere; tanõtõ tŸrŸnden uygulamalara, 
sinema, tiyatro, resim, yazõn gibi sanatsal etkinliklere kadar uzanan geniş bir 
alanõ ve anlam aktaran ya da içeren tŸm eylemleri kapsar. Gšstergebilim, bu 
evrene šzgŸ yasalarõ belirlemeyi, işleyiş kurallarõnõ saptamayõ, inceleme 
yöntemlerini oluşturmayõ, betimleme ve açõklama işlemlerini gerçekleştirmeyi 
amaçlar. Fransõz edebiyat bilimci Algirdas Julien Greimas (1917-1992)’a göre 
gšstergebilim, hem dŸnyanõn insan hem de insanõn insan için taşõdõğõ anlamõ 
araştõran bir daldõr. Greimas, 1960Õlõ yõllardan sonra yaptõğõ çalõşmalarda 
göstergebilimi kendi kendine veren, bağõmsõz bir bilim dalõ haline getirmiştir 
(Keser, 2009: 147). 

GreimasÕõn 1966 yõlõnda yayõnlanan ÒYapõsal Anlambilim” isimli eseri, 
göstergebilim ile ilgili düşüncelerin toparlanmaya başladõğõ sŸreci belirtir. Bu 
eser aynõ zamanda hem doğal dilin ilke ile ögelerini anlambilim olarak farklõ bir 
kuram içinde açõklanmasõnõ hem de işlemsel göstergebilimin olabilirliğinin 
görülmesini sağlamõştõr (Guiraud, 1994: 11). 

‚alõşma, grubuyla birlikte geliştirdiği çšzŸmleme yšntemini tiyatro, şiir, hukuk, 
siyaset, gšrsel sanatlar, reklamlar, dinsel sšylemler vb. değişik dizgelere 
uygulayõp, insanõn yarattõğõ, anlam taşõyan yapõlarõn hem değişmeyen evrensel 
šzelliklerini yani temel yapõlarõnõ hem de kişiden kişiye, toplumdan topluma 
değişen šzelliklerini, yŸzey yapõlarõnõ ortaya koymaya çalõşmõştõr (Keser, 2009: 
147). 

Amerikalõ iletişim profesšrŸ ve kŸltŸr teorisyeni John Fiske (1939-2021)Õye 
göre göstergebilim, Ÿç ana alana ayrõlõr. İlki, çeşitli gšstergeleri, anlamlarõnõ 
temsil eden yollarõ ve gšstergelerin insanlar ile ilişkilendirilme şeklinin 
araştõrõlmasõnõ içeren “göstergenin kendisi”dir. İkincisi, toplumsal ve kültürel 
ihtiyaçlarõ karşõlamak amacõyla oluşturulan kodlar ve kodlarõn iletilmesi için 
iletişim kanallarõnõn işletilebilmesi için başvurulan yollarõn araştõrõldõğõ “içinde 
göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemler”dir. †çŸncŸsŸ ise, kültürün 
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varlõğõnõn ve biçiminin de gšstergelerin ve kodlarõn kullanõmõnda rol oynadõğõ 
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Gšsterilen; insanõn zihninde, deneyimleriyle kavradõğõ gšstergenin içeriği: 
gšstergenin insan zihninde karşõlõk geldiği kavram olmasõ nedeniyle insanõn 
dŸşŸnce alanõnõ ilgilendirir (Keser, 2009: 148). 

Tõpkõ Feminizm, Freudculuk, Marksizm, Yapõbozumculuk gibi gšstergebilim 
de sanata sağduyu ve doğal dŸzen anlayõşõnõn štesine geçen, hatta bunlarõ 
yadsõyan eleştirel bir yaklaşõm šnerir. …te yandan, bir bilimcinin sšyleyeceği 
gibi sezgi karşõtõdõr. Gšstergebilim, şifresini çšzŸp gizli anlamlar açõğa 
çõkarmalarõ için okuyucuya ve izleyiciye şifreler ve şifre çšzme sistemleri verir: 
Kastettiğimizi sandõğõmõz şey,  gerçekten kastettiğimiz şey değildir. Tam da bu 
nedenle gšstergebilim en azõndan kõsmen, ironik ve bozumcu olma eğilimindeki 
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gŸncel kuram saflarõnda yer alan yšntemin avantajlarõ, dezavantantajlarõ, 
netlikleri ve muğlaklõklarõ vardõr (Minor, 2020: 234-235). 

