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SUNUŞ
Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak sivil alanın mutlak bir parçası olarak gördüğümüz

kampüslerdeki hayatı iki yılı aşkın bir süredir izliyor; öğrencilerin sesine ses olmaya,

mücadelelerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

Temel ifade özgürlüğü ihlallerini haberleştirmek, izlemek ve raporlamak dışında öğrencilerin

diledikleri alanlarda ve konularda kulüpleşme süreçlerinin demokratik ve çoğulcu bir

toplumun, özgür akademinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu düşünüyoruz ve örgütlenme

özgürlüğü kapsamındaki bu çabaları gerek atölye çalışmaları gerekse mevzuat düzenlemeleri

için bir araya geldiğimiz uzmanlarla yasa değişikliği önerileri hazırlayarak çoğaltmayı

amaçlıyoruz.

Öğrencileri, kampüsteki hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla sosyal medya

kampanyaları ve atölyeler düzenliyoruz. Bir yandan da mahpus öğrencilerin hapishanelerde

karşılaştıkları hak ihlallerinin önlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm öğrencilerin

öğrenimleri devam ettiği sürece tutuksuz yargılanmaları için kampanyalar düzenliyoruz.

Yürütmekte olduğumuz izleme, dinleme, birbirini duymaya çalışma ve omuz verme

faaliyetlerinin sonucunda gözlemlediğimiz üzere, bu coğrafyada öğrencilerin en yakıcı

dertlerinin ekonomik problemler, çoğulculuğun engellenmesi ve ayrımcılık olduğunu

söyleyebiliriz. Öğrenci mücadelesi de bu sorunlara karşı kampüslerde ve gerektiğinde

kampüslerden de taşarak haksızlıkların adını koymaktan vazgeçmiyor.

Yemekhane zamlarına karşı düzenlenen eylemler, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum

atanmasıyla başlayan ve neredeyse bir yıldır süren kayyum rektör protestoları, yetersiz yurt

kontenjanı ve pahalı ev kiralarına dikkat çeken Barınamıyoruz Hareketi, kadın ve LGBTİ+

öğrencilerin kampüs güvenliğinin sağlanmasına dair yürüttüğü eylemler ve CTS Birimlerinin

açılmasına dair süren protestolar öğrenci hareketinin günden güne daha örgütlü bir hak arama

mücadelesine dönüştüğünün göstergesi.

Yukarıda bahsettiğimiz derinleşen sorunları,  sürdürülen mücadelelerin farklı boyutlarını,

mücadelelerinin birçok kitleye de hitap eden kapsayıcı tonunu ve kazanımlarla da

taçlandırılan öğrenci hareketini biz ne yazık ki ana akım medyada göremiyoruz. Öğrenciler,

5



hükümet yanlısı medya tarafından yürütülen karalama kampanyaları ve hedef göstermeler

sonucunda kriminalize ediliyor ve süreç, gözaltı ve tutuklamalara varan örneklerle artık

ezberlediğimiz "normalleştirilen" bir düzene dönüşüyor. Halihazırda süren yüzlerce öğrenci

davalarının arasında, şu anda sadece Boğaziçi Direnişinden ötürü açılmış dava sayısı 10’a

yaklaşırken sayının artmasından endişe ediyoruz. Raporlarda özellikle altını çizdiğimiz

öğrencilerin medyadaki görünürlüklerinin negatif haber içerikleriyle beraber suçlulaştırma

üzerinden yapılması da bu endişemizi daha da artırıyor.

Bizler bu çalışmayla ana faaliyet alanlarımızdan biri olan izleme işini daha da bütünlüklü bir

biçimde ele almak amacıyla dava izlemeyle birlikte medyayı da izleyerek, öğrencilerin

özellikle ana akım medyada nasıl temsil edildiğini, bu temsiliyetin nasıl sonuçlar

doğurduğunu tartışmaya açmak istedik.

Özenli çalışmalarıyla bu değerli raporu var eden Beyza Kural’a ve değerli katkılarıyla

raporlara danışmanlık veren Burak Özçetin’e teşekkürlerimizi borç bilerek çalışmamızı

öncelikle haklı mücadelesini sürdüren, yılmayan, dayanışmayla büyüyen ve hepimize örnek

olan Türkiye’deki öğrenci hareketine ve akademik özgürlüğe katkıda bulunması dileğiyle

ilginize sunuyoruz.

