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GİRİŞ 

Çalışmamızda pandemik hastalık olarak değerlendirilen 

İspanyol Gribi’nin yazılı basında nasıl sunulduğu incelenmiştir. 

Dünyada milyonlarca insanın bu hastalığa yakalandığı, Birinci 

Dünya Savaşı sırasında, savaştan daha fazla ölümlere yol açtığı 

tahmin edilen İspanyol Gribi’nin yazılı basında sunumunun bu 

hastalığa ne kadar önem verildiğinin de bir göstergesi olduğu 

değerlendirilerek araştırma tamamlanmıştır.  

Literatür taramasına bakıldığında salgın hastalıklar konusunda 

birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Salgın hastalıklar 

içerisinde önemli bir yer edinen ve ülkeleri etkisi altında bırakan 

İspanyol Gribi’nin yazılı basında nasıl sunulduğunu gösteren bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda literatüre katkıda 

bulunmak amacıyla araştırma gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

kullanılmıştır. “İçerik çözümlemesi, iletişim içeriğinin, 

genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) 

çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir 

araştırma tekniğidir” (Geray, 2011:151). İletişim alanında 

sıklıkla kullanılan bu yöntemle medya içeriğinde gözlemler 
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yapılmaktadır (Stempel, 2003:103). Aynı zamanda diğer 

okuyucuların da bilgisine ve yorumuma nesnellik katar. 

Yorumların ışığında çıkarımlar yapılarak çalışma tamamlanır 

(Bilgin, 2014:1) Araştırmanın hedefine yönelik örneklem 

belirlenmiştir. Bu örneklem içerisinde yer alan haberler 

kategorilerine ayrılarak, yüzde-frekans dağılımları 

hesaplanmıştır. Daha sonra oluşturulan tablolar üzerinden 

yorumlarla çıkarımlar yapılmıştır.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İspanyol Gribi’nin yazılı basında nasıl sunulduğunu göstermek 

amacıyla araştırma yapılmıştır. Pandemik hastalıklar arasında 

kuş gribi, domuz gribi, SARS, Ebola, HIV ve Aids’in yanı sıra, 

İspanyol Gribi de bulunmaktadır. Yazılı basında bir haberin 

sunumu, medyanın yapılan haberlere olan bakış açısını ve 

tutumunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde yazılı basının 

İspanyol Gribi’ne bakış açısı ve tutumu ortaya konmak istenmiş, 

1970’lerden günümüze İspanyol Gribi’nin haberlere nasıl 

yansıdığı araştırılmıştır. 
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Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Pandemik hastalıklarla ilgili çıkan haberler araştırmanın 

evrenini, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen İspanyol 

Gribi haberleri de örneklemini oluşturmaktadır. Basın İlan 

Kurumu resmi internet sayfasında gerek yaygın gerekse yerel 

süreli gazeteler yer almaktadır. Araştırma için 1970 yılından 

itibaren günümüze değin yayımlanan gazetelerden basit tesadüfi 

örneklem yöntemi kullanılarak Cumhuriyet gazetesi seçilmiştir. 

Araştırmanın sınırlılığını da ortaya koyan 01.01.1970-

01.04.2020 tarih aralığında yer alan İspanyol Gribi haberleri 

Cumhuriyet gazetesi örnekleminde incelenmiştir.   
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BİRİNCİ BÖLÜM: 

SALGIN HASTALIKLAR VE İSPANYOL GİRİBİ 

Salgın hastalıklar dünya üzerinde görülme durumuna göre farklı 

tanımlar almaktadır. Bu hastalığın salgın durumu bir grup 

insanda, bir toplumda ya da bir bölgede yaşanıyorsa bu durum 

epidemi olarak bilinmektedir. Eğer daha geniş bir alanı 

kaplayacak şekilde dünya üzerindeki birçok ülkede veya kıtada 

yani daha geniş bir alanda bu salgın hastalıklar görülüyorsa 

pandemi adını almaktadır (URL-1).  

Doğal afetler, sağlıksız ortamlar, göçler, yeterli sağlık 

personelinin olmaması, alt yapı eksikliği, savaşlar, ekolojik 

dengenin bozulması gibi etkenler salgın hastalıkların ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. Salgın hastalıklar ilkçağlardan 

itibaren devletleri ve toplumları etkisi altında bırakarak; askeri, 

siyasi, ekonomik ve sosyal birçok yönden olumsuz etkilemiştir 

(Özdemir, 2019:12).  

Dünya tarihinde birçok salgın hastalık yer almaktadır. Bu kayıtlı 

salgın hastalıklardan ilki M.Ö. 14. yüzyılda Hitit Uygarlığı 

döneminde 20 yıl sürdüğü bilinen veba salgınıdır. Bu salgının 

halkı perişan ettiği döneme ait tablette de belirtilmiştir 

(Youngerman, 2008:14).     
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalıkların pandemi olarak 

değerlendirilmesi için 3 kriteri baz almaktadır. Yani dünya 

üzerinde görülen hastalıkların bir pandemi olması için; 

hastalığın yeni bir virüs olması, insanlara kolayca bulaşabilmesi 

ve bu hastalığın insandan insana sürekli ve kolay bir şekilde 

geçmesi gerekmektedir. 2009 yılında domuz gribi bu şartları 

taşıdığından pandemik hastalık olarak ilan edilmiş ve yüz 

binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Hastalıkların insanların 

ölümüne yol açması tek başına pandemi olarak 

değerlendirilmesine yetmez. Bu hastalığın aynı zamanda 

bulaşıcı olması ve kolayca insandan insana geçmesi 

gerekmektedir (URL-2).   

Dünya tarihine bakıldığında; kara veba, kolera, grip, tifo, domuz 

gribi ve Covid-19 göze çarpan epidemiler ve pandemiler olarak 

bilinmektedir (URL-3). 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yaklaşık 

üçte birini öldüren veba salgını, Orta Asya’dan başlayarak 

Avrupa’ya kadar sıçramıştır. Salgın kitlesel ölümlere yol açtığı 

ve dehşet verici seviyede insanları etkilediği için Kara Ölüm 

olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca bu salgın ekonomik, toplumsal, 

ticari hayatı olumsuz etkilemiştir. Bu salgına yiyecek kıtlığı da 

eklenerek hayat çekilmez hal almıştır (Yolun, 2012:26).  
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Cüzzam, kolera, frengi ve çiçek gibi salgın hastalıkların savaşlar 

ve göçler yoluyla yayıldığı Osmanlı Devleti’ni ekonomik 

yönden zararlar verdiği, hastalıkların tedavisine Tanzimat 

döneminden sonra başlandığı, karantina tedbirleri alınarak 

halkın bilinçlendirildiği, bu mücadeleler için bütçe ayrıldığı ve 

ekonomiyi ciddi ölçüde etkilediği incelenmiştir (Özdemir, 

2019:90).  

Sık sık kusma ve ishal ile başladığı görülen kolera, Asya kolerası 

olarak da bilinmektedir (Yaşayanlar, 2018:50). Kolera, 19. 

yüzyılda veba salgınından daha ölümcül hal almış ve sağlık 

konusunda yeni yapılanmalara ihtiyaç duyulmuştur (Bakar, 

2017:246). Kolera salgınları 19. yüzyılda dünyanın her tarafını 

etkilemiş ve ilk vakalar 1817 yılında görülmüştür. Hindistan’da 

görev yapan İngiliz hekimlerin verdiği bilgiler ışığında; ilk 

vakanın Bengal yakınlarında bir kasabada ortaya çıktığı, 

hastanın acil yardım için geldiğinde sebepsiz başlayan karın 

ağrısı şikayetinde bulunduğu, akabinde halsizlik ve nabzının son 

derece düştüğü ertesi gün de yaşamını yitirdiği görülmüştür 

(Gültekin, 2016:7).  
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“Tifo, özellikle sağlıksız içme sularından bulaşan bir hastalıktır. 

Su kuyuları ve kanallarına lağım ve diğer kanalizasyon sularının 

karışmasıyla hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Osmanlı 

belgelerinde “illet-i tifo” şeklinde de geçmektedir” (Sarıköse, 

2013:46).  

Yirminci yüzyılın başlarında yaşanan büyük salgınlardan biri de 

İspanyol Gribi’dir. 1918-1920 yılları arasında yaşanan bir 

salgındır. O dönem dünya nüfusu 2 milyardan azdır ve nüfusun 

üçte biri bu hastalığa yakalanmıştır. Aynı dönem Birinci Dünya 

savaşı devam etmektedir. Bu salgının bu savaştan daha fazla can 

adlığı düşünülmekte ve 50 milyona yakın kişinin ölümüne yol 

açtığı tahmin edilmektedir (URL-4).  

İspanyol gribine yakalananlar arasında Amerikan Başkanı 

Woodrow Wilson, Büyük Britanya Başbakanı Llyoyd George, 

Fransa Başbakanı Georges Clemenceau ve Alman Şansölyesi 

Max Von Baden’in de bulunması göze çarpmaktadır (Crosby, 

1977:9).  

Covid-19 yani koronavirüs etkisini halen dünyanın birçok 

yerinde göstermektedir. Hastalık kısa sürede dünyanın birçok 

yerine yayılmış, insandan insana kolayca bulaşma özelliği 

taşımış olması nedeniyle pandemi olarak görülmüştür. Dünya 
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Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın 

toplantısında, Çin’de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan 

koronavirüsü pandemi ilan etmiştir. 11 Mart 2020 tarihi 

itibarıyla 114 ülkede, 118 bin vaka görüldüğü ve 4 bin 291 

kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Ayrıca virüsün yayılma 

hızının, ciddiyetinin ve yetkili kişilerin gerekli önlemleri 

almamasının vaka ve ölüm sayılarını giderek artıracağı da ifade 

edilmiştir (URL-5).  

Haber kağıtları ve haber mektupları, Avrupa’da 14. yüzyıldan 

itibaren gazetenin öncüleri olarak hem bilgi toplama hem de 

ticari sorunları çözüme ulaştırma amaçlı kullanılmıştır (Tokgöz, 

1981:63). Günümüzde de birçok toplumsal olay gazeteler 

aracılığıyla birçok insana ulaşmaktadır.  

“Basının en önemli fonksiyonlarından biri haber ve bilgileri 

topluma doğru ve tarafsız bir biçimde sunmasıdır” 

(Büyükbaykal, 2004:44). Toplumu bilgilendirme yazılı, görsel 

ve de işitsel basın yoluyla yapılmaktadır. Yazılı basını oluşturan 

en önemli kaynaklar gazetelerdir.  

Gazeteler, araştırmacıların okuma düzeyini en üst seviyeye 

çıkarmak adına bilgi ve birikimini yeniden sorgulamasını sağlar. 

Ayrıca araştırmada merak uyandırır ve araştırmasına devam 
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etmesine bir yol çizerek yardımcı olur (Eşidir, 2018:19). 

Gazetelerin ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren toplum üzerinde 

önemli etkileri ve işlevleri olduğu yadsınamaz. En genel 

işlevleri arasında toplumu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma, 

eğlendirme ve eğitme gelmektedir. 

“Kitle iletişim araçlarının temel yapıtaşlarından olan yazılı basın 

içerisinde yer alan gazeteler; bireylerin olumsuz olarak 

etkilenebilecekleri olay ve kurguları, manşetlerine, 

fotoğraflarına, içerik ve anlatımlarına taşıyabilmektedirler. 

Bunu yaparken de, gerek medya patronlarının ‘tiraj kaygısı’, 

gerekse okur ilgisini çekmek amacıyla; trajik veya dramatik bir 

konu ya da olayın haberi söz konusu ise, belli başlı kalıpları, 

haber dilinde gelişigüzel kullanabilmekte, kullanılan görsellere 

‘salt okurun dikkatini çekmek uğruna’ dikkat etmemekte, 

haberin içeriğinde geçen öznelerle ilgili her zaman ‘hassas’ 

yaklaşmamaktadırlar. Oysa gazeteler, gündemden bahsederken, 

toplumsal sorunlar hakkında da toplumu bilgilendirme ve bunu 

yaparken de söz konusu problemlere alternatif çözümler 

geliştirebilme görevini unutmamalıdırlar” (Bak, 2018:1-2).  

Gazetelerin toplum üzerinde etkileri günden güne artmakta ve 

gazetelerde yer alan haberlerin içerikleri de hedef kitleyi önemli 
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derecede etkilemektedir. Bu bağlamda yazılı basında yer alan 

haberler okuyucularını etkilemekte ve toplumsal olaylar 

hakkında bilgilendirme yapmaktadır.  