Antik YunanÕdan beri şiir ve resmin alõmlama yšnŸnden sšzcŸk ve imge 
karşõlaştõrõlmasõ devam etmektedir. Romalõ tarihçi, deneme ve biyografi yazarõ 
PlutarkhosÕun “Şiir konuşan bir resimdir; resimse sessiz bir şiir.” sšzŸ ise şiir 
ve resim arasõndaki benzerliği ortaya koymaktadõr (Minor, 2020: 225). 17. 
yŸzyõlõn sonu ve 18. yŸzyõlõn başõnda şiir ile resmi farklõ araçlar temelinde, 
gšsterge sistemleri bakõmõndan birbirinden ayõrmanõn giderek yaygõnlaştõğõ 
gšrŸlmŸştŸr.  Fransõz ressam ve eleştirmen Roger de Piles (1635-1709), 
imgelerin daha doğal olduğu ve bu yŸzden herkes tarafõndan rahatça fark 
edilebildiği için resmin şiirden daha evrensel bir dil olduğu fikrini šne 
sürmüştŸr. Bununla birlikte bir resmin binlerce sšzcŸğe eş değer olduğu, 
sšzcŸklerin anlattõğõnõ fakat resmin gšsterdiğini ifade etmiştir. Gšstermenin 
uyarõcõlõğõ daha fazladõr, duygularõ çok daha fazla etkiler ve sšzel bir 
açõklamaya gšre daha ilgi çekicidir. …yleyse, resimler daha doğalken sšzcŸkler 
ise uzlaşõm sal ve yapaydõr (Minor, 2020: 229). De Piles, renk ve tasarõm 
arasõnda da bir fark olduğunu belirtir. Resim, her ikisine de bağlõ olsa da renk 
resme šzeldir, fakat tasarõm pek çok şeyde bulunabilir. De PilesÕe gšre, resmin 
ortamõnõn belirli unsurlarõna odaklanmasõ ve resimdeki gšstergelerin Ÿzerinde 
yoğunlaşõlmasõ gerektiğini belirtir (Minor, 2020: 230). 

Sanat ve tasarõm çalõşmalarõnõ, farklõ toplumlar ya da tarihsel dšnemler 
çerçevesinde inceleme gerektirdiği için analiz ederken oldukça dikkatli olmak 
gerekir. ‚ŸnkŸ farklõ nesneler, uygulamalar ve benzeri şeyler farklõ dšnemlere 
ya da gruplara ait olarak gšrŸlmektedir. Bu anlamda, gšrsel kŸltŸrŸn anlatõmõ 
için kullanõlabilecek herhangi bir nesnel, objektif ya da değişmeyen bir sanat ve 
tasarõm tanõmõna rastlamak mŸmkŸn değildir. Bu noktada, gšrsel kŸltŸrŸ 
tanõmlamanõn ya da Ÿzerine çalõşmanõn faydasõz olabileceği dŸşŸnŸlebilse de, 
bilgi ve analiz Ÿretilebilecek olumlu şeyler olarak algõlamak mŸmkŸndŸr 
(Barnard, 2010: 173). Her toplumdaki farklõ gruplarõn, kŸltŸrel yaşamlarõndaki 
sŸreçlerinin bir parçasõ olarak sanatsal ve estetik olanõ açõklama çabasõ, 
toplumsal sŸreçler, toplumsal yaşam, yani kŸltŸrel bir Ÿretim biçimleri olarak 
incelenebilir. Bu ayrõmlar ve tanõmlamalar, aynõ zamanda farklõ gruplar 
arasõndaki değer ve inançlarõ da gšstermektedir. Yazar, akademisyen ve 
eleştirmen Raymond Williams (1921-1988)Õa gšre bunlar, gšsterge sistemleri 
olarak nitelendirilebilir (Aktaran Bannard, 2010: 174). 

Bir toplumun tŸm yšnleriyle ilişkili olabilen gšsterge sistemleri harici ve d‰hili 
olmak Ÿzere ikiye ayrõlõr. Harici gšsterge sistemleri, neyin sanat ya da tasarõm 
olabileceğini tanõmlamak ve sanat ya da tasarõm olabilecek şeylere toplum 
tarafõndan verilen tepkileri içerir. D‰hili gšstergeler ise sanat ya da tasarõm 
biçimlerinin yšntemleri, gelenekleri ve toplumda ne ifade ettiği ile 
ilgilenmektedir. …rneğin; bazõ geleneklere gšre yŸzmek mucizevi olarak 
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görülebilirken diğerlerinde normal görülebilir. Bu geleneklerin sanat ya da 
tasarõmdaki işleyişlerinden sorumlu olan gösterge sistemleri içinde olduklarõ 
toplumsal dŸzenin parçalarõ olarak yorumlanmalõdõr ve toplumsal dŸzenlerin 
Ÿretiminde ve yaygõnlaşmasõnda šnemli rol oynamaktadõr (Bannard, 2010: 
175). 

Gösterge, bir gerçekliğin, kavramõn ya da olgunun kendi gerçeklik düzlemi 
dõşõndaki başka bir gerçeklik düzleminde ifade edilebilmesine yarayan simge ya 
da işaret olarak tanõmlanmaktadõr. İlk olarak Saussure tarafõndan insan dili için 
šne sŸrŸlen gšsterge kavramõ, gŸnŸmŸzde yapõsalcõ yaklaşõm tarafõndan sanat 
alanõna da uygulanmaktadõr. Dilde, sšzcŸkler birer gšstergedir. Her sšzcŸk, 
başka bir gerçeklik düzleminde yer alan gerçeklikleri, dil düzleminde 
anlatabilmemizi sağlayan bir simge, bir gšsterge olarak nitelenebilir. Aynõ 
şekilde örneğin, bir resmi oluşturan ögeler de sanat dõşõ alanlarda bulunan 
gerçeklikleri resimsel yüzey üzerinde ifade eden birer gšsterge sayõlmaktadõr 
(Sšzen & Tanyeli, 2016: 120). 