Berna Akkızal

Proje Direktörü
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I – Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri

1. Giriş

Dünyayı daha sesli, renkli, çoğulcu ve şenlikli bir yer haline getirmeye çalışan çoksesliliğin

güçleri ile dünyanın renksiz, tekçi ve sıkıcı bir yer olmasını isteyen tek seslilik arasında

uzunca zamandır süregiden bir mücadele var. Bu mücadelenin örneklerinden birini geçtiğimiz

aylarda, okullarına kayyum rektör atanmasına karşı seslerini yükselten Boğaziçili öğrencilerle

iktidar temsilcileri arasındaki -hala devam eden- çekişmede gördük, görmeye de devam

ediyoruz. Hükümet yanlısı medya, Boğaziçili öğrencileri baştan itibaren itibarsızlaştırmaya,

suçlulaştırmaya, marjinelleştirmeye ve iktidarın pozisyonunu meşrulaştırmaya çalışarak

öğrencilerin karnavalını sıkıcı bir resmiyet içinde boğmaya çalışıyor. Bu raporun amacı bu

mücadelenin hükümet yanlısı medyadaki hal ve tezahürlerine odaklanmak ve bu hal ve

tezahürlerin ayrıntılı bir analizini sunmak.

Öğrenci eylemlerinin ve eylemci öğrencilerin nasıl temsil edildiklerini, ele aldıklarını

inceleyen çalışmamızın ilk raporu 2021’in ilk aylarında yaşanan Boğaziçi protestoları üzerine

olacak. Bu raporda ve bunu takip eden diğer raporlarımızda temel amacımız öğrenci
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eylemlerinin ve öğrencilerin nasıl temsil edildiklerine ve nasıl çerçevelendiklerine ve bu

haberlerdeki söylem örüntülerine  odaklanmak.

Haber, olup bitenlere dair nesnel bir aktarım olma iddiasında olsa da bir dizi seçim ve tercihin

ürünüdür. İdeolojik, politik, kültürel, ekonomik ya da profesyonel bir dizi öğe ve belirleyen

neyin haber olup olmayacağından, nasıl haberleştirileceğine uzanan süreçte önemli roller

oynar. Haber bir meseleyi belirli bir şekilde çerçeveler ve bu çerçeveler haber metnini yazan,

derleyen kişilerin konumlarıyla, arka planlarıyla, deneyimleriyle ve içinde yer aldıkları daha

geniş iktidar ve çıkar ilişkileri ile yakın ilişki içerisindedir. Çerçeveler seçmeyi ve önem

vermeyi içerir; bir sorunu belli bir şekilde tanımlar; neden sonuç ilişkileri öne sürer; ahlaki

değerlendirmelerde bulunur ve tercih edilen ahlaki değerlendirmenin yapılmasını sağlamak

amacıyla algılanan gerçekliğin bazı bölümlerini seçer ve bir iletişim metninde daha önemli

hale getirir.

Bu çalışmanın konusu olan Boğaziçi eylemlerini incelerken konunun nasıl çerçevelendiğini

anlamaya çalıştık. Boğaziçi eylemleri haber metinlerinde nasıl tanımlanıyor; habere göre

eylemciler kim, ne ve kimlerden oluşuyor? Aktörler nasıl tanımlanıyor? “Asıl amaçları” ne?

Olaylar neden gerçekleşti ve bu noktaya geldi? Kim haklı, kim haksız? Neler yapılmalı?

Bütün bu soruları hükümet yanlısı yayın organlarında (A Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim,

Sabah ve Yeni Akit) yayımlanan haberlerin nasıl cevapladıklarını, bir başka deyişle, Boğaziçi

eylemlerini nasıl çerçevelediklerini inceledik.

Çerçeveleme analizini gerçekleştirmek için 4 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında, bahsi

geçen gazetelerde, Boğaziçi protestoları ile ilgili tüm haberleri topladık ve içerik analizine

tabi tuttuk. İçerik analizine ek olarak, çarpıcı bulduğumuz bazı haberlerin söylemsel

yapılarını da inceledik. Kolay ve tek bir tanımı yok söylemin. Söylem, toplumsal olayları,

aktörleri, özneleri, olguları vs. sınıflandıran, adlandıran ve konumlandıran; bu şeylere dair

bilgi ve kanaat üreten; bu şeyler üzerinde iktidar ve sınırlama uygulayan kurumsallaşmış ve

yerleşmiş konuşma ve ifade biçimleridir. Söylem, belirli bir durumda ya da ortamda dil ve

diğer sembolik sistemler yoluyla anlam oluşturma eylemidir. Farklı metinlerde sürekli olarak

karşımıza çıkan örüntüler, ortaklıklar, ilişkiler söylemi oluşturan şeydir.

Araştırmanın söylem analizi kısmında Boğaziçi eylemleri ile ilgili haberlerde uygulanan

dilsel stratejiler, adlandırmalar, metaforlar, sıfatlar, kullanılan kelime öbekleri ve bunların

oluşturduğu örüntülere odaklandık. 353 haberden, öne çıkan örüntüleri temsil ettiğini

düşündüğümüz bazı haberlere daha yakından baktık.
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Neler oldu?