19. yüzyılda Osmanlı halkı, gazeteler yoluyla salgın hastalıklar 

konusunda bilgilendirilmiştir. Özellikle İstanbul gazeteleri 

sayfalarında kalabalık ortamdan uzak durulması, kaynatılmış 

olarak su içilmesi ve temizliğe önem verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir (Ayar, 2007:84).  

İspanyol Gribi’nin adı gribin İspanya’da başlamasından dolayı 

verilmemiştir. İspanya, Birinci Dünya Savaşı’na katılmamış ve 

1918 yılında çıkan bu grip haberlerini dünya üzerinde sansürsüz 

olarak yayımlayan tek ülke olmuştur. Grip haberlerinin İspanyol 

basınında sansürsüz yayımlanıp, bu bilgilerin tüm dünyaya 

yayılmasından dolayı, 1918 yılında çıkan bu gribin adı İspanyol 

Gribi olarak kalmıştır (URL-6). İspanyol Gribi’nin en büyük 

özelliği ise yaşlı, çocuk ve zayıflardan ziyade sağlıklı gençleri 

etkileyip öldüren, tarihte bilinen en büyük salgın olmasıdır 

(Aslan, 2020:37).  

Yapılan bir çalışmada, Amerika’nın Kansas City şehrinde 1918 

yılının ilkbaharında ortaya çıkan İspanyol gribinin milyonlarca 

insanın ölümüne yol açtığı, Osmanlı Devleti’ni de olumsuz 
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etkilediği, salgınla mücadele kapsamında kamuya açık yerlerin 

kapatıldığı, Osmanlı’da ölenlerin sayısıyla ilgili net bir rakam 

bilinmese de o dönem başkent olan İstanbul’da 6403 kişinin 

hayatını kaybettiği bilgisinin İstanbul Şehremanetine göre 

öğrenildiği görülmüştür (Yolun, 2012).  
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İKİNCİ BÖLÜM: 

YAZILI BASINDA İSPANYOL GRİBİ KONULU 

HABERLER 

İspanyol gribi konulu haberler Cumhuriyet gazetesi 

örnekleminde 1970 yılından 1 Nisan 2020 tarihine kadar süreçte 

nasıl yer aldığı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Gazetede 

yer alan haberler; tasnifinin ve yorumunun kolaylığı bakımından 

onar yıllık periyotlara bölünerek; 1970’li, 1980’li, 1990’lı, 

2000’li ve 2010’lu yıllar olarak ayrılmıştır. Ayrıca gazetelerde 

yer alan köşe yazıları haber niteliği kapsamında 

değerlendirilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma 

kapsamında 1980’li yıllarda İspanyol Gribi konulu hiçbir 

haberin olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda ilgili başlığa yer 

verilmemiştir.  
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2.1. 1970’li Yıllarda Yayımlanan Haberler 

İspanyol Gribi konulu haberler önceden belirlenen kategoriler 

ışığında, 1970’li yılları içine alacak şekilde kapsamlı olarak ele 

alınmıştır. Haber içeriğinde fotoğrafın kullanım durumu, 

gazetede yer aldığı bölüm, haberin başlığı ve yazıldığı tarih ile 

sayfa numarası her haber için ayrı ayrı araştırılmıştır. 

HABER 1: Cumhuriyet gazetesi/Dış Haberler Bölümü-Fotoğraf 

unsuru kullanılmamış-1 Eylül 1976 tarihli, sayfa 10’daki- 

“Amerika’da bir kongreye katılan 152 kişi esrarengiz bir 

hastalığa yakalandı” başlıklı haberin içeriğinde:  

Philedelphia’da Muharipler Derneği’nin kongresinden sonra 

hastalanan üyelerden 27’si öldü. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Philedelpia kentinde bazı 

şüpheli ölüm olaylarının meydana geldiği, kentteki bütün 

doktorların seferber olmasına rağmen ölüm nedeninin 

bulunamadığı bildiriliyor. Le Point dergisinin verdiği bilgilere 

göre, Eski Muharipler Derneğinin 152 üyesi Philedelphia 

kentinde yapılan kongreden sonra teşhis edilemeyen bir 

hastalığa yakalanmış ve bu hastalardan 27’si kısa bir süre sonra 

ölmüştür. Doktorların ‘lejyoner hastalığı’ adını taktıkları bu 

esrarlı hastalığın şiddetli bir grip gibi başladığı, ateşin 
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yükselmesi ile beraber başta şişmeler ve akciğerde ödemler 

meydana geldiği belirtilmektedir.  

Uzmanlar teşhis edemedikleri bu hastalığın geçen yıl New 

Jersey’de görülen İspanyol gribi olması olasılığı üzerinde 

durmaktadırlar. Bilindiği gibi İspanyol gribi 1918 ve 1919 yılları 

arasında dünya savaşındaki kayıplar kadar ölüme yol açmıştır. 

Bu olay üzerine Philedelphia’daki tüm doktorların, hastane ve 

Üniversitelerle birlikte hareket geçerek polis sorgularını andıran 

geniş bir araştırmaya giriştiği bildirilmektedir. Bu amaçla 

kongreye katılmış olan 2000 kişiye çeşitli sorular yöneltilmiştir. 

“Kongre salonunda nereye oturdunuz?”, “Hangi asansörleri 

kullandınız?”, “Hangi lokantalarda yemek yediniz?” biçiminde 

23 soruya alınan cevaplar değerlendirilmek üzere bir elektronik 

beyne verilmiştir. Bundan başka 1974 yılında aynı derneğin 

yaptığı kongreden sonra da 12 üyenin aynı hastalıktan ölmüş 

olduğu anımsanmıştır. Ancak o tarihte bu olay üzerinde fazla 

durulmamıştır. Uzmanlar önceki ölüm olaylarıyla şimdi ölenler 

arasında ortak bir neden bulunup bulunmadığını araştırmaktadır. 

Bulaşıcı olmadan saptanan bu hastalığın iki olay haricinde başka 

bir zaman görünmemesi de hayret uyandırmıştır. Uzmanlar 
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dernek üyeleri haricinde bu hastalığa tutulan iki şoförün de 

üyelerle beraber geziye katıldığını saptamıştır.  

Yapılan araştırmalarla ölenler arasında ortak noktalar meydana 

çıkarılınca hastalığın altındaki gizin de çözülebileceği 

sanılmaktadır. İlgililer olumlu bir sonuca ulaşılamaması halinde 

dahi araştırmanın gereğinde üç yıl daha sürdürüleceğini 

açıklamıştır.  

HABER 2: Cumhuriyet gazetesi-Süreyya Atamal’ın köşe 

yazısı- Fotoğraf unsuru kullanılmamış-09 Şubat 1977 tarihli, 

sayfa 2’deki- “Moğol Gribi” başlıklı haberin içeriğinde: 

Nezle, öksürük, baş ağrısı, ateş ve tüm organların kırıklığı ile 

oluşan bulaşıcı, yerleşik, salgın bir hastalık olan GRİP 

(enfluenza) ya da halk deyimiyle (paçavra hastalığı), çoğunlukla 

kış aylarında şiddetini arttırarak öldürücü bir niteliğe ulaşır. 

Gribin kuluçka dönemi birkaç saatten birkaç güne değişir ve 

hastalık birdenbire patlak verir; şiddetli baş ağrısı titreme ve 

halsizlikle birlikte nezle ve genel kırıklık başgösterir. Başka 

hastalıklara yol açılmazsa, hastalığın rutin dönemi 4-5 gün sürer.  

Bu yıl yurdumuza Kuzey Asya’dan gelen Moğol gribi, virüsü 

daha çok olan (pünomoni, bronko pünomoni ve plorezi) 

solunum aygıtı hastalıklarında sonra da sırasıyla barsaklar ve 
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sinir sisteminde yıkıcılığını göstermektedir; ne var ki önleyici 

yollarla gribin komplikasyonlarından koruma olanağı vardır.  

Grip bir yerden çıktığı zaman kolayca yakınlarına bulaşabilir. 

Bir ülkeden öbürüne sıçrayarak büyük salgınlar yapar. 1918-

1919 yıllarında İspanyol gribi salgını, tüm dünyaya yayılarak bir 

milyondan çok insanın ölümüne neden olmuştur. 1969-70 

kışında oluşan büyük grip salgınında Federal Almanya’da tam 

yedi milyon kişi gribe tutulmuş ve bunlardan OKUNMUYOR 

kişi ölmüştür. İki yıl önce Fransa’da da beş milyon kişi gribe 

yakalanarak bunlardan 10.000’i kurban verilmiştir. (…) 
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2.2. 1990’lı Yıllarda Yayımlanan Haberler 

İspanyol Gribi konulu haberler önceden belirlenen kategoriler 

ışığında, 1990’lı yılları içine alacak şekilde kapsamlı olarak ele 

alınmıştır. Haber içeriğinde fotoğrafın kullanım durumu, 

gazetede yer aldığı bölüm, haberin başlığı ve yazıldığı tarih ile 

sayfa numarası her haber için ayrı ayrı araştırılmıştır. 

HABER 1: Cumhuriyet gazetesi/Dizi Yazı Bölümü-Fotoğraf 

unsuru kullanılmış-10 Eylül 1994 tarihli, sayfa 10’daki-“İnsan 

vücudu ticareti önlenmeli” başlıklı haberin içeriğinde: 

(…) Her kehanet belirsizdir. XXI. yüzyıl belki 

öngördüğümüzden çok farklı olacak. Üç nedenden dolayı… İlk 

neden, beklenmeyen salgın hastalıkların çıkagelmesidir. 

Kimsenin beklemediği salgın hastalıkları söylüyorum. 

Pasteur’ün ünlü öğrencilerinden Charles Nicolle, ‘Bulaşıcı 

Hastalıkların Yazgısı’ başlıklı önemli bir yapıt oluşturdu. Her 

yüzyılda insanlığın bir salgın felaketine uğradığını belirtiyor bu 

yapıtında. XIV. yüzyılda veba, Fransızların üçte birini 

katletmiştir. İspanyol gribi denen illet, 1919 tarihinde yeni 

bitmiş olan dünya savaşındaki insan kaybını aşan sayıda 

Avrupalının ölümüne neden oldu. Araştırmanın gelişmeleri beş 

yıl, on yıl, on beş yıl içinde AIDS’i yenecek. Ama büyük bir 
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olasılıkla XXI.yüzyılın ikici yarısında yeni bir salgın 

çıkagelecek.  

İkinci neden daha olumlu. Bir dahi, insanlığın yazgısını 

değiştirebilir. Uzak geçmişte, adı tarihe yazılmamış olan 

tekerleğin kaşifi, daha yakın geçmişte ise Pasteur, Claude 

Bernard, Fleming bu dâhilerdendir. Belki bu XX.yüzyıl sonunda 

beklenen dahi şimdiden vardır. Belki bir yumurtacıktadır ya da 

ana rahminde yeni kıpırdanmaya başlayan cenindedir ya da 

okulun avlusunda okuyan çocuktur; kimbilir… Diderot’un 

kişilerinden, Doktor Bordeu’nün ünlü bir cümlesi vardır: 

‘Büyük insanların nasıl ortaya çıktığını düşlüyorum.’ (…) 

HABER 2: Cumhuriyet gazetesi/Kültür-Sanat Bölümü- 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-10 Kasım 1996 tarihli, sayfa 

14’deki- “ ‘Zümrüdüanka’nın yaşamı film” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Türkiye’nin ilk kadın opera sanatçılarından ressam, tiyatrocu 

Semiha Berksoy’un yaşamını Kutluğ Ataman film yapıyor. 

Kapıyı açan kadın 86 yaşında, tepeden tırnağa iddialı giysiler 

içinde, şen bir kahkahası var, hep yüksek sesle konuşuyor, 

yüzünde oldukça ağır bir makyaj, parmaklarından birbirinden 

ilginç yüzükler, “Sizin için böyle modern giyindim!” diyor. 
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“Biliyorsunuz ben modern bir ressamım aynı zamanda… 

Resimlerimle uyum içindeyim değil mi?” Öyle gerçekten de: 

Semiha Berksoy, Cumhuriyetten eski yaşı, operacılığı, 

tiyatroculuğu, ressamları, aşkları, tutkuları, zamana meydan 

okuyan yaşama sevgisini, resimlerdeki şaşırtıcı ruh zenginliğini 

yaşamında da ortaya koyabilmiş eksantrik bir kadın. 16 yaşında 

odasını resim atölyesine çeviren, 19 yaşında halk önünde ilk 

konserini veren, 20 yaşında Darülbedayi’nin tiyatro sınavını 

kazanan, 21 yaşında “İstanbul Sokakları” filmini çeviren, 24 

yaşında ilk Türk operası “Özsoy”da sahneye çıkan Semiha 

Berksoy, ‘hayatı film’ kadınlardan. Şu sıralar “Karanlık Sular” 

filminde anımsayacağınız genç yönetmen Kutluğ Ataman ile 

birlikte hayatını filme de çekiyor. Senaryoyu günlük tutarcasına 

yazmış; kendisini kendi küllerinden yeniden doğan 

Zümrüdüanka kuşuyla özdeşleştiriyor.  