Gösterge, başka bir şeyin yerine anlamlõ olarak geçebilecek herhangi bir şeydir. 
Bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikler taşõdõğõndan, kendi 
dõşõnda bir nesne, varlõk veya olgu ifade eder (Keser, 2009: 146). Anlõktaki 
imgesi bir başka uyaranõn imgesine bağlõ olduğundan onu çağrõştõrabilen bir 
uyarandõr. …rneğin; ÒayakÓ kelimesi, insan vŸcudundaki bir parçanõn 
gšstergesidir. ‚õğlõk korkunun, duman ateşin gšstergesidir. Bir gšsterge, 
anlatõm ile içeriğin, bir başka deyişle bir gösterenle bir gösterilenin 
birleşiminden oluşan iki yönlü bir bütündür. Bu ikisi (gšsteren ve gšsterilen) 
šylesine iç içedir ki, bir kâğõdõn ön yüzüyle arka yüzüne benzerler. Bir yüzünü 
keserseniz öbür yüzünü de kesmiş olursunuz. Ne anlatõm içerikten ne de içerik 
anlatõmdan ayrõlabilir. Göstereni gösterilen ile birleştiren bağ ise nedensizdir. 
Göstergeler çok değişik biçimlerde sõnõflandõrõlmakla birlikte, daha çok şu üç 
gšsterge sõnõfõndan sšz edilmektedir: gšrsel gšstergeler (ikonlar), belirtiler ve 
asõl gšstergeler. 

Görsel göstergeler, belirtkeler ve simgeler; insanõn, toplum yaşamõnda sõnõrlõ ve 
özel gereksinimlere bağlõ šzel iletileri açõklamak için kullanõlan dil dõşõ iletişim 
araçlarõnõn en šnemlilerindendir. BŸtŸn bu gšstergelerin aynõ anda kullanõlmasõ 
iletişimin etkisini artõrõr (Keser, 2009: 147). Bir göstergenin somut olan 
duyularla algõlanabilen kõsmõ gšsteren olarak tanõmlanmaktadõr. Gšsteren; 
gšstergenin biçim, anlatõm kõsmõnõ oluşturur: bir yazõ, ses veya biçim, göstereni 
belirtir (Keser, 2009: 146). 
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MANŞETLERİN TİPOGRAFİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMELERİ 

Göstergebilimsel çözümlemelerde nesne, anlam ve kullanõlan gšstergeler olmak 
üzere önemli üç öge bulunmaktadõr. Bu ögelerin birleşimiyle hedef kitleye 
iletilmek istenen mesaj oluşur. Mesajõn gŸçlŸ bir şekilde verilebilmesi ve hedef 
kitleye hitap edebilme, bu üç ögenin olabilecek en etkili biçimde 
kullanõlabilmesine bağlõdõr. Etkili biçimde kullanõlan dilsel ve gšrsel 
göstergeler ile hedef kitleye ulaşmada başarõlõ olduğu söylenebilir (Aktaran 
Civelek & Türkay: 779-780). Her disiplin için geçerli olan bu anlayõş kitle 
iletişim araçlarõndan gazetelerin manşet çšzŸmlemeleri için de geçerlidir. 
GŸnŸmŸzde çok farklõ alanlarda kullanõlabilen göstergebilimde birden fazla 
yöntem, birçok kuramcõnõn farklõ bakõş açõlarõyla oluşturmuş olduğu 
modellemeler bulunmaktadõr. Bunun yanõnda her kŸltŸrŸn ve toplumun yaşam 
sŸreçleri içinde kendine šzgŸ oluşturduğu gšstergeler de yer almaktadõr. 

Araştõrmanõn bu bšlŸmŸnde, sšz konusu gazete manşetlerinin belirlenen tarih 
aralõğõnda tipografik ve gšstergebilimsel yšnden incelemesi yapõlacaktõr. 
Gšstergebilimsel yšntem olarak araştõrmada, yazõlõ ve gšrselin bir arada 
kullanõldõğõ gazete manşetlerinin anlam katmanlarõnõn, araştõrmanõn 
“Göstergebilim ve Göstergeler” başlõğõnda yer verilen, göstergebilimin iki 
šncŸsŸ olarak kabul edilen Pierrce ve Sassure õşõğõnda çšzŸmlenmesi 
sağlanacaktõr. 

Araştõrmada, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren 17 Mart 2020 tarihi de dâhil 
olmak Ÿzere gazete manşetlerindeki 10 günlük süreç, HŸrriyet ve Milliyet 
gazeteleri šrnekleminde çšzŸmlenecektir.  
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kullanõldõğõ gazete manşetlerinin anlam katmanlarõnõn, araştõrmanõn 
“Göstergebilim ve Göstergeler” başlõğõnda yer verilen, göstergebilimin iki 
šncŸsŸ olarak kabul edilen Pierrce ve Sassure õşõğõnda çšzŸmlenmesi 
sağlanacaktõr. 

Araştõrmada, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren 17 Mart 2020 tarihi de dâhil 
olmak Ÿzere gazete manşetlerindeki 10 günlük süreç, HŸrriyet ve Milliyet 
gazeteleri šrnekleminde çšzŸmlenecektir.  