Olaylar Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olmayan Melih Bulu’nun Ocak 2021’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak

atanmasıyla başladı. Okul dışından, iktidar yakınlığı ile tanınan ama bilimsel kariyeri bir dizi

soru işaretiyle dolu bir ismin Boğaziçi Üniversitesi’ne atanması “Kayyum rektör

istemiyoruz” itirazı ile karşılandı. Aslında bu slogan, Boğaziçi’nde ilk defa yankılanmıyordu.

Önce biraz daha geriye gidelim...

Türkiye’de rektörlük seçimleri iki kez kaldırıldı. İlki, 1980’deki askeri darbeden sonra

ikincisi ise 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşandı. 2016’da seçimler

kaldırılmadan önce de rektörlük seçimlerinin demokratik olduğu söylenemezdi. Seçimlerde

üniversitenin tüm bileşenleri değil yalnızca öğretim üyeleri oy kullanabiliyordu. En çok oy

alan altı aday Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) sunuluyor, YÖK bu altı adaydan üçünü bir

liste halinde cumhurbaşkanına sunuyordu. Bu sistemde de en çok oy alan adaylar yerine diğer

isimlerin rektör olarak atanması sonucu ortaya çıkıyordu. Recep Tayyip Erdoğan sistemin

böyle yürüdüğü günlerde cumhurbaşkanı iken seçim yapılan 74 üniversiteye rektör atadı.

Bunların en az 29’unda en yüksek oy alan adayı atamadı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük seçimleri en son 12 Temmuz 2016’da yapıldı. Mevcut

rektör Prof. Dr Gülay Barbarosoğlu'nu oyların yüzde 87’sini aldı. Atamalar bir türlü

yapılmadı. Atama beklenirken 29 Ekim 2016’da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname

ile rektörlük seçimleri kaldırıldı. Yeni düzenleme seçimleri atlayıp YÖK tarafından

önerilecek üç adayın cumhurbaşkanı tarafından atanmasını öngörüyordu.

Seçimleri kaldıran değişikliğin ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne dört aydır beklenen atama

yapıldı. Erdoğan, rektörlük seçimlerine girmeyen, Barbarasoğlu’nun da rektör danışmanlığını

yürüten isimlerden Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı rektör olarak atadı.

Akademisyenler ve öğrenciler seçilen rektörün atanması talebiyle açıklamalar, eylemler

yaptı. “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganı ilk kez 2016’da kampüste yankılandı.

Devam eden süreçte Mehmed Özkan’ın Boğaziçi Üniversitesi içinden bir isim olması bir

şekilde bu atamayı “kabul edilebilir” kıldı. 2021’in ilk gününde Erdoğan bu kez Melih

Bulu’yu rektör olarak atadı.

Melih Bulu, üniversite dışından bir isimdi. Yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi

Üniversitesi’nde yapmış olsa da farklı üniversitelerde öğretim üyeliği ve rektörlük
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görevlerinde bulunmuştu. Hepsinin yanında Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkiliydi.

2002'de AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucusu, 2015'te de AK Parti İstanbul 1. bölge

milletvekili aday adayı olmuştu. Bulu’nun atanmasıyla doktora tezindeki intihaller de

gündeme geldi. Melih Bulu, “Bütün dert tırnak içine almamış olmam” dese de bu açıklaması,

yaptığının adının ne olduğunu değiştirmedi.

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak

atanmasına karşı istifası ve seçimlerin yapılması talebiyle 4 Ocak’tan itibaren eylemde.

Akademisyenler rektörlük binasına sırtını dönüyor, öğrenciler gerek kampüsteki gerek

kampüs dışındaki çeşitli etkinliklerle taleplerini yineliyor.  Bulu’nun eylemlerin ilk gününde

dediği “Bugün burada olan arkadaşlara herhangi bir şey olmaz. Demokratik bir ortamdayız.