“… İki kat tahta olup, tepesinde bir seyir odası bulunan 

Çengelköy’deki o evde doğmuştum. Kuş doğuyor! Ev bir bebek 

evine benziyordu. Bayırın üstünde olup, kuşun doğduğu odadan 

Boğaz görünüyordu. Doğum karyolası da herhalde o odanın baş 

köşesinde idi. Herhalde kuş şimdi bu odada oturuyor olmalı. 

Oradan kainatı, evreni seyrediyor. Kuş doğar doğmaz şarkı 
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söylüyor; büyük bir ses. Dört yaşında Mozart söylüyor, sekiz 

yaşında eline pastel boyalar veriyor annesi, annesi aşk ölümüyle 

ölürken… Birinci Cihan Savaşı’nda İspanyol gribi diye bir 

hastalık çıkıyor, babam tutuluyor, anneme yardıma gelmemesini 

söylüyor babam, ama annem kocasını seviyor, sen öleceksen ben 

de ölmek istiyorum diyor. O ölüyor, babam kalkıyor.” (…) 

HABER 3: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü- 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-31 Ocak 1998 tarihli, sayfa 

12’deki- “İnsanlık için büyük tehlike” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Hong Kong’daki büyük tavuk katliamı belki de ölümcül bir 

virüsün dünyayı istila etmesini önledi. Ama sadece insanlar 

değil bütün canlılar virüsler karşısında genellikle çaresiz.  

Hangi felaket insanlığın sonu olacak? Dinozorların 65 milyon 

yıl önce yok oluşunun nedenini bulmak için yapılan çalışmaların 

ardında bir yerde bu soru da yatıyor. Uzaydan gelecek bir felaket 

mi, güneşin birdenbire sönmesi mi (bu büyük ısı kaynağının 

daha milyarlarca yıl dünyayı ısıtmaya ve aydınlatmaya devam 

edeceği biliniyor olmasına rağmen) yoksa salgın bir hastalık mı? 

Bir yanda paleontologlar ve jeologlar, diğer yanda astronomlar 

bu ihtimalleri ve riskleri araştıradursunlar biyologlar ve tıpçılar 
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da insanlığın sonunu getirebilecek salgın hastalık senaryoları 

çizmekte.  

El Nino etkisi ile 1998 kışının bahar havası içinde geçeceği 

hesaplanmışken Çin ve Hongkong’ta yayılmaya başlayan “kuş 

gribi”nin bilinen kış gribinin yerini alması halinde bütün bir 

insanlığı yatağa ve oradan da mezara götüreceğine inanların 

sayısını arttırıyor. Hongkong’ta 16 kişiyi hasta eden ve 

bunlardan dördünü öldüren kuş gribi A tipi enfluenza virüsünün 

H1 N5 adlı alt grubunu oluşturuyor.  

HABER 4: Cumhuriyet gazetesi/Kitap Eki Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmış-18 Mart 1999 tarihli, sayfa 17’deki-

“Yazarların Ölüm Nedenleri” başlıklı haberin içeriğinde: 

A) Hastalıkların yol açtığı ölümler: 

Kalp krizi: 14, beyin kanaması: 6, kanser: 7, kemik kanseri: 1, 

mide kanseri: 1, akciğer kanseri: 1, karaciğer kanseri: 2, siroz: 

1, verem: 7, kemik veremi: 1, tifüs: 1, şeker: 1, zatürre: 2, ağır 

bir hastalık(?): 1, bilinmeyen hastalık: 3, felç: 1, İspanyol gribi: 

1 
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2.3. 2000’li Yıllarda Yayımlanan Haberler 

İspanyol Gribi konulu haberler önceden belirlenen kategoriler 

ışığında, 2000’li yılları içine alacak şekilde kapsamlı olarak ele 

alınmıştır. Haber içeriğinde fotoğrafın kullanım durumu, 

gazetede yer aldığı bölüm, haberin başlığı ve yazıldığı tarih ile 

sayfa numarası her haber için ayrı ayrı araştırılmıştır. 

HABER 1: Cumhuriyet gazetesi/Sağlık Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmış- 17 Eylül 2001 tarihli, sayfa 7’teki-“Grip 

Aslında Öldürücü Bir Hastalık” başlıklı haberin içeriğinde: 

Özellikle zayıf ve bir başka hastalığı olan bedene girdiğinde çok 

tehlikeli komplikasyonlara neden oluyor. İsterseniz elinizi 

ağzınıza kapatıp önlem alın, hiç fark etmiyor, siz hapşırdıktan 

sonra havaya saçılan virüslü su damlacıkları tam 72 saat havada 

asılı kalıyor. Ve 72 saat içinde o mekâna giren bir insan, 

saçtığınız virüsü alabiliyor. Virüs 4-6 saat içinde solunum 

hücrelerine yayılıyor, 18-72 saatlik kuluçka süresini tamamlıyor 

ve o insanı hasta ediyor. Havaya saçılmış virüslü damlacıkları 

solumak kadar ani ısı değişiklikleri de son derece tehlikeli 

oluyor.  
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Grip, bunca yaygınlığına rağmen hâlâ çoğumuzun pek iyi 

bilmediği bir hastalık. Genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılıyor 

ve hafife alınıyor. Gribi, soğuk algınlığından ayıran belirtiler, 

yüksek ateş, kas-eklem ağrısı, ağır bitkinlik hali… Eğer bu 

belirtilere rağmen gribi soğuk algınlığı diye geçiştirmeye 

çalışırsanız sinüzitten bronşite, zatürreden ölüme kadar giden 

durumlarla karşılaşmak mümkün. Çünkü grip, bazı kişilerde ağır 

ve öldürücü seyrediyor. 1957 yılındaki Asya gribi yüzünden tam 

70 bin kişi ölmüş… 1918’deki İspanyol gribi salgınında ise 25 

milyon kişi… 

Ölüm oranı korkutucu oranlarda 

Grip hastalığındaki ölüm oranları ürkütücü boyutlarda. Gribi 

yakalanan her yüz bir kişiden, sağlıklı yetişkinlerden ikisinin 

ölüm riski var. Kalp damar hastalarından 240 kişi, kalp, damar 

ve diyabet hastalarından 481 kişi ve kalp damar ve akciğer 

hastalarından 870 kişi ölüm riski taşıyor. Hastalığın ağır hatta 

öldürücü seyretmesi ihtimali, 50 yaş üstü herkeste astım, kalp, 

yüksek tansiyon, kronik böbrek, akciğer ve kan hastalarında, 

sporcularda, sağlık personelinde, toplum hizmetinde 

çalışanlarda, toplu yerlerde yaşayanlarda daha fazla. Grip 

hastalığı özellikle bir başka hastalığı olan bedene girdiğinde çok 
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tehlikeli komplikasyonlara neden oluyor. Bu komplikasyonlar; 

zatürre, krup anjini, astım, bronşit, damar sistemi hastalıkları, 

kalp kası hastalıkları ve akciğer, böbrek, kalp gibi kronik 

hastalıkların alevlenmesi şeklinde görülüyor… Grip tedavisinde 

kullanılan ilaçlar ise ne yazık ki sadece  

…ekonomik boyutu da düşünülüyor…Tüm dünyadaki işe 

devamsızlığın yüzde 12’si grip yüzünden gerçekleşiyor. 1995 

yılında yapılan bir araştırmada, gribin Amerika’da bir yılda 75 

milyon günden fazla işgücü kaybına neden olduğu ortaya 

çıkmış. Grip her çalışan için üç ila yedi günlük iş kaybı anlamına 

geliyor. Çalışan birey gribe karşı aşılanırsa işe gelmeme oranı 

yüzde 43’e varan düzeyde azalıyor. Aşılanan kişilerde kişi başı 

47 dolar tasarruf sağlanmış. Aşılanmaya harcanan her bir dolar, 

dört dolar olarak geri kazanılmış… 

Bu bilgiler işverenlerin, çalışanlarını gribe karşı aşılatmasının 

mantıklı olacağını gösteriyor… “Bir grip olsam da birkaç gün 

yatıp dinlensem” diye düşünenler, bundan vazgeçmeli ve 

patronlarının kendilerini aşılatmalarını sağlamalı. İşten 

kaytarmak ya da dinlenebilmek için grip olmayı özlemeyi 

unutalım, çünkü bu ölümcül bir hastalık, hiç şakası yok… Onun 
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yerine nezle var, soğuk algınlığı var…Siz aşınızı olun, 

dinlenmenizi nezle ile yapın! 

HABER 2: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış- 23 Ekim 2004 tarihli, sayfa 4’teki-

“Grip virüsü katil virüse dönüşebiliyor” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Tek bir gen zararsız bir grip virüsünü katil virüse 

dönüştürebiliyor. Bir araştırmacı, İspanyol gribi virüsünü 

değiştirerek, 20 milyon kişinin ölümüne yol açan genin 

kalıtımını buldu. Söz konusu gen, deneyler sırasında zararsız bir 

virüs topluluğuna saldırgan özellikler kazandırmış.  

Bilim adamları ve güvenlik uzmanları uzun bir süredir, sıradan 

bir virüsün bilinçli olarak ya da bir kazara tehlikeli bir silaha 

dönüştürebileceği konusunda uyarıyorlar. Son bulgu bu tehlikeli 

adımın tek bir genle atılabileceğini kanıtladı. Bir bilim adamı 

İspanyol gribi virüsündeki tek bir genin kalıtımıyla zararsız bir 

influenza etkenine ölümcül özellikler kazandırmayı başardı. 

1918-1920 yılları arasında farklı tahminlere göre 20-40 milyon 

insanı öldüren İspanyol gribi virüsü cesetlerden elde edilmişti.  
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Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Yoshihiro Kawaoka, 

virüsü tehlikeli hale getirenin hemaglutinin (HA) geni olduğunu 

saptadı. Hemaglutinin her şeyden önce virüsün beden 

hücrelerine sızıp onlara bulaşmalarından sorumludur. Bilim 

adamı HA genini, influenza A virüslerine aktardıktan sonra 

farelere aşılamış. 

Kawaoka’nın Nature dergisindeki yazısına göre, farelerde 

birden bire İspanyol gribinde görülen akciğer enfeksiyonu, 

iltihaplar ve iç kanama gibi tipi semptomlar gelişmiş. Bir genin 

değiş tokuş edilmesi bir virüsün tehlikeli hale getirilmesi için 

yeterli diyor Kawaoka. Ve bilim adamına göre yeni sonuçlar 

olası saldırıların öncelenmesinde ve mücadelesinde yararlı 

olabilecek. “Bu bilgiler sayesinde yeni bir virüsün ne kadar 

tehlikeli olduğunu ve ne derece büyük bir salgına yol 

açabileceğini tahmin edebiliriz.” 

HABER 3: Cumhuriyet gazetesi/ Bilim-Teknik Bölümü-

Fotoğraf unsuru kullanılmış-18 Aralık 2004 tarihli, sayfa 

19’daki-“Dünya Çapında Grip Salgını Olacak” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü grip hastalığı ile ilgili 

ürkütücü açıklamalar yapıyor. Örgütün Asya ve Pasifik 
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direktörü Shigeru Omi’ye göre, bu yıl ortaya çıkabilecek 

pandemide 2 milyardan fazla kişi gribe yakalanacak ve en 

azından 2-7 milyonu, kötümser bir senaryoda ise 100 milyon kişi 

ölebilir.  

Bu doğru mu, yoksa toplumda panik mi yaratılmak isteniyor? 

Grip her yıl kış aylarında epidemilere, yani salgınlara neden olan 

burun, boğaz ve bronşları ve nadiren de akciğerleri tutan bir üst 

solunum yolları enfeksiyonudur.  

Hastalık 5-9 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülmekle 

beraber, ağır hastalık tabloları ve ölümler yaşlılarda daha 

fazladır. Bu yıl içinde Tayland ve Vietnam’da 44 kişiye 

bulaşmış ve bunlardan 32’nin ölümüne neden olmuştur.  

Akciğer, böbrek, şeker hastalığı olanlarda da ölüm riski 

yüksektir. Gribin ekonomik boyutu da çok önemlidir. Mesela, 

Amerika’da grip salgınının maliyetinin yılda 11—18 milyar 

dolar olduğu hesaplanmaktadır.  