  

	
	

HÜRRİYET GAZETESİ 

 
Resim 1. 8 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-1) 

ÒYozgatlõ ElifÕin Kelebek EtkisiÓ başlõklõ gazete manşetinde ÒKelebek EtkisiÓ 
kõsmõ daha bŸyŸk punto ile vurgulanmõş, başlõğa uygun iki gšrsel ile içerik 
šrtŸşmektedir. DŸnya Kadõnlar GŸnŸÕne šzel atõlan manşette ÒEÓ harfinin 
šnŸne gelen gšrsel, manşetin okunabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Manşet 
dõşõndaki başlõklarõn genel olarak kadõnlar, siyaset ve magazin ile ilgili konulara 
değindiği gšrŸlmektedir. 
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Resim 2. 9 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-2) 

ÒVirŸsten Sonra Hõzla YŸkselirizÓ şeklindeki manşetin mavi zemin üzerine 
beyaz ve kalõn puntolarla vurgulu biçimde olmasõ, manşetin diğer haber 
başlõklarõnõn šnŸne geçmesini sağlamõştõr. Fakat manşet, içeriği korona virŸsŸn 
TŸrkiyeÕye turist gšnderen Ÿlkelere sõçramasõ sonucu TŸrk turizminin olumsuz 
etkilenmesi ile ifade etmektedir. Manşet ve ilgili gšrselin tam olarak içeriği 
yansõtmadõğõ gšrŸlmektedir. 
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Resim 2. 9 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-2) 

ÒVirŸsten Sonra Hõzla YŸkselirizÓ şeklindeki manşetin mavi zemin üzerine 
beyaz ve kalõn puntolarla vurgulu biçimde olmasõ, manşetin diğer haber 
başlõklarõnõn šnŸne geçmesini sağlamõştõr. Fakat manşet, içeriği korona virŸsŸn 
TŸrkiyeÕye turist gšnderen Ÿlkelere sõçramasõ sonucu TŸrk turizminin olumsuz 
etkilenmesi ile ifade etmektedir. Manşet ve ilgili gšrselin tam olarak içeriği 
yansõtmadõğõ gšrŸlmektedir. 
 

	
	

 
Resim 3. 10 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-3) 

ÒAlman UsulŸ Bize UymadõÓ manşeti tõpkõ bir šnceki gŸn gibi mavi zemin 
üzerine, ÒBize UymadõÓ kõsmõ daha bŸyŸk punto ile vurgulanarak beyaz renk 
ile yazõlmõştõr. Manşette korona virŸs haberine yer verilmemesine rağmen ilk 
sayfanõn alt kõsmõnda ÒŞŸpheliler Var Ama Hasta YokÓ başlõğõ dikkat 
çekmektedir. 
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Resim 4. 11 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-4) 

11 Mart tarihinde Hürriyet gazetesi manşeti incelendiğinde “AB Dönüşü 3 
Mesaj” olduğu görülmektedir ve vurgu, diğer kelimelere göre büyük punto ile 
yazõlan Ò3 MesajÓ kelimesindedir. Harfler arasõndaki espas azken, kelime arasõ 
espas normaldir. Beyaz zemin Ÿzerine siyah yazõlmõş olan manşetin 
okunabilirlik dŸzeyi yeterlidir. Korona virüs ile ilgili haberler ise manşet olarak 
verilmemiş fakat yine de gazetenin ilk sayfasõnda kalõn puntolu başlõklar ve 
destekleyici gšrseller ile yer almõştõr. Buradan hareketle korona virüsün 
manşette yer almamõş olsa da korona virüse gazetenin içeriğinde yer verildiği 
anlaşõlmaktadõr.  
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Resim 4. 11 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-4) 

11 Mart tarihinde Hürriyet gazetesi manşeti incelendiğinde “AB Dönüşü 3 
Mesaj” olduğu görülmektedir ve vurgu, diğer kelimelere göre büyük punto ile 
yazõlan Ò3 MesajÓ kelimesindedir. Harfler arasõndaki espas azken, kelime arasõ 
espas normaldir. Beyaz zemin Ÿzerine siyah yazõlmõş olan manşetin 
okunabilirlik dŸzeyi yeterlidir. Korona virüs ile ilgili haberler ise manşet olarak 
verilmemiş fakat yine de gazetenin ilk sayfasõnda kalõn puntolu başlõklar ve 
destekleyici gšrseller ile yer almõştõr. Buradan hareketle korona virüsün 
manşette yer almamõş olsa da korona virüse gazetenin içeriğinde yer verildiği 
anlaşõlmaktadõr.  

	
	

 
Resim 5. 12 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-5) 

Ülkemizde korona virüsün ilk vakasõnõn gšrŸlmesinin ardõndan 12 Mart 
tarihinde HŸrriyet gazetesinde Ò…nŸmŸzdeki 2 Ay KritikÓ şeklinde manşet 
oluşturulmuştur.  …nceki gŸne gšre ilk sayfada korona virüs haberlerine daha 
geniş yer verildiği gšrŸlmektedir. Daha çok alõnacak šnlemlere ve virüsten 
korunma yšntemlerine yer verilmiş, mesafenin šnemi el gšrseliyle 
desteklenmiş, yasaklarõn başlamasõyla yapõlan abartõlõ alõşveriş haberi de 
kõrmõzõ zemin Ÿzerine beyaz renkli bir şekilde ÒAlõşverişi AbarttõkÓ yazõsõyla 
yine uygun gšrselle yansõtõlmõştõr. 
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Resim 6. 13 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-6) 

†lkemizde vakalarõn ortaya çõkmasõnõn ardõndan alõnan ilk šnlemlerden biri 
olan okullarõn tatil edilmesi ÒOkul Tatil Maçlar SeyircisizÓ başlõğõyla gŸndem 
olmuş, šzellikle ÒOkul TatilÓ kelimesi, vurgulama için daha bŸyŸk puntolar ile 
yazõlmõştõr. Fakat manşetin gšrseli okulla ilgili değil, maçlar ile ilgili 
seçilmiştir. 



907

Eda UYGAN
	
	

 
Resim 6. 13 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-6) 

†lkemizde vakalarõn ortaya çõkmasõnõn ardõndan alõnan ilk šnlemlerden biri 
olan okullarõn tatil edilmesi ÒOkul Tatil Maçlar SeyircisizÓ başlõğõyla gŸndem 
olmuş, šzellikle ÒOkul TatilÓ kelimesi, vurgulama için daha bŸyŸk puntolar ile 
yazõlmõştõr. Fakat manşetin gšrseli okulla ilgili değil, maçlar ile ilgili 
seçilmiştir. 

	
	

 
Resim 7. 14 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi 

Kaynak: (URL-7) 

Bir šnceki gŸn okullarõn kapanmasõnõn manşette yer almasõnõn ardõndan bu kez 
de ÒUzaktan Eğitim Bšyle OlacakÓ haberinin manşet olduğu gšrŸlmektedir. 
Manşet bu defa daha šnceki gšrsellerden farklõ olarak bir karikatŸr ile 
desteklenmiştir.   
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Resim 8. 15 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak : (URL-8) 

15 Mart tarihinde gazetenin ilk sayfasõnõn tŸm satõrõnõ kapsayacak şekilde 
ÒDŸnya DurduÓ manşetine yer verilmiştir. Manşet haberinin fotoğraflarõ 
incelendiğinde maskeli bir kadõn fotoğrafõnõn daha fazla yer kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. Kadõnõn maskesinin siyah olmasõ, haber başlõğõ ile šrtŸşmekte 
ve desteklemektedir. Bunun yanõnda manşetin altõndaki haber içeriklerini 
niteleyen faklõ fotoğraflara da yer verilmiştir. 
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Resim 8. 15 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak : (URL-8) 

15 Mart tarihinde gazetenin ilk sayfasõnõn tŸm satõrõnõ kapsayacak şekilde 
ÒDŸnya DurduÓ manşetine yer verilmiştir. Manşet haberinin fotoğraflarõ 
incelendiğinde maskeli bir kadõn fotoğrafõnõn daha fazla yer kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. Kadõnõn maskesinin siyah olmasõ, haber başlõğõ ile šrtŸşmekte 
ve desteklemektedir. Bunun yanõnda manşetin altõndaki haber içeriklerini 
niteleyen faklõ fotoğraflara da yer verilmiştir. 

	
	

 
Resim 9. 16 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-9) 

Gazetede bir önceki güne benzer şekilde manşetin bir satõrõ kapladõğõ 
gšrŸlmektedir. ÒTemastan Kaçõn Mesafeyi KoruÓ şeklindeki başlõk, sšz konusu 
gazetenin genel manşet biçimlerine benzer olarak koyu zemin Ÿzerine açõk yazõ 
ile okunabilir şekilde verilmiştir. 
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Resim 10. 17 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-10) 

ÒHepsi KapandõÓ başlõklõ manşet yine tŸm satõrõ kapsayacak şekilde yer 
alõyorken, gazetenin šnceki gŸnlerde koyu zemin Ÿzerine açõk renk yazõ 
kullanõlan biçiminden farklõ olarak bu kez, beyaz zemin Ÿzerine siyah renk 
tercih edilmiştir.   
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Resim 10. 17 Mart 2020, Hürriyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-10) 

ÒHepsi KapandõÓ başlõklõ manşet yine tŸm satõrõ kapsayacak şekilde yer 
alõyorken, gazetenin šnceki gŸnlerde koyu zemin Ÿzerine açõk renk yazõ 
kullanõlan biçiminden farklõ olarak bu kez, beyaz zemin Ÿzerine siyah renk 
tercih edilmiştir.   

	
	

 

MİLLİYET GAZETESİ 

 
Resim 11. 8 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-11) 

8 Mart 2020 tarihinde beyaz zemin Ÿzerine siyah renkle yazõlan ÒKadõn 
Devrimi” başlõğõ manşet olmuştur. †niversite yšnetimindeki kadõn istihdamõna 
yönelik haber içeriği ile kadõnlar gŸnŸnŸ nitelemek amacõyla manşette ÒKadõnÓ 
kelimesinin daha büyük puntoyla yazõldõğõ ve aynõ şekilde içerik ve başlõkla 
manşet gšrselinin šrtŸştüğŸ gšrŸlmektedir. Diğer haber başlõklarõnda da 
genellikle kadõnlar, siyaset, futbol gibi konu başlõklarõna yer verilmiş, Covid-19 
ile ilgili bir başlõğa rastlanmamõştõr. 
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Resim 12. 9 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-12) 

Bir önceki güne benzer şekilde ÒBu Rekor Kadõnõn!Ó başlõğõ, son 10 yõlda 
kadõnlarõn işgŸcŸne katõlma oranõnõn erkeklere gšre 4 kat daha hõzlõ artmasõyla 
ilgili olarak manşette yer almõştõr. İlk sayfanõn sol altõnda ise Covid-19 ‘un 
diğer ülkelerdeki vaka ve šlŸm sayõlarõnõn oluşturulduğu içeriğe “16 Milyonluk 
KarantinaÓ başlõğõ ile yer verilmiştir. 
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Resim 12. 9 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-12) 