Pandemi Tehlikesi 

Grip, her yıl çıkan epidemilerden başka, bir de 20-30 yılda bir 

pandemilere, yani dünya çapında salgınlara yol açmaktadır. 

Pandemi, kısaca milyonlarca insanın hastalanması ve ölmesi 
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demektir, 20.yüzyılda 1918, 1957 ve 1968 yıllarında olmak 

üzere üç pandemi meydana gelmiştir. 1918 yılındaki İspanyol 

Gribi 20-40 milyon, 1957’deki Asya gribi ve 1968’deki Hong 

Kong Gribi 1’er milyon insanın ölümüne neden olmuştur.  

HABER 4: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü -

Fotoğraf unsuru kullanılmış- 25 Aralık 2004 tarihli, sayfa 5’teki-

“Yeni grip virüsleri daha tehlikeli” başlıklı haberin içeriğinde: 

1918 yılında İspanyol gribiyle yaşanan, tarihin en büyük 

salgınıydı. İspanyol gribi yüzünden 40 milyon kişi yaşamını 

yitirdi. Son bir araştırmayla günümüzdeki grip virüslerinin çok 

daha bulaşıcı olduğunu saptayan Amerikalı bilim adamları, yeni 

bir salgın konusunda uyardılar. Boston’daki Harvard Halk 

Sağlığı Okulu araştırmacıları Nature dergisinde, İspanyol 

gribinin en fazla dört kişiden birine bulaştığını söylüyorlar. 

Christina Mills başkanlığındaki ekip şimdi Amerikanın 45 

kentinde meydana gelen ölüm vakalarını inceleyince, öldürücü 

gribin bulaşma olasılığı aslında birçok enfeksiyon hastalığına 

göre daha düşük olduğunu görmüş. Buna rağmen bu kadar çok 

insanın ölmüş olması virüs kökünün çok tehlikeli olmasıyla 

ilgili. Mutasyon, hastaların yüzde 5’ini ölüme götürmüştü. 

Normal gripte ölüm oranı binde birdir. Bugün İspanyol gribi 
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kadar tehlikeli bir salgının önlenebilmesi için halkın yüzde 50-

70’ine yeterli miktarda serum ve ilacın ulaşması gerekir ki bu 

zengin ülkelerde bile mümkün değil diyor araştırmacılar. Dünya 

Sağlık Örgütü birkaç hafta önce Bangkok’taki bir konferansta 

yeni bir salgın yüzünden milyonlarca kişinin ölebileceği 

konusunda uyarmıştı. Grip virüsü öte yandan sinsice ilerlemekte 

ve Sars’tan farklı olarak belirtiler daha ortaya çıkmadan 

insandan insana bulaşabiliyor. Bu nedenle de Sars salgınında 

olduğu gibi hastaları hava alanında yakalamak pek işe 

yaramayacak diyen bilim adamları bunun yerine salgın sırasında 

kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınılmasını öneriyorlar.  

HABER 5: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-15 Ekim 2005 tarihli, sayfa 6’daki-

“Kuş gribi insanlığı tehdit eden salgın tehlikesi” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Virüs hakkında hiçbir bilgimiz yok, çünkü virüs ortada yok, 

henüz yayılmadı. O yüzden de hazırlıklı olmak çok zor. 

Pandemik bir virüs, insana bulaşmayı başardığında, kolaylıkla 

insandan insana geçmeyi de başarıyor ve nüfusun çok büyük bir 

kesimine yayılmaya başlıyor. Normal kuşlarda, ördeklerde ve 

tavukta görülen Avian influenza A virüsü ilk kez 1997 yılında 
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Çin’de insanlarda ortaya çıktı. Hayvandan-insana geçen bu tür 

yalnızca 54 ölümle sonuçlandı.  

Dr. Tülin Morcol ile söyleşi 

Bu salgınlara neden hayvan isimleri veriliyor, açıklar mısınız? 

TM: Ördekler, tavuklar, domuzlar, atlarda ve daha başka 

hayvanlarda görülen influenza A virüs türleri var. Bu türlerin 

çoğu barındığı hayvana özgün türler. Kuşlar bu kategorinin 

dışında çünkü kuşlar bilinen tüm influenza türlerine ev sahipliği, 

aracılık yapıyor. Dolayısıyla da çoğu hayvan gripleri kuşlar 

tarafından diğer hayvanlara taşınıyor. Oradan da insana. Domuz 

gribinde olduğu gibi.  

Avian influenza ya da kuş virüsünün insana geçme mekanizması 

nasıl oluyor? 

TM: İki yayılma aracından bahsedebiliriz. 1) İnsanın doğrudan 

virüs taşıyan kuşlarla teması ya da virüsün bulaştığı çevreye 

teması, 2) insanın kuş virüsü taşıyan aracı başka hayvanla teması 

(domuz, at gibi). Pandemic virüsler “antigenic sıçrama” 

dediğimiz bir process (?) sonucu beklenmeyen, anti bir 

mutasyonu gerçekleştirip yapısını değiştirebiliyor. Böylece 

ortaya yepyeni bir virüs alt türü çıkıyor. Pandemik tehlikesi için 
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ilk şart bu. Pandemik bir virüs insana bulaşmayı başardığında, 

kolaylıkla insandan insana geçmeyi de başarıyor ve nüfusun çok 

büyük bir kesimine yayılmaya başlıyor. Normal kuşlarda, 

ördeklerde ve tavukta görülen Avian influenza A virüsü ilk kez 

1997 Hong Kong’da insanlarda ortaya çıktı. 18 ölümle 

sonuçlandı. Daha sonra 2003’de ve 2004’de tekrar ortaya çıktı. 

Havvandan-insana geçen bu tür (H5N1) toplam 54 ölümle 

sonuçlandı. Ölüm oranının bu kadar düşük olması bir ölçüde 

umut verici, çünkü hayvandan insana kolaylıkla atlayabilecek 

mutasyonun tamamlanmadığını düşünüyor. Ancak en son 

2004’te, Tayland’da görülen vakada, virüsün iki kız kardeş 

arasında geçiş yaptığı kuşkuları var. (Eylül 2004, WHO ve 

Tayland Sağlık Bakanlığı basın açıklamaları). Virüs’ün 

insandan insana taşınabilecek alt türü olasılığın örneği.  

Sağlık örgütleri, insanlar nasıl hazırlıklı olabilir? 

TM: Virüs hakkında hiçbir bilgimiz yok, çünkü virüs ortada yok, 

henüz yayılmadı. O yüzden de hazırlıklı olmak çok zor. Tayland 

virüsünün (H5N1) aynı kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Soru 

Tayland tipinin ortaya çıkıp çıkmayacağı, veya daha da bulaşıcı 

türünün yayılıp yayılmayacağı sorusu değil artık, ne zaman 

ortaya çıkacağı sorusu. Paradoks da burada, henüz ortalıkta 
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olmayan, neye benzeyeceğini bilinmeyen bir virüse karşı tedbir 

almak, aşı geliştirmek? 

ABD Ulusal Sağlık Enstütüsü (NIH) Başkanı Dr. Antony 

Fauci’nin açıklamasına göre, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı 

Hastalıklar Enstütüsü (HIAID) H5N1’a karşı aşı çalışmalarına 

başlamış durumda. 

HABER 6: Cumhuriyet gazetesi/ Fotoğraf unsuru kullanılmış-

15 Ocak 2006 tarihli, sayfa 1’deki-“Kuş gribinde risk sürüyor” 

başlıklı haberin içeriğinde: 

İtlaf çalışmaları devam etti/Kuş gribinde risk sürüyor 

Kuş gribi nedeniyle Van’da tedavi gören iki kardeşin 

durumunun kritik olduğu açıklandı. Virüs taşıdığı belirlenen iki 

kişi Samsun ve Sivas’taki tedavinin ardından taburcu edildi. 

Ankara’da hükümet ile tavukçuluk sektörü temsilcileri 

TOBB’nin çağrısı üzerine bir araya geldi. Toplantıda, konuyla 

ilgli teknik heyet oluşturması kararlaştırıldı.  

Kuş gribi nedeniyle Van’da tedavi gören Fatma ve Muhammet 

Özcan kardeşlerin sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. 

Kuş gribi virüsü taşıdığı belirlenen Samsun’dan O.Ş. ile 

Sivas’tan Gülşen Yeşilırmak tedavilerinin ardından taburcu 
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edildi. Samsun’un Bafra ilçesi ve Karabük’te de ölü kanatlı 

hayvanlardan alınan örnekler pozitif çıktı. Van, Erzurum, 

Elazığ, Bursa ve Diyarbakır’da da kuş gribi nedeniyle dün 

binlerce hayvan öldürüldü.  

HABER 7: Cumhuriyet gazetesi/ Bilim-Teknik Bölümü – 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-04 Şubat 2006 tarihli, sayfa 1’deki-

“Kuş gribine karşı sağlıklı tavuk kümesleri sorunu”  başlıklı 

haberin içeriğinde: 

(…) Dr. Brown ise altı yıl araştırma yaptığı 1918 salgını ile olası 

grip salgını arasındaki farkları ve benzerlikleri belirterek daha 

iyimser bir tablo çizdi. Stres, kötü hayat şartları gibi etkenlerin 

hastalıkla savaşmada önemli olduğunu belirten Dr. Brown, 

eskiye oranla çok daha şanslı olduğumuzu söyledi. ‘İspanyol 

Gribi” olarak da bilinen 1918 salgınının nedeninin dahi yıllar 

sonra tanımlandığını düşünürsek ve şu anda sahip olduğumuz 

özellikle ilaçlar (antibiyotikler), tıp ve farmakoloji (ilaç sanayii) 

alanındaki gelişmeleri göz önüne alırsak, Dr. Brown’a hak 

vermemek elde değil. (…) 
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HABER 8: Cumhuriyet gazetesi/ Cumhuriyet-Pazar Bölümü – 

Ataol Behramoğlu’nun Köşe yazısı - Fotoğraf unsuru 

kullanılmış- 05 Şubat 2006 tarihli, sayfa 10’daki-“Gribin 

çeşitleri ve kuşlar üstüne…” başlıklı haberin içeriğinde: 

Grip sözcüğünü Fransızcadan almışız. İki p ve sonda bir e 

harfiyle yazılıyor: grippe… Ülkü Tamer’in arayıp buldum ve 

yıllardır ezberimdeki bu ilginç iki dizenin şairinin adını 

öğrendim: Naomi Royde Smith… 

Daha sonra internette bir kazıya girişerek (Mrs. Milton olarak da 

bilinen) İngiliz oyun yazarı ve şair bayan Smith’e ilişkin ayrıntılı 

bilgiye ulaştığım gibi, (sevgili Ülkü’nün neredeyse yarım yüzyıl 

önce yapıp şimdi aslını anımsamadığı) başarılı uyarlamanın 

İngilizce metnini de ele geçirdim… 

Griple değil de “at”larla ilgili iki dizelik ilginç bir “şaşırtmaca-

şiir” bu ve böyle oluşu Türkçe uyarlamadaki buluş başarısını 

daha da arttırıyor… 

Ülkü Tamer uyarlamasını yaparken gribin çeşitleri üstüne 

gerçekten düşünmüş müydü bilemem, fakat bu kez bir başka 

kaynaktan, iki değil üç çeşit grip olduğunu öğrendim… 

Onlar da kendi aralarında alt gruplara ayrılıyorlarmış… 
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Genellikle iyi huylu bu bulaşıcı hastalığın İspanyol gribi 

(nezlesi) adıyla öldürücü bir türünün bulunduğu ve 1918-

19’daki salgında dünyayı kasıp kavurarak on milyonlarca 

insanın ölümüne neden olduğu biliniyor… 

Biz şairler için İspanyol gribi ayrıca önemlidir… 

Çünkü modern şiirin pirlerinden (benim de en yakın ve sevgili 

ustalarımdan) Guillaume Apollinaire, gönüllü olarak katıldığı 

ilk dünya savaşında (başından aldığı ağır yaraya karşın) sağ 

kalmayı başarmış, fakat - savaşın bitmesine birkaç gün kala – bu 

uğursuz salgında yaşamanı yitirmişti… 

Şimdiyse İspanyol gribiyle değil, fakat yine öldürücü gribin bir 

başka çeşidiyle karşı karşıyayız: Kuş gribi… 

Birbirine yakışmayan iki sözcük bulun dense “kuş” ve “grip” 

derdim. 