Bir önceki güne benzer şekilde ÒBu Rekor Kadõnõn!Ó başlõğõ, son 10 yõlda 
kadõnlarõn işgŸcŸne katõlma oranõnõn erkeklere gšre 4 kat daha hõzlõ artmasõyla 
ilgili olarak manşette yer almõştõr. İlk sayfanõn sol altõnda ise Covid-19 ‘un 
diğer ülkelerdeki vaka ve šlŸm sayõlarõnõn oluşturulduğu içeriğe “16 Milyonluk 
KarantinaÓ başlõğõ ile yer verilmiştir. 

	
	

 
Resim 13. 10 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-13) 

Mavi zemin Ÿzerine sarõ renk ile ÒDŸnyanõn GšzŸ Sõnõrda, Kulağõ 
BrŸkselÕdeydiÓ sŸrmanşeti ve mavi zemin Ÿzerine daha bŸyŸk punto, beyaz 
renkle ÒVicdan Nerede?Ó manşetine yer verilmiştir. Covid-19 haberi ise yine ilk 
sayfanõn sol altõnda ÒVirŸsten Değil Alkolden …ldŸlerÓ şeklindeki haber 
başlõğõnõn konusu olmuştur. 
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Resim 14. 11 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-14) 

11 Mart tarihinde gazete manşetinin “Türkiye Çok İyi” başlõğõyla sağda yer 
aldõğõ gšrŸlmektedir. Manşet, beyaz zemin Ÿzerine siyah ve kalõn puntolar ile 
yazõlmõş, bunun yanõnda manşetin hemen Ÿst kõsmõnda koyu kõrmõzõ ile yazõlan 
“Koronavirüse KarşõÓ, kŸçŸk puntolarla sŸrmanşet olarak yer almõştõr.  
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Resim 14. 11 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-14) 

11 Mart tarihinde gazete manşetinin “Türkiye Çok İyi” başlõğõyla sağda yer 
aldõğõ gšrŸlmektedir. Manşet, beyaz zemin Ÿzerine siyah ve kalõn puntolar ile 
yazõlmõş, bunun yanõnda manşetin hemen Ÿst kõsmõnda koyu kõrmõzõ ile yazõlan 
“Koronavirüse KarşõÓ, kŸçŸk puntolarla sŸrmanşet olarak yer almõştõr.  

	
	

 
Resim 15. 12 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-15) 

12 Mart 2020 tarihinde gazetenin manşeti ise sağ kõsõmda yer alan ÒSakin 
Olun” olmuştur. Manşet için yine benzer şekilde açõk zemin Ÿzerine koyu ve 
kalõn punto tercih edilmiş, ÒMarket raflarõ boşaldõ, kolonya stoklarõ tŸkendiÓ 
şeklindeki sŸrmanşet yine koyu kõrmõzõ ile yazõlmõş ve haber, içeriğe uygun 
şekilde dŸzenlenen market fotoğraflarõ ile desteklenmiştir. 
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Resim 16. 13 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-16) 

Bu kez gazetenin sol kõsmõnda yer alan manşet ÒKovid-19 AlgoritmasõÓ 
başlõğõyla, kent kalabalõğõ içerisinde šn plana çõkarõlan maskeli kadõn fotoğrafõ 
ile oluşturulmuştur. Manşette ÒOÓ harfi yerine kullanõlan korona virüse ait 
gšrsel ve Ÿzerindeki maske, yazõ ve gšrsel ile uyumlu şekilde kullanõlmõş ve 
anlatõmõ gŸçlendirmiştir.  ÒTedavi için AIDS ve sõtma ilaçlarõÓ şeklindeki kŸçŸk 
puntolar ile yazõlan sŸrmanşet ise bu kez tõpkõ manşet gibi siyah ile yazõlmõştõr. 



917

Eda UYGAN
	
	

 
Resim 16. 13 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-16) 

Bu kez gazetenin sol kõsmõnda yer alan manşet ÒKovid-19 AlgoritmasõÓ 
başlõğõyla, kent kalabalõğõ içerisinde šn plana çõkarõlan maskeli kadõn fotoğrafõ 
ile oluşturulmuştur. Manşette ÒOÓ harfi yerine kullanõlan korona virüse ait 
gšrsel ve Ÿzerindeki maske, yazõ ve gšrsel ile uyumlu şekilde kullanõlmõş ve 
anlatõmõ gŸçlendirmiştir.  ÒTedavi için AIDS ve sõtma ilaçlarõÓ şeklindeki kŸçŸk 
puntolar ile yazõlan sŸrmanşet ise bu kez tõpkõ manşet gibi siyah ile yazõlmõştõr. 

	
	

 
Resim 17. 14 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-17) 

14 Mart 2020 tarihinde gazetede manşet olarak yer alan “5’inci Vaka” 
başlõğõnda turuncu zemin Ÿzerine kalõn ve beyaz renk tercih edilmiştir. 
Manşetin alt kõsmõnda yer alan ÒUzaktan Eğitim Nasõl OlacakÓ haber başlõğõnõn 
puntosunun daha bŸyŸk olmasõ ve beyaz zemin Ÿzerine siyah ile yazõlmasõ, bu 
başlõğõ daha ilgi çekici kõlmõş, manşetin šnŸne geçmesine neden olmuştur. 
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Resim 18. 15 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-18) 

“Karantina Günlüğü” başlõklõ manşet, bu kez beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve 
siyah bir biçimde yazõlmõş, kelimeler ve harfler arasõ espas az olsa da zemin, 
kalõnlõk ve renk šzellikleri sayesinde manşetin okunabilirliği ve ilgi çekiciliği 
arttõrõlmõştõr. ‚in ve İtalyaÕnõn Covid-19 tecrŸbeleri haber içeriğinde yer almõş, 
hem ‚in hem de İtalya fotoğraflarõ ile haberin desteklenmesi ile 
oluşturulmuştur. 
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Resim 18. 15 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-18) 

“Karantina Günlüğü” başlõklõ manşet, bu kez beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve 
siyah bir biçimde yazõlmõş, kelimeler ve harfler arasõ espas az olsa da zemin, 
kalõnlõk ve renk šzellikleri sayesinde manşetin okunabilirliği ve ilgi çekiciliği 
arttõrõlmõştõr. ‚in ve İtalyaÕnõn Covid-19 tecrŸbeleri haber içeriğinde yer almõş, 
hem ‚in hem de İtalya fotoğraflarõ ile haberin desteklenmesi ile 
oluşturulmuştur. 

	
	

 
Resim 19. 16 Mart 2020, Milliyet Gazetesi 

 Kaynak: (URL-19) 

Manşet haberin bu defa sayfanõn orta kõsmõna doğru taşõndõğõ gšrŸlmektedir. 
ÒTemassõz İhracat” olarak dŸzenlenen manşetin ÒTicaret Bakanõ Pekcan Korona 
virŸs …nlemlerini AnlattõÓ şeklinde sŸrmanşeti yer almaktadõr. Okunabilirliği 
yŸksek olan ve beyaz zemin Ÿzerine siyah renkle yazõlmõş olan manşetin, 
sŸrmanşetin ise hem punto olarak kŸçŸk olmasõ hem de renk seçiminin açõğa 
yakõn seçilmesi nedeniyle okunabilirliğinin dŸşŸk olduğu gšrŸlmektedir. 
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Resim 20. 17 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-20) 

Yine bir šnceki gŸn gibi sayfanõn orta kõsmõnda yer almasõ tercih edilen 
ÒTedbirler Peş PeşeÓ manşeti, aynõ şekilde beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve siyah 
bir biçimde yazõlmõş, ÒPeş PeşeÓ kelimesi ise daha bŸyŸk bir punto ile yazõlarak 
vurgulanmõştõr.  

SONUÇ 

Araştõrmada, özellikle Hürriyet gazetesinde belirlenen zaman aralõklarõnda 
çšzŸmlenen manşetlerde genellikle koyu mavi zemin Ÿzerine kalõn ve beyaz 
puntolu yazõ stillerinin kullanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet gazetesinde šzellikle 
Covid-19 ile ilgili haber başlõğõnõn ve metninin yer aldõğõ kõsõmlarda mavi 
zemin kullanõlmasõnõn okuyucuda dolaylõ olarak mesafeyi çağrõştõrmasõ, konu 
ile ilgili bağlantõ kurmasõ ve etki yšnŸnden daha gŸçlŸ olmasõnõ sağlamõştõr. 
Zeminde koyu renk Ÿzerine açõk ve kalõn puntolar tercih edilmesi, okurun 
ilgisini çekme yšnŸnden ve okunabilirlik dŸzeyini artõrmasõ açõsõndan yeterli 
olmuştur. ‚alõşma konusu olarak seçilen Covid-19 haberlerinin ise belirlenen 
tarih aralõğõnda gŸndemi belirleyen ve halkõn her kesimini ilgilendiren bir haber 
başlõğõ olarak genellikle manşet olmak Ÿzere her gŸn gazetenin ilk sayfasõnda 
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Resim 20. 17 Mart 2020, Milliyet Gazetesi  

Kaynak: (URL-20) 

Yine bir šnceki gŸn gibi sayfanõn orta kõsmõnda yer almasõ tercih edilen 
ÒTedbirler Peş PeşeÓ manşeti, aynõ şekilde beyaz zemin Ÿzerine kalõn ve siyah 
bir biçimde yazõlmõş, ÒPeş PeşeÓ kelimesi ise daha bŸyŸk bir punto ile yazõlarak 
vurgulanmõştõr.  