“Kuşlar” nedeniyle Hitchcock’a bile içerlediğimi itiraf ederim… 

Fakat olanlar oldu… 

Şiirden ve doğallıktan gitgide uzaklaşan yaşamlarımızı, bu kez 

de kuşlar karşısında, gerilim sinemasının büyük ustasının bile 

yaratmayı başaramayacağı ağırlıkta bir korku ve kuşku 

atmosferi kapladı… 



 

40 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSPANYOL GRİBİ’NE TÜRKİYE’DEN 

BAKIŞ 

Peki bundan sonra neler olacak?  

Çocuklarımızı “kuşum” diye sevemeyecek miyiz artık? 

Sevgililer “kuşum” diyemeyecek mi birbirlerine? 

Aristophanes’lerden günümüze, bütün bir dünya edebiyatının en 

anlamlı, en şiir dolu imgelerinden biri olan “kuş” sözcüğünü 

“grip”in çeşitlerinden birine teslim ederek sağlıklı, mutlu bir 

yaşam hayalinin dışına sürgün mü edeceğiz? 

Kuşlarsız bir yaşam neye yarar? 

Gerçekten mutlu, sağlıklı bir yaşam denebilir mi öylesine? 

Akıllarımızı başlarımıza toplamalı, yüreklerimizden kuş 

sevgisinin koparılıp alınmasına, silinmesine izin 

vermemeliyiz… 

Bunu yapamazsak eğer, o sevgiden geriye kalacak boşluk, kuş 

gribinden de, İspanyol nezlesinden de bin kat daha öldürücü 

olacaktır. 

HABER 9: Cumhuriyet gazetesi/Kültür-Sanat Bölümü- Selim 

İleri’nin Köşe Yazısı -Fotoğraf unsuru kullanılmamış- 17 Şubat 

2006 tarihli, sayfa 14’teki-“Geçmiş Romanlara Ağıt(3)” başlıklı 

haberin içeriğinde: 
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1910’da Cemil Süleyman, Siyah Gözler’de genç ve dul bir 

kadının cinselliği, aşkı yaşayıp yaşayamayacağını deşer. Fonda 

Beykoz Çayırı handiyse bir roman kahramanıdır. Hiçbir 

romanda bir mesire yeri böylesine kişileşmemiş ve romanın 

genç kadın kahramanına kader biçmemiştir… 

1912’ye Halide Edip yılı demek mümkün. Hem Son Eseri, hem 

Yeni Turan, hem Handan kitap olarak okura sunulmuş.  

Son Eseri, Halide Edib’in asıl Halide Edib romanlarına 

götürecek bir eser. İstanbul, ancak bir silüet olarak beliriyor. 

Yeni Turan, Doğu ve Batı kültürlerini özümsemiş bir yazarın 

‘Turan’ hayaline farklı yaklaşımı. Bu romanda İstanbul 

birdenbire bir ütopya kentine dönüşür. 

Handan’a gelince, Halide Edib Batı ülkelerinin kentlerinde 

gezinirken, İstanbul’dan, Kuzguncuk’tan da söz açar. Avrupa 

kentleri o günün okurlarını epey etkilemiş. Bugün ise, 

Kuzguncuk’un yüz yıl önceki görünümü gönle işliyor. 

İmparatorluğun hızla çöktüğü, göçtüğü günlerde, az sayıdaki 

romancımız, koşullar ne olursa olsun, eser vermeyi sürdürür. 

Hüseyin Rahmi, Hakka Sığındık’ta İttihat ve Terakki’ye 

olumsuz eleştirilerini yöneltir. Bu romanın İstanbul’daki 
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‘İspanyol gribi’ne ait sayfaları ibretle okunur. (İddiaya göre, 

İspanyol gribi, kuş gribinin ta kendisi!) 

Batan imparatorluğun ortalık yerinde ala ala hey İstanbul’u 

yazan Refik Halid: İstanbul’un Bir Yüzü. Hem hiç eskimemiş 

bir roman, hem de gerçek bir İstanbul yaşaması tutanağı… 

Yılları hızlı hızlı geçiyorum.  

1922 Türk romanının talihli yılı: Yakup Kadri’den Nur Baba ve 

Kiralık Konak. Halide Edib’den unutulmaz Ateşten Gömlek, 

eskimez usta Hüseyin Rahmi’den Son Arzu, Cehennemlik. 

Ne kadar isterdim, okullarımızda, Kiralık Konak’ın bütün bir 

İstanbul yaşamasının evreleri, değişimleri, dönüşümleri 

açısından okutulmasını. O kupkuru okul ödevlerinden 

kurtarılarak. 

HABER 10: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-09 Şubat 2007 tarihli, sayfa 4’teki-

“İspanyol Gribi Nasıl Ölümcül Hale Geldi?” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

İnflüenza A virüsü, Birinci Dünya Savaşı sırasında ölenlerden 

daha fazla kişinin yaşamını almıştı. İspanyol gribini neyin 

ölümcül hale getirdiğini öğrenmek isteyen Kanadalı ve Japon 



 

 43 

bilim insanları, virüsü insansı maymunlara aşıladı. Hayvanları 

ağır hasta eden virüs, akciğer dokusunun doğal savunmasını 

bozarak bağışıklık sisteminde aşırı reaksiyona  

Neden oldu deniyor Nature dergisinde.  

Araştırma ilk kez niçin özellikle de genç yetişkinlerin İspanyol 

gribine yakalandığını açıklamakta. Virüs, özellikle de solunum 

yollarında ve akciğerde yayılmış. Bağışıklık sistemi hastalık 

etkeniyle savaşırken sadece virüse değil, akciğer dokusuna da 

“saldırmış”. Genç insanların bağışıklık sistemi daha kuvvetli 

olduğu için de virüs genç insanları daha fazla etkilemişti. “Genç 

insanların bağışıklık sistemleri, akciğer dokusuna çocukların 

veya bağışıklık sistemleri zayıf olan hasta insanlarınkine göre 

çok daha fazla hasar vermiş” diye açıklıyor Kanada Ulusal 

Mikrobiyoloji Labaratuvarı’ndan Darwyn Kobasa.  

Araştırma ekibi deney hayvanlarına günümüzde tehlike saçan 

H1N1 grip virüsünü de aşılayınca, bağışıklık sisteminin o kadar 

şiddetli bir reaksiyon göstermediği saptanmış. İspanyol gribi 

1918 ila 1920 yılları arasında, dünya nüfusunun üçte birine 

bulaşmış ve diğer grip salgınlarına kıyasla 25 misli kurban 

almıştı. Bilim insanları benzer bir salgının yaşanmaması için, 

İspanyol gribi virüsünün etkisini araştırıyorlardı.  
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Günümüzde özellikle de kuşlar ve kümes hayvanları arasında 

hızla yayılan H5N1 grip virüsü araştırmacıları 

endişelendirmekte. Virüsü, taşıyan hayvanların yüzde 80-100’ü 

birkaç gün içinde ölüyor. Ayrıca virüs ender de olsa insanlara da 

bulaşmakta. Dünya Sağlık Organizasyonu’nun (WHO) 

verilerine göre H5N1 virüsü, 2003 yılından bu yana 265 kişiye 

bulaştı ve bunlardan 159’u yaşamını yitirdi.  

HABER 11: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-05 Eylül 2008 tarihli, sayfa 4’teki-

“İspanyol Gribi Antikoru Hâlâ Yaşıyor” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

1918-1920 yılları arasında dünyaya yayılan İspanyol gribi 

virüsü, 25 milyon insanın yaşamına mal olmuştu, hatta kimi 

uzmanlar bu sayının 50 milyonu bulduğunu varsayıyorlar. H1N1 

tipine dahil virüs son derece bulaşıcıydı ve diğer grip 

virüslerinin aksine küçük çocuklara ve yaşlılara değil daha çok 

20-40 yaşları arasındaki sağlıklı genç insanlara bulaşmıştı. 

Vanderblit Tıp Merkezi’nden (ABD, Tenessee eyaleti) James 

Crowe ve ekibi kısa bir süre önce İspanyol gribi salgınını atlatan 

32 kişi buldular.  
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O tarihlerde 2-12 yaşlarında olan bu kişiler bu gün ortalama 

olarak yüz yaşındalar. Salgını yaşayan kişilerin birçoğu 

ailelerinden bir kişinin hastalandığını hatırlıyorlar, yani virüsle 

doğrudan doğruya temas halinde olduklarını söylüyor. 

Araştırmacılar bu insanların kanlarında 1918 yılındaki virüse 

karşı gelişen antikorlar saptadı. Test edilen sekiz kişiden 

yedisinde ise hâlâ antikor üreten B-Lenfosit hücreleri var. 

Araştırma insan bedenindeki B-hücrelerin bir enfeksiyonun 

ardından uzun yıllar kalıcı olduğunu göstermesi açısından 

önemli.  

HABER 12: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-13 Mart 2009 tarihli, sayfa 4’teki-

“Geniş Kapsamlı Grip Aşısına Doğru” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Birden fazla virüs köküne karşı etkili olan antikorlar elde etmeyi 

başaran Amerikalı bilimciler, geniş kapsamlı bir grip aşısı 

üretmeye bir adım daha yaklaştı. Harvard Üniversitesi’nde 

Wayne Marasco ve ekibi, virüs kılıfında, farklı virüs köklerinde 

genetik açıdan istikrarlı olan bir bölge saptayarak, bu bölgeye 

uygun antikorlar geliştirdi. Farelerle gerçekleştirilen deneyler, 

bu antikorların, aralarında İspanyol gribi ve kuş gribinin de dahil 
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olduğu farklı virüs köklerine karşı çok etkili olduğunu 

göstermiş. Marasco ve arkadaşları grip virüslerini etkisiz hale 

getirmek için monoklonal antikorlardan yararlanmışlar. Bunlar 

virüs kılıfının sadece belli başlı bir bölgesine tutunarak, grip 

virüsünün değişme yetisini engelliyorlar. Bu şekilde virüs insan 

hücrelerine sızamıyor ve zararsız hale geliyor. Antikorlar 

bugüne kadar ulaşılmamış kadar çok virüs köküne karşı etkili 

olduğu için, bulgu başarı sayılmakta. Antikorlar kısa sürede 

büyük miktarlarda üretilebildiği için, olası bir grip salgını 

sırasında kullanılabilecek. Bundan sonraki araştırmalarda, 

antikorların insanda da etkili olup olmadığı kontrol edilecek.  

HABER 13: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-27 Nisan 2009 tarihli, sayfa 

20’deki-“Domuz Gribi Yayılıyor” başlıklı haberin içeriğinde: 

Geniş çaplı bir salgın olabilir 

A tipi grip virüsü 20.yüzyılda 3 büyük salgına neden oldu. H1N1 

virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı “İspanyol gribi” 

dünyann büyük bölümünü etkiledi, DSÖ’ye göre en az 40 

milyon kişi öldü. 
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Türkçede 1918’den itibaren “İspanyol nezlesi” deyimi 

kullanılsa da son yıllarda kuş gribi salgını nedeniyle dünya 

basınında tekrar adından söz edilen hastalık, İngilizceden çeviri 

nedeniyle “İspanyol gribi” olarak anılıyor.   

H2N2 virüsünün yol açtığı 1957-1958’deki Asya gribi 4 milyon, 

1968-1969’daki Hong Kong virüsü ise 2 milyon kadar kişinin 

ölümüne neden oldu.  

2003’te Çin’de patlak veren ve 8 bin kişinin etkilendiği SARS 

salgısı nedeniyle dünya genelinde 800’den fazla Çin’de 350 

kadar kişi yaşamını yitirdi. 2003’te H5N1 virüsü nedeniyle 

Güneydoğu Asya’da 250’den fazla kişi öldü.  

Meksika genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tıbbi 

gözetim altında tutuluyor. Hastalıktan ölenlerin büyük 

bölümünün 20-45 yaşlarındaki kişiler olduğu ifade edildi. 

Meksika’da 81 kişinin ölümüne neden olduğu sanılan domuz 

gribi, Amerika kıtasından sonra bazı Asya ve Avrupa 

ülkelerinde de korku yaratıyor. 

HABER 14: Cumhuriyet gazetesi/Dış Haberler Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-28 Nisan 2009 tarihli, sayfa 1’deki-

“Panik Avrupa’ya Sıçradı” başlıklı haberin içeriğinde: 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın hastalık tehdidi olduğunu 

açıkladığı domuz gribi Meksika’da 100’den fazla kişinin 

ölümüne sebep olurken, hastalık ABD ve Kanada’nın ardından 

Avrupa kıtasında, hatta İsrail ve Avusturalya’da da görüldü. AB 

sağlık bakanları olağanüstü toplantıya çağrıldı. Türkiye’de de 

havaalanlarında kontrol başlatıldı. Obama’ya müze gezdiren 

kişinin de gripten öldüğü, ABD Başkanı’nda ise hastalık belirtisi 

görülmediği bildirildi.  