SONUÇ 

Araştõrmada, özellikle Hürriyet gazetesinde belirlenen zaman aralõklarõnda 
çšzŸmlenen manşetlerde genellikle koyu mavi zemin Ÿzerine kalõn ve beyaz 
puntolu yazõ stillerinin kullanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet gazetesinde šzellikle 
Covid-19 ile ilgili haber başlõğõnõn ve metninin yer aldõğõ kõsõmlarda mavi 
zemin kullanõlmasõnõn okuyucuda dolaylõ olarak mesafeyi çağrõştõrmasõ, konu 
ile ilgili bağlantõ kurmasõ ve etki yšnŸnden daha gŸçlŸ olmasõnõ sağlamõştõr. 
Zeminde koyu renk Ÿzerine açõk ve kalõn puntolar tercih edilmesi, okurun 
ilgisini çekme yšnŸnden ve okunabilirlik dŸzeyini artõrmasõ açõsõndan yeterli 
olmuştur. ‚alõşma konusu olarak seçilen Covid-19 haberlerinin ise belirlenen 
tarih aralõğõnda gŸndemi belirleyen ve halkõn her kesimini ilgilendiren bir haber 
başlõğõ olarak genellikle manşet olmak Ÿzere her gŸn gazetenin ilk sayfasõnda 

	
	

yer aldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet gazetesinin Covid-19 ile ilgili manşetlerinde 
genellikle maske takmõş kadõn fotoğraflarõnõn kullanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. Milliyet 
gazetesinde genellikle sŸrmanşetlere rastlanõrken HŸrriyet gazetesinde 
incelenen tarih aralõğõnda herhangi bir sŸrmanşete rastlanmamõştõr. Araştõrma 
sonucunda, Milliyet gazetesinde manşetlerin, geneline bakõldõğõnda beyaz 
zemin Ÿzerine kalõn ve siyah puntolar ile yazõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. HŸrriyet 
gazetesi ile karşõlaştõrõldõğõnda Milliyet gazetesindeki manşetlerin daha kŸçŸk 
puntolarla yazõldõğõ ve sayfa dŸzeninde daha az yer kapladõğõ gšrŸlmektedir. 

SŸrmanşetler ile birlikte dŸşŸnŸldŸğŸnde Milliyet gazetesinin manşetlerinin 
daha uzun, HŸrriyet gazetesinin manşetlerinin ise daha kõsa, šz ve çarpõcõ 
biçimde hazõrlandõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr. 

İncelenen tarih aralõğõnda HŸrriyet ve Milliyet manşetlerinin okunabilirlik 
yšnŸnden bŸyŸk oranda başarõlõ olduğu sšylenebilir. Okunabilirlik dŸzeyini 
dŸşŸren etmenlerin başõnda manşetin altõnda yer verilen gšrsel renklerinden 
kaynaklandõğõ gšrŸlmŸştŸr. Ayrõca manşeti bŸyŸk punto tercih etmek 
okunabilirlik açõsõndan olumlu gšrŸnse de harf, kelime ve satõr arasõ espasõnõn 
(boşluk) çok az olmasõ okurun rahat okumasõnõ zorlaştõrabileceği 
dŸşŸnŸlmektedir.  

Her iki gazetenin manşetleri genel anlamda incelendiğinde manşet başlõğõ ve 
gšrsellerin anlamõnda bŸtŸnlŸk sağladõğõ gšrŸlmŸştŸr. Gšrseller dõşõnda 12 
Mart 2020 tarihinde Milliyet gazetesinde virŸsten korunma yšntemlerinin sarõ 
ve siyah renkli ikonlar ile kõsa, basit ve ilgi çekici şekilde anlatõldõğõ 
gšrŸlmŸştŸr. Aynõ tarihte HŸrriyet gazetesinde ilgili konunun, ÒHasta Olma 
BulaştõrmaÓ başlõğõyla daha çok kŸçŸk puntolu yazõ içeriğiyle, yalnõzca bir el 
gšrseliyle aktarõlmasõ ilgi çekiciliği ve mesajõn aktarõmõnõ zayõflatmõştõr. 

†lkemizde korona virŸsŸn gšrŸlmeden šnce çalõşmada incelenen tarihsel 
aralõkta, ilk sayfada Covid-19 haberlerine dŸnyadaki seyri açõsõndan yer verilse 
de manşette rastlanmamõş, daha çok ekonomi, turizm gibi alanlarõn 
TŸrkiyeÕdeki etkisi Ÿzerine haber başlõklarõ yer almõştõr. Ancak 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren Covid-19, manşetlere de yansõmõş, sağlõk alanõ ve virŸsten 
korunma yšntemleri manşetlerde ve ilk sayfada her iki gazetede de šnemli bir 
yer kaplamõştõr. 

Gazetelerin manşet sayfalarõ incelendiğinde her iki gazetenin de yazõdan daha 
çok okuyucularõn ilgisini çeken ve haber metnini destekleyici nitelikteki 
fotoğraf, amblem ya da grafik gibi gšrsel gšstergelere ağõrlõk verdiği kimi 
zamanda karikatŸr, simge ya da sembollerden yararlanõldõğõ gšrŸlmŸştŸr. 
Dildeki en az çaba ilkesiyle bağlantõlõ bir şekilde haber metninin içeriği ile en 
iyi şekilde šrtŸştŸğŸ dŸşŸnŸlen gšrseller, okuyucuya iletilmek istenen mesajõn 
en kolay yoldan ve etkili bir biçimde verilmek istendiğini gšstermektedir.  
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İncelenen tarih aralõğõnda çalõşmanõn da konusunu oluşturan ve aynõ zamanda 
tŸm dŸnyanõn gŸndemini etkileyen Covid-19, her iki gazetenin de haber 
başlõklarõnda metin içinde, fotoğraflar ve grafiksel šgeler ile yerini almõştõr.  
Bunun dõşõnda, sšz konusu gazete manşetlerinde gšstergebilimin konusunu 
oluşturan toplumsal ve kŸltŸrel yaşama ait gšrsellerin olduğu da gšrŸlmŸştŸr. 
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