Bilim insanları özellikle, Meksika’daki vakaların neden diğer 

ülkelere göre daha ölümcül olduğu sorusuna cevap ararken, 

bütün dünyada önlemler arttırılıyor. Tayland’da havaalanında, 

ateş ölçmek için termal tarayıcılar yerleştirildi. 

Meksika’da 100’den fazla kişinin ölümüne sebep olan ve etkili 

bir tedavi ilacı bulunmayan domuz gribinin Avrupa’ya sıçraması 

endişeye yol açtı.  

İspanya Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, Albacete kentinde bir 

domuz gribi vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yakın süre önce 

Meksika’dan dönen gencin tedavisinin, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı protokole uygun olarak 

yapıldığını belirten Jimenez, ülkede domuz gribi şüphesiyle 

gözetim altında tutulanların sayısının 17 olduğunu kaydetti. 
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İnsanlarda, domuzlarda ve kuşlarda gribe sebep olan virüslerin 

bir karışımının yol açtığı hastalık nedeniyle Meksika’da en 103 

kişi öldü, 1600’den fazla kişi tedavi altına alındı ve bunların 

büyük çoğunluğu iyileşti. Meksika hükümeti, 20 milyon nüfuslu 

Mexico City ile ülkenin orta kesimlerdeki iki eyalette tüm 

okulları 6 Mayıs’a kadar kapattı. Başkentteki konserler iptal 

edildi, bar ve gece kulüplerinin yüzde 70’i, kiliseler, sinema 

salonları kapatıldı, futbol maçları seyircisiz oynandı. Halka 

tokalaşmaktan, sarılmaktan ve öpüşmekten sakınılması ve 

ellerin sık sık yıkanması çağrısı yapıldı. A/H1N1 virüsüne 

ABD’nin Califonia, Kansas, Texas, New York ve Ohio 

eyaletlerinde de rastlandı. Danimarka, İsveç ve İsviçre’de 

Meksika’yı ziyaret eden 5’er kişinin müşahede altına alındığı 

belirtildi. Virüsün Kanada, Brezilya, Fransa İskoçya, İsrail, Yeni 

Zellanda ve Avusturalya’da da yaygınlaşmasından endişe 

ediliyor.  

Hastalığın Avrupa’da görülmesi üzerine AB Komisyonu 

Başkanı Jose Manuel Barroso, üye ülkelerin sağlık bakanlarını 

acil toplantıya çağırdı. Yunanistan’da şüpheli vakaların 

bildirilmesi için özel bir telefon hattı açıldı.  
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Domuz gribini, kuş gribinin 2003’te tekrar belirmesinden bu 

yana en geniş çaplı yaygın hastalık riski olarak tanımlayan 

DSÖ’nün stokunda virüse karşı etkili olan Tamiflu ve Relenza 

ilaçlarından 5 milyon adet bulunuyor. ABD de eyaletlere 12 

milyon Tamiflu gönderildiğini açıkladı. Ancak domuz gribi 

virüsü, kuş gribine yol açan H1N1 virüsünden farklı. Hastalığa 

yakalananlarda tüm grip vakalarındaki ani ateş, kas ağrısı, boğaz 

ağrısı ve kuru öksürük belirtilerinin yanı sıra, aşırı kusma ve 

ishal görülüyor. Domuzlar aracılığıyla yayılan, insandan insana 

hava yoluyla bulaşabilen hastalık hızla ilerleyerek zatürreden 

ölüme neden olabiliyor. 

1918’de 50 milyon kişinin öldüğü İspanyol gribi ve 1968’de 1 

milyon kişinin ölümüne sebep olan Hong Kong gribi 

salgınlarından alınan dersler sayesinde salgına karşı daha 

hazırlıklı olunduğunu belirten DSÖ, ancak virüsün evrim 

geçirerek daha tehlikeli olabileceği uyarısı yaptı.  

HABER 15: Cumhuriyet gazetesi/Deniz Som’un Köşe Yazısı - 

Fotoğraf unsuru kullanılmamış-30 Nisan 2009 tarihli, sayfa 

17’deki-“Domuz Gribinden Genetik Mirasa” başlıklı haberin 

içeriğinde: 
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Bir doktor dostumuz (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

yöneticileri işkillenmesin, kongrede kendilerine muhalif listede 

bulunanlardan değil) ilginç bir değerlendirme yaptı ve kuş gribi 

gibi domuz gribi de ölümcül şekilde dünyayı hastalıkların 

etkilediği toplumlara dikkat çekti. 

Ermeni, Yahudi, Amerika yerlileri veya kuzey Avrupa ülkeleri 

gibi genetik yönden dışa kapalı toplumların salgın hastalıklardan 

daha çok etkilendiğini ve kitlesel ölümler görüldüğünü, başka 

toplumlarla kaynaşarak genetik mirasını zenginleştiren 

toplumların ise virüse dayanıklı (Türk Tabipleri Birliği Merkez 

Konseyi yöneticileri sinirlenmesin, Türkler ne yazık ki dayanıklı 

gruba giriyor) olduğunu söyledi. 

Doktor dostumuz 20.yüzyıl başında Avrupa’da görülen İspanyol 

gribi salgını ile Ermeni soykırımı iddiaları (Türk Tabipleri 

Birliği Merkez Konseyi yöneticileri üzülmesin, soykırım 

iddiasını çürüten somut bir kanıt yok) ilişki kurulabileceğini de 

anlattı.  

Tabii her şeye karşın (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

yöneticileri meraklanmasın, aklın yolu bilimdir) salgın 

durumunda aşısı henüz bulunmasa bile tıbbın önerebildiklerinin 

mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini özellikle hatırlattı.  
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HABER 16: Cumhuriyet gazetesi/Bilim-Teknik Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-21 Ağustos 2009 tarihli, sayfa 

4’teki-“Kuş Gribinin Tehlikeli Yan Etkileri” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Farelerle gerçekleştirilen son bir araştırma H5N1 virüsünün 

uzun vadede Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara neden 

olabileceği şeklinde sonuçlandı. 

Farelere H5N1 virüsü aşıladıktan sonra uzun bir süre iyileşme 

sürecini takip eden bilim insanları, bağışıklık sisteminin virüsle 

başarıyla savaştığını görmüşler. Fakat enfeksiyondan çok uzun 

bir süre sonra sinir ve beyin hücrelerinde Alzheimer veya 

Parkinson gibi hastalıklar için karakteristik olan değişimler 

meydana gelmiş. Aynı gelişmelerin insanda da yaşandığını 

düşünen bilim insanları, semptomlar gripten çok sonra ortaya 

çıktığı için genelde doğrudan H5N1 virüsüyle 

ilişkilendirilmemekte diyor. Şu anda gündemde domuz gribi var. 

Ama uzmanlar diğer virüs türlerinin de dünya genelinde 

salgınlara yol açabileceği konusunda endişeliler. Mesela 

neredeyse unutulmuş olan kuş gribi virüsü H5N1. Gerçi kuş 

gribi domuz gribi kadar bulaşıcı değil ama buna karşın daha 

tehlikeli. Kuş gribinde ölüm riski yüzde 61 iken domuz gribinde 
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bu oran yüzde 0.5 civarında. Araştırmacılar uzun bir süredir grip 

virüslerinin influenza dışında uzun vadede olumsuz etkiler 

yapabileceği konusunda kuşkulanıyorlardı. Mesela ortaçağdan 

kalma belgelerde, grip hastalarında daha sonraları titreme, 

koordinasyon bozukluğu veya hareketlerde yavaşlama gibi 

semptomların ortaya çıktığından söz edilmekte. 1918’de 

meydana gelen İspanyol gribi salgınıyla ilgili benzer belgeler 

bulunuyor. 

Son araştırmada farelere kuş gribi virüsü aşılandıktan sonra 

virüsün sinir sistemindeki yayılışı ve hastalığın uzun vadedeki 

yayılışı ve hastalığın uzun vadedeki yan etkisi araştırılmış. 

Virüsler sinir sistemi ve sırt omuriliği üzerinden tüm merkezi 

sinir sistemine yayılıyorlar. Bilim insanları hastalığın 

geçmesinden uzun bir süre sonra farelerin beyinlerinde 

topaklanmış proteinler saptamışlar. Bu proteinler de 

iltihaplanmalara yol açıyor.  

Virüsler grip enfeksiyonu geçtikten sonra kendini gösteren 

hastalıklara yol açıyor diyen bilim insanları virüslerin, 

Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların 

oluşumunda önemli bir risk faktörü olabileceğini düşünüyorlar.  
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HABER 17: Cumhuriyet gazetesi/Birinci Sayfa Bölümü - 

Fotoğraf unsuru kullanılmış-15 Ekim 2009 tarihli, sayfa 1’deki-

“Domuz Gribi Okul Tatil Ettirdi” başlıklı haberin içeriğinde: 

Domuz gribi vakaları üzerine Bilkent üniversitesi bünyesinde 

ilköğretim düzeyinde eğitim veren BUPS okulu bir hafta 

kapatıldı. 10 kişide domuz gribine rastlanırken okul dezenfekte 

ediliyor. Virüsün İskoçya’ya giden bir öğrencide ortaya çıktığı 

ve yayıldığı belirlendi. Bakan Çubukçu “kriz masası” 

oluşturduklarını belirterek panik yapılmamasını istedi.  

Öğrencilerde domuz gribi belirlenen Bilkent Universitiy 

Preparatoy School’da (BUPS) eğitime 19 Ekim Pazartesi 

gününe kadar ara verildi. Okulda eğitim gören öğrenciler ile 

ailelerinden 10 kişide domuz gribi tespit edildi. 

Bilkent Üniversitesi bünyesinde özel okul statüsünde bulunan ve 

Ankara’daki yabancı diplomatların çocuklarına ilk ve 

ortaöğretim düzeyinde eğitim veren BUPS, domuz gribi ile 

sarsıldı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 45 öğrenci geçtiğimiz 

günlerde İskoçya’ya geziye gitti. Öğrencilerin dönüşünde 

havaalanında virüs tespit edilemedi. Aynı öğrenciler daha sonra 

Kapadokya gezisine çıktı. Bu gezinin ardından 45 öğrenciden 

20’sinde soğuk algınlığı belirtileri görülmeye başlandı. 
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Tetkikler sonucunda geziye katılan öğrencilerden B.T. adlı 

7.sınıf öğrencisinde domuz gribi tespit edildi. Bunun üzerine 

Bilkent Üniversitesi rektörlüğü ve okul yönetimi 1 gün tatil 

kararı aldı. BUPS’ta öğrenim gören 480 öğrenci sağlık 

kontrolünden geçirilirken yapılan tetkiklerde okulda eğitim 

gören öğrenciler ile ailelerinden 9 kişide daha domuz gribi tespit 

edildi . 

HABER 18: Cumhuriyet gazetesi/Dış Basın Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmış-09 Kasım 2009 tarihli, sayfa 10’daki-“Bir 

Kara Büyü Olarak Grip” başlıklı haberin içeriğinde: 

İtalya’da domuz gribi ülkenin bölünmüşlüğünü de simgeliyor: 

Kuzeyde aydınlanmacı felsefe, güneyde hurafeler hakim 

Virüs bilimi, tahmin edildiği gibi tıbbın en oynak dallarından 

biri ve grip anlamına gelen ‘influenza’ sözcüğü astrolojik 

kökenli bir kelime. İnfluenza, genelde bilim ve astronominin 

büyüsel kökenlerine gönderme yapıyor. Bir başka deyişle 

influenza sözcüğü insanların geleceğini belirleyen yıldızlar için 

kullanılıyordu. Gizemli bir hastalık gibi kötü bir etki 

yaratıyordu. 
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Napoli kardinali şehrin koruyucu azizi Gennaro’nun domuz 

gribi virüsünden daha güçlü olduğuna kanaat getirmiş. 

Milano’nun azizi Ambrogio ile domuz gribi virüsü arasında 

karşılaştırmaya gitmedi. (…)  

Koskoca bir salgının karşısında yüzü küçük bir bez parçasıyla 

örtmek Napoli’nin emanet edildiği Aziz Gennaro’ya 

güvenmekten farklı değil. Gerçekte grip virüsünü 

bulaştırmamak adına maske kullanmak şakalaşmak adına eşe 

dosta boynuz işareti yapmaktan çok da farklı değil. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminleri yönünde Napoli’yi vuran 

grip salgınına dair felaket tahminleri yapılacak olsa İtalya’da 

koruyucu azizlerin en sevileni olduğu kadar en çok hedef 

gösterileni de Aziz Gennaro bu karmaşadan zararlı çıkar. Aziz 

görevini yerine getiremeyecek olsa önce ona inananlar bela 

okur. Milano usulü aydınlanmacı felsefenin de halkın 

eleştirisine uğrayacağına şüphe yok. Bu arada Roma usulü faşist 

selamın 1918 yılında 40 milyon insanın yaşamını alan İspanyol 

gribi sırasında tokalaşmanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle 

doğduğunu anımsayalım.  

HABER 19: Cumhuriyet gazetesi/Hafta Sonu Bölümü – Cem 

Sungur’un Köşe Yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmamış-14 
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Kasım 2009 tarihli, sayfa 5’teki- “Hazırlıklı Olmak” başlıklı 

haberin içeriğinde: 

(…) 2009 yazında elde edilen veriler H1N1 virüsünün insanların 

bağışıklık sistemi için tümüyle yabancı olmadığını ortaya 

koydu. Birçok uzman, yaşamakta olduğumuz salğının, 

1918’deki tarihi İspanyol Gribi Pandemesinin dönemsel 

alevlenmelerinden biri olduğuna hemfikir. H1N1 salgınıyla 

ilgili ilk veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde kesin tanı 

konulan hastaların yüzde 79’unun 30 yaşından genç ve sadece 

yüzde 2’sinin 65 yaşından büyük olduğunu ortaya koydu.  

HABER 20: Cumhuriyet gazetesi/ - Fotoğraf unsuru 

kullanılmamış-17 Kasım 2009 tarihli, sayfa 3’teki-“Domuz 

Gribi Şekil mi Değiştirdi?” başlıklı haberin içeriğinde: 

Domuz gribi salgını dünyanın dört bir yanına yayılırken, 

Ukrayna’da 189 kişinin ölümüne yol açan ve 1 milyondan fazla 

kişiye bulaşan virüs korkutuyor. Virüsün domuz gribi virüsü 

olarak bilinen H1N1’in evrimleşmiş bir versiyonu mu, yoksa 

yeni bir virüs mü olduğu bilinmiyor. Gazeteport’un haberine 

göre İngiliz bilim insanları da Ukrayna’daki virüsün mutasyona 

uğrayıp uğramadığını incelemeye başladı. Ukraynalı doktorların 

açıklamaları ise korkutucu. Bazı doktorlar ülkedeki kurbanlarda 
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görülen semptomların, Birinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca 

insanın ölümüne yol açan İspanyol gribi kurbanlarında 

görülenlere benzediğini belirtiyor. (…) 
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2.4. 2010’lu Yıllarda Yayımlanan Haberler 

İspanyol Gribi konulu haberler önceden belirlenen kategoriler 

ışığında, 2010’lu yılları içine alacak şekilde kapsamlı olarak ele 

alınmıştır. Haber içeriğinde fotoğrafın kullanım durumu, 

gazetede yer aldığı bölüm, haberin başlığı ve yazıldığı tarih ile 

sayfa numarası her haber için ayrı ayrı araştırılmıştır.  

HABER 1: Cumhuriyet gazetesi/Kültür Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmamış-25 Haziran 2011 tarihli, sayfa 15’teki-“ 

‘Renkli Çamaşırlı Evler’in Rekoru” başlıklı haberin içeriğinde: 

Avusturyalı ressam Egon Schiele’nin “Haeuser mit Bunter 

Waesche” (Renkli Çamaşırlı Evler) adlı tablosu, Londra’da 

yapılan açık arttırmada 24 milyon 700 bin sterline (yaklaşık 64 

milyon 714 bin TL) satılarak rekor kırdı. 28 yaşında İspanyol 

gribi salgınında ölen Schiele’nin 1914 yılında yaptığı tabloya, 

Sotheby’s de yapılan açık arttırma öncesinde 22 milyon ile 30 

milyon sterlin arasında değer biçilmişti. Tablo, açık arttırma 

öncesi biçilen değer aralığının alt sınırına yakın bir fiyattan 

satılmasına karşın, sanatçının şimdiye kadar en yüksek fiyattan 

alıcı bulan eseri oldu.  
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HABER 2: Cumhuriyet gazetesi/Haberler Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmamış-03 Temmuz 2014 tarihli, sayfa 3’teki-

“Ölümcül Virüsü Yeniden Yarattı” başlıklı haberin içeriğinde: 

ABD’deki Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Yoshihiro 

Kawaoka adlı bilimcinin 2009 yılında 500 bin kişinin ölümüne 

yol açan ve domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü üzerinde 

değişiklik yaptığı iddia edildi. (…) 

İspanyol gribi deneyi de var 

Daha önce de 1918-1920 yılları arasında yaklaşık 100 milyon 

kişinin ölümüne yol açan İspanyol gribinin virüsü üzerinde de 

deneyler yapan Kawaoka’nın son girişimini tehlikeli bulan bilim 

insanları H1N1 virüsünün yeni haliyle labaratuvar dışına 

sızabileceğinden endişe ediyorlar.  

HABER 3: Cumhuriyet gazetesi/Haberler Bölümü – Pelin 

Batu’nun Köşe Yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmış-21 Şubat 

2016 tarihli, sayfa 1’deki-“Savaş Tamtamları” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

Kruşçev, ölümüne yakın bir röportajında “Gücün verdiği yetkiyi 

kullanmaktan hiç bıkmazsınız” demişti. Bugün savaş tamtamları 



 

 61 

çalanlar, putlaştırdıkları liderlerin birer kukla olduğunu 

hatırlasalar belki böyle bağırmazlar. (…) 

Ortadoğu’nun haritası 

Batı Cephesi, dünyanın o zamana kadar kaydettiği en vahşi siper 

savaşlarına, 30 ayrı kimyasal gaza, Schrecklichkeit (korkutma) 

amacıyla katledilen sivillere, Belçika’da patlatılan mayınların 

220 km uzaklıktaki Londra’dan duyulabildiği yeni 

teknolojilerinin ölümcül ürünlerine, milyonlarca insanı öldüren 

İspanyol gribi gibi salgınlara tanık olurken, Doğu’da ince 

hesaplarla kesilecek Osmanlı pastası tartışılıyordu. Aslında, 

Avrupa’da batağa saplanmış İngiltere, başarılı bir asker olarak 

nam salan Churchill’in de ısrarlarıyla yeni bir cephede moral 

bulmak istiyordu. (…) 

HABER 4: Cumhuriyet gazetesi/Röportaj Bölümü – Sibel 

Bahçetepe’nin Prof. Dr. Esin Şenol ile röportajı - Fotoğraf 

unsuru kullanılmamış-15 Ağustos 2017 tarihli, sayfa 2’deki-

“Ölümcül hastalıklara kalkan oluyor” başlıklı haberin 

içeriğinde: 

(…) Buradaki hafifletici durum gribin önemsenmemesinden mi 

kaynaklanıyor? 
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Evet, gribin öldürücü bir hastalık olduğunu bilmiyorlar. Bir gebe 

grip geçirdiğinde bebeğinin sakat kalma riski olduğunu, o 

gebeyi öldüreceğini bilmiyorlar. İspanyol gribi 50 milyon kişiyi 

öldürdü. Birinci Dünya Savaşı’ndan çok insan öldü. (…) 

HABER 5: Cumhuriyet gazetesi/Bilim ve Siyaset Bölümü- 

Orhan Bursalı’nın köşe yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmamış-

22 Mart 2018 tarihli, sayfa 6’daki-“Aşı, hayat ve insanlığın en 

büyük buluşlarındandır” başlıklı haberin içeriğinde: 

(…) Seçimlerde sahte isimler konusu aşağıda okur notlarında, 

bu kez, bir aşı konusuna değineceğim; çünkü bugün İstanbul’da, 

yarın da tüm Türkiye’de yayımlanacak Herkese Bilim Teknoloji 

dergisi, aşılar konusunda toplumda bilim dışı, uyduruk, korku 

salan ve aşılara şüphe yaratan görüşleri özel bir dosyada ele aldı. 

Bunu yapmak görev, çünkü elimizde en nesnel yöntem olarak 

bilim var; bir de bilime yöneltilen “alternatif”, gerçek ötesi 

saldırılar ki özellikle Trump döneminde ABD’de gemi azıya 

aldı: 

Oysa “Aşı hayattır! Aşılar insanlığın en büyük buluşudur”, 

salgın hastalıkları önleyici özelliğiyle de toplum sağlığı için 

şarttır. Salgınlar geçmişte mesela İspanyol gribi 50 milyon 

insanın canına mal olmuştur. Ülkemizde aşı üzerine yaratılan ve 



 

 63 

bilimsel dayanakları olmayan şüpheler nedeniyle çocuklarına aşı 

yaptırmayanların sayısı artmıştır ve bu durum toplum için de bir 

tehlike yaratıyor. Pek çoğu pek çok kişinin bağışıklık sistemini 

hastalıklara karşı güçlü kılıyor.(…) 

HABER 6: Cumhuriyet gazetesi/Arka Sayfa Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmış-17 Şubat 2019 tarihli, sayfa 20’deki-“Felaket 

Olur” başlıklı haberin içeriğinde: 

(…) Küresel salgınlar da bir başka büyüyen tehlike. Grip 

salgınlarının her yıl dünyada 700 bin kişinin ölümüne, küresel 

ekonominin de yılda 500 milyar dolar kaybetmesine neden 

oluyor. Bu da 1918’de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan 

İspanyol Gribi salgınını akla getiriyor. Aşı programlarının 

yayılması riski azaltabilir.  

HABER 7: Cumhuriyet gazetesi/Haber Bölümü- Orhan 

Bursalı’nın köşe yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmamış- 25 

Şubat 2020 tarihli, sayfa 6’daki-“Koronavirüs, İspanyol gribi, o 

silahtır diyen komplocular” başlıklı haberin içeriğinde: 

Birazcık geçmiş bilenler 1918’de insanlığın yine bir virüse 50-

100 milyon arası kayıp verdiğini anımsarlar mı, bilmiyorum. Bu 

bilim kültürü bile değil, insanlık tarihi kültürü! İspanyol Gribi! 

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı’nda insanlar birbirlerini 
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zehirli gazlar, bombalarla yiyip bitirirken, bir virüs ortaya 

çıkıyor ve adeta savaşanlara meydan okuyor: Öyle öldürülmez, 

böyle öldürülür! Veba, dünya nüfusunun üçte birini neredeyse 

alıp götürmüştü! 

İspanyol Gribi diye yazın ve önünüze gelen dosyalara bir göz 

gezdirin. (…) 

HABER 8: Cumhuriyet/Ekonomi Bölümü – Ergin 

Yıldızoğlu’nun köşe yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmamış-27 

Şubat 2020 tarihli, sayfa 12’deki-“Her Şey Değişirken Aynı 

Kalmış” başlıklı haberin içeriğinde: 

Bir yüz yıl geçmiş ama Lampedusa’nın Leopar romanından 

ödünç alırsak, “her şey değişirken her şey olduğu gibi kalmış”.  

İlk kapitalist küreselleşme derin bir finansal krize yol açmıştı. O 

zaman da, bir virüs salgını (İspanyol gribi) hızla yayılmıştı.   

“İspanyol gribi” krizi, 1918-19 yıllarında üç dalga halinde, 

ABD’den Avrupa’ya Çin’e, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar 

dünyayı kasıp kavurdu, özellikle, en yoksul, kurumsal yapıları 

zayıf ya da sömürge ülkeleri, gelişmiş ülkelerde de nüfus 

yoğunluğu yüksek kentleri, buralarda en yoksul kesimleri, 

göçmenleri vurdu; yaklaşık 50 milyon kişiyi öldürdü. 
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“İspanyol gribi”, mikroplara/virüslere karşı duyarlılığı, 

“türün/ulusun kirlenmesi” paranoyasıyla yakından ilişkili 

ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, komplo teorilerini, milliyetçiliği 

körükledi. Sınıf çelişkileri sertleşti, sömürgecilere karşı isyanlar 

patlak verdi. İnsanlık faşizmi, Yahudi soykırımını, II. Dünya 

Savaşı’nı yaşadı. Dahası, “kâr makinesi”nden kurtulma fırsatını 

yakaladı, sonra elinden kaçırdı. (…) 

HABER 9: Cumhuriyet gazetesi/Haber Bölümü - Fotoğraf 

unsuru kullanılmış-19 Mart 2020 tarihli, sayfa 13’teki-“İspanyol 

Gribi Gibi/İspanya Kuşatmada” başlıklı haberin içeriğinde: 

(…) Avrupa Birliği (AB) ise koronavirüs nedeniyle birlik üyesi 

olmayan ülkelerden yapılacak seyahatleri 1 ay süreyle kısıtlama 

konusunda anlaştı. Karara göre AB, sınırlarını 30 gün boyunca 

“gerekli olmayan” seyahatlere kapatacak. Uzmanlar İspanyol 

gribinden bu yana Avrupa’nın yaşadığı en büyük salgının yıkıcı 

ekonomik etkilerinden söz ediyor. (…) 

HABER 10: Cumhuriyet gazetesi/Olaylar ve Görüşler Bölümü- 

Fikret Şahin’in köşe yazısı - Fotoğraf unsuru kullanılmış-21 

Mart 2020 tarihli, sayfa 2’deki-“Türkiye’nin Koronavirüs 

Mücadelesi” başlıklı haberin içeriğinde: 
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31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde etiyolojisi 

(sebebi) bilinmeyen pnömoni (zatürree) olarak başlayan 

koronavirüs enfeksiyonu hızla yayılarak son 100 yılda görülen 

en büyük bulaşıcı hastalık salgını haline geldi.  

Bu derece yaygın, pandemi (tüm dünyada görülen) halindeki 

salgınını en son 1918-1920 yıllarında Birinci Dünya Savaşı 

sonrası başlayan “İspanyol gribinde” görmüştük. Adı her ne 

kadar “İspanyol gribi” olsa da bu salgında Çin’den başlamış ve 

tüm dünyaya yayılarak en az 40 milyon insanın ölümüne neden 

olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını 30 Mart 

2020 tarihinde “Küresel Acil Durum”, 11 Mart 2020 tarihinde 

“Pandemi” olarak ilan etti. (…) 
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2.5. Araştırma Bulgularının Frekans-Yüzde Dağılımı 

İspanyol Gribi konulu haberler, 1970’li yıllardan 01.04.2020 

tarihine kadarki süreçte Cumhuriyet gazetesinde toplam 36 

haber içeriğinde yer almıştır. Bu haberler onar yıllık periyotlar 

halinde tablolaştırılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Haber 

dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu haberlerin %5.6’lık (2) 

kısmı 1970’li yıllarda, % 11.1’lik (4) kısmı 1990’lı yıllarda, % 

55.6’lık (20) kısmı 2000’li yıllarda, % 27.8’lik (10) kısmı ise 

2010’lu yıllarda yer almıştır.  

Tablo 1: Haberlerin Dağılımı 

Yıllar  f % 

1970’li                                 2 (1 köşe 

yazısı) 

5.6 

1990’lı 4 (3 köşe yazısı) 11.1 

2000’li  20 (3 köşe yazısı) 55.6 

2010’lu  10 (5 köşe yazısı) 27.8 

Toplam 36 (12 köşe yazısı) 100.0 

Haber içeriğinde fotoğraf kullanılıp kullanılmadığını gösteren 

oranlar Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde 1970’li 
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yıllarda hiçbir haberde fotoğrafın kullanılmadığı, diğer 

dönemlerde fotoğraf kullanımına önem verildiği görülmektedir. 

Özellikle 1990’lı yıllarda tüm haberlerin fotoğraflı verilmesi de 

konunun daha da önemsendiğini göstermektedir. “Fotoğraf 

unsuru haberin çekiciliği ve önemsenmesi açısından önemli bir 

kriterdir. Haberin kapladığı alanı etkiler ve de habere verilen 

önemin göstergesidir” (Bak, 2018:72). Tablo 2’ye bakıldığında 

haberlerde fotoğraf kullanımında daha dikkatli olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2: Fotoğraf Kullanım Durumları 

 Fotoğraf 

Kullanılmış 

Fotoğraf 

Kullanılmamış 

 

Yıllar  f % f % Toplam 

1970’li  0 0.0 2 100.0 2 

1990’lı 4 100.0 0 0.0 4 

2000’li 16 80.0 4 20.0 20 

2010’lu 4 40.0 6 60.0 10 

Toplam 24 66.7 12 33.3 100.0 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

2020 yılının başlamasıyla birlikte tüm dünya için ön önemli 

sorun bir pandemi olan Koronavirüs olmuştur. Geçtiğimiz 

yüzyılda dünya çapında en büyük ölüme neden olan salgın 1918-

1920 yılları arasında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan 

İspanyol Gribi’dir. İspanyol Gribi salgını ile ilgili araştırmalar 

günümüzün en büyük sorunu olan Koronavirüs salgınını 

anlamak, ele almak ve o doğrultuda bakış açısı elde etmek için 

bize katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda İspanyol Gribi 

teknolojinin günümüzdeki gibi gelişmediği dönemde de küresel 

bir salgın gerçeği olarak arşivlerdeki yerini almıştır. Birileri 

virüslerin veya salgınların laboratuvarlarda üretildiği 

minvalinde virüse/salgına yönelik toplumun reflekslerini 

öldürmeye çalışmaktadır. Öz olarak amaç budur. Çünkü eğer siz 

bir salgının/virüsün laboratuvardan üretilerekten dağıtıldığına 

inanıyorsanız onun panzehirinin/ilacının da her an hazır 

olabileceğini de söylemiş oluyorsunuz. Çünkü hiç kimse, eğer 

biyolojikse, insan eliyle üretilmişse bir virüsün 

panzehirini/ilacını da üretmeden onu piyasa sürmez. Mantıksal 

olarak ürettiğiniz şeyin panzehirini de üretirsiniz. Panzehir 

mevcut olduğu zaman insanların çaba göstermesine gerek 
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yoktur. Ne yaparsanız yapın kendinizi panzehirsiz 

koruyamazsınız. İlaçlar da bir yerde olduğu için koruma 

önlemlerine veya tedbire de gerek yoktur. Buna en iyi ve akla 

uygun cevap teknolojinin geldiği boyuttur. Çünkü teknoloji 

hakikaten gelişmektedir. İletişim çağında artık yaşam çiplerle 

yürütülmektedir. Çok rahat insanların 24 saatinin gözlenebildiği, 

insanların robotlarla, teknolojik cihazlarla hayatlarının 

kolaylaştırılıp, yönlendirilebildiği bir döneme gidilmektedir. 

Bunu gözlemlemek için üniversitelere gitmeye de gerek yoktur. 

9-10 yaşlarındaki bir çocuk bile çok uzak olmayan bir gelecekte 

teknolojinin bizim hayatımızın büyük bir kısmını 

kolaylaştıracağının farkındadır. Bu ne demektir? Herkesin 

herkesi gözetleyebileceği, nerede nasıl yaşadığını bilebileceği, 

teknoloji ile kendi hayatını kontrol edebileceği bir dünya vardır. 

Bu durumda bir komplo teorisi olarak veya teknolojiyle uyumlu 

olarak virüsün laboratuvarlarda üretildiğine yönelik bir bilgi 

ortaya atılabilmektedir. Teknoloji bunu da yapabilmektedir. 

Ancak bu komplo teorisyenlerine şu cevap verilebilir: En yakın 

İspanyol gribi, neredeyse dünya nüfusun yüzde 15’ini yok eden 

bir virüstü. Teknoloji 1918’de o kadar gelişmiş miydi ki, 

laboratuvarda üretilsin. İspanyol gribinin ardından çiçek 

hastalığı, kızamık, veba vs. salgınlar vardır. İnsanlık tarihi 
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depremler gibi salgınlarla karşı karşıya kalmıştır. İnsan 

nüfusunun artıp doğayı tahrip etmesiyle beraber salgınların daha 

fazla insana zarar vermesinin önünü de açmıştır. Dünya 

köyleşirken, salgınlar da köyleşmiştir. Dünya küçük bir köy 

olunca salgın açısından da dünya küçük bir köydür. Öyle olunca 

tahribatı çok daha yüksek olmaktadır. Bugün karşılaştığımız 

korona da durum aynıdır. Herkesin etkilenmesinin nedeni; 

hemen hemen dünyanın önemli bir kesimi her an her yerdeydi. 

Havayolu ulaşımıyla, turizmle, bilimsel konferanslarla, 

evliliklerle, iş görüşmeleri nedeniyle, fabrikasyon nedeniyle 

herkes her yerde olduğu için virüs de her yere yayıldı. Bunun 

için laboratuvarlarda üretilmesine gerek yoktur. Sadece 

insanoğlunun doğaya ne kadar müdahale ettiğini bildiğiniz 

zamanda bunu görmüş olursunuz. İnsan her yerde; ve her yerde 

olan insanın bir virüsle karşılaşmaması mümkün değildir çünkü 

dünya virüslerle yaşayan bir gezegendir.  

Biyolojik silahların, atom bombasının varlığı ile salgınların 

dünyayı esir almasının arasından çok büyük fark vardır. Nükleer 

silahlar lokal anlamda kullanılmıştır. ABD, Japonya’da atom 

bombası kullanmıştır. Almanya’da Hitler’e karşı 

kullanmamıştır. İki kutuplu dünya Sovyetler Birliği ve ABD, 
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birbirlerine karşı nükleer silah kullanmamıştır. Çünkü 

birbirlerine karşı kulanmış olsalardı dünyayı yok ederlerdi. Siz 

bir virüsü dünyayı yok etme adına hayata geçirmezsiniz. Korona 

dünyanın süper gücü ABD başta olmak üzere Avrupa’da 

İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, İran ve dünyanın 

diğer ülkelerini allak bullak etmiştir. En az Afrika etkilenmiştir. 

İdeolojik saplantılarla bir doğruya 99 tane yanlışı katarak 

insanların kafası bulandırılmaktadır. Çünkü insanların 

doğasında komplo teorilerine, güce, gücün hınzırlığına, 

şiddetine, hilesine inanma vardır. Bu, insanın doğasında var olan 

bir durumdur. Onun için bir komplo teorisi istediğiniz kadar 

insanın doğasında beslenebilmektedir. O kadar ona denk gelecek 

gelişmeler de vardır.  

İspanyol Gribi’nin yazılı basında nasıl sunulduğunu göstermek 

amacıyla araştırma yapılmıştır. Pandemik hastalıklar arasında 

kuş gribi, domuz gribi, SARS, Ebola, HIV ve Aids’in yanı sıra, 

İspanyol Gribi de bulunmaktadır. Yazılı basında bir haberin 

sunumu, medyanın yapılan haberlere olan bakış açısını ve 

tutumunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde yazılı basının 

İspanyol Gribi’ne bakış açısı ve tutumu ortaya konmak istenmiş, 
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1970’lerden günümüze İspanyol Gribi’nin haberlere nasıl 

yansıdığı incelenmiştir. 

1970’li yıllardan günümüze uzanan süreçte Cumhuriyet 

gazetesinde 36 adet İspanyol Gribi konulu haber olduğu 

görülmüştür. Bu haberlerin %5,6’lık (2) kısmı 1970’li yıllarda, 

%11,1’lik (4) kısmı 1990’lı yıllarda, %55,6’lık (20) kısmı 

2000’li yıllarda, %27,8’lik (10) kısmı ise 2010’lu yıllarda yer 

almıştır. 

Haber içeriğinde fotoğraf kullanılıp kullanılmadığına 

bakıldığında; 1970’li yıllarda hiçbir haberde fotoğrafın 

kullanılmadığı, diğer dönemlerde fotoğraf kullanımına önem 

verildiği görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda tüm 

haberlerin fotoğraflı verilmesi de konunun daha da 

önemsendiğini göstermektedir. Diğer periyotlarda sunulan 

haberlerde de fotoğraf kullanımında daha dikkatli olduğu 

görülmektedir. 

12 adet köşe yazısı incelendiğinde hepsinin İspanyol Gribi’nin 

insan sağlığını önemli derecede etkileyen salgın hastalıklardan 

olduğu vurgusu yapıldığı dikkati çekmektedir. 1970’li yıllardan 

günümüze değin yayımına devam eden yaygın süreli 

gazetelerden Cumhuriyet gazetesinde bu tür haberlere yer 
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verilmesi de İspanyol gribinin ne kadar önemli olduğunun 

göstergesidir. 

İspanyol Gribi konulu haberlerin hepsinde insan sağlığına önem 

verilmesi ve salgın hastalıklar konusunda tedbirli olunması 

gerektiğini belirten söylemler bulunmaktadır. Bu husus da 

İspanyol gribinin ne kadar dikkate alınması gereken bir konu 

olduğunu göstermektedir.  

Pandemik hastalıkların yazılı ve görsel basında nasıl yer aldığını 

gösteren çalışmalara rastlanmamıştır. Bu amaçla hazırlanan 

çalışmamız gibi diğer pandemik hastalıklar için de araştırmalar 

yapılmalı, yazılı ve görsel basının bu konulara bakış açılarına 

yer verilmelidir.  
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