Ben şu an mutluyum” sözlerinin ardından yaşananlar ise pek öyle ilerlemedi. Öğrenciler

gözaltına alındı, 11’i tutuklandı, birçoğunun hakların disiplin soruşturmaları açıldı.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Çalışma kapsamında  4 Ocak-31 Mart arasında dek A Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim,

Sabah ve Yeni Akit’te Boğaziçi eylemleri ile ilgili çıkan tüm haberleri taradık ve 353 haber

topladık. Toplanan tüm haberleri ayrıntılı bir kodlama cetveli eşliğinde tek tek kodlayarak bir

içerik analizi uyguladık. Haberlerde ortaya çıkan örüntüleri temsil ettiğini düşündüğümüz,

daha az sayıda habere de söylem analizi uyguladık. İncelenen 353 ayrı haber için şu soruların

her birini cevapladık:

● Haberin tonu nedir? (pozitif, negatif, nötr)
● Haberin baskın teması nedir? (terör, provokasyon, dini değerlere saygısızlık, suç,

vandalizm, sapkınlık)
● Haberde kimlerin sesi duyulmaktadır? (öğrenci, akademisyen, rektörlük, savcılık,

valilik, emniyet, hükümet, muhalefet vd.)
● Öğrenciler nasıl tanımlanıyor? (öğrenci, terörist, provokatör, şüpheli, sözde öğrenci,

eylemci/gösterici/protestocu, vandal, sapkın)
● Haberde kimler hedef gösteriliyor? (öğrenci, öğrenciler, akademisyenler, destekçiler,

LGBTİ+, muhalefet partileri vd.)
● Haberde öğrencilerin talepleri yer alıyor mu?

Her bir soru altında da öne çıkan ve örnek teşkil ettiğini düşündüğümüz haberlerin söylemsel

yapılarını inceledik. Söylem analizinde anlam örüntülerini ve kullanılan dilsel stratejileri ele

aldık.

Araştırmanın genel bulgularını kısaca özetleyecek olursak haberlerin çok büyük bir kısmının

negatif olduğunu; haberlerdeki baskın temanın ‘provokasyon’ olduğunu; haberlerde sesi en
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çok duyulan aktörün hükümet temsilcileri olduğunu; öğrencilerin de haberlerde en çok hedef

gösterilen aktör olduğunu görmek mümkündür. Bu genel bulgular bile tek başına bize

hükümet yanlısı medyanın Boğaziçi Üniversitesi protestolarını açık bir şekilde tek yanlı ve

partizan bir şekilde ele aldığını göstermektedir. Haberlerde iktidarın ve iktidarın direktifleri

ile hareket eden kolluk kuvvetlerinin tüm söylem ve eylemlerinin tartışmasız bir şekilde

meşrulaştırıldığı görülürken protestocular sistematik bir şekilde suçlulaştırılmakta,

şeytanlaştırılmakta ve düşmanlaştırılmaktadır.

3. Haber Analizleri

3.1. Haberin tonu

Analizin ilk adımında haberin tonunu araştırdık. Haberleri negatif, pozitif ve nötr olarak

kategorize ettik. İncelenen 353 haberin 342’sinin negatif tonda olduğunu, geri kalan 11’inin

de nötr tonda olduğunu gördük. İncelenen tüm haberler içerisinde tek bir pozitif habere bile

rastlanmadı.

Negatif tonlu haberler eylemleri ve öğrencileri hedef gösteren, “suçlama”, “provokasyon”,

“sapkınlık” gibi temaların ağırlıkta olduğu, öğrencilerin taleplerine yer vermeyen, resmi

kaynakların suçlayıcı açıklamalarını paylaşırken üniversite bileşenlerinin sözlerinin alan

bulamadığı ve bu durumun görsellerle pekiştirildiği haber türlerine karşılık gelmektedir. Bu

haberler içinde öğrencilerin başlıkta “provokatör”, içerikte “sapkın” ile tanımlandığı örnekler

de yer aldı.

➢ “Boğaziçi’ndeki provokatörlere tutuklama istemi. Başsavcılık harekete geçmişti!
Boğaziçi sapkınlarına tutuklama istemi” (Sabah, 30.1.2021)
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Örgüt ve siyasi parti isimlerinin sıralandığı, zincirleme isim tamlamasını andıran, “kışkırtma

çabası”, “gençleri örgütlemeye çalışmak” ifadelerinin tekrarlandığı haberler de örnekler

arasındaydı.

➢ “Boğaziçi provokasyonu ifşa oldu! Bot hesaplarda DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP ve
HDP işbirliği gözler önüne serildi”(A Haber, 5.1.2021)

Doğrudan haber dilinde olumsuz ifadeler olmasa da olayları sadece iktidar perspektifinden

aktaran, haberde sadece ve çoğunlukla doğrudan iktidar temsilcilerinin açıklamalarına yer

veren ve/veya bu açıklamaları haber başlığında öne çıkaran haberleri de negatif tonlu haber

kategorisi içerisinde değerlendirdik. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun

açıklamalarını doğrudan “Süleyman Soylu'dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması”

başlığıyla aktaran haberler de bu kategoride yerini buldu.

➢ “Süleyman Soylu’dan son dakika Boğaziçi Üniversitesi açıklaması. ‘Birileri

gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değil”

(Yeni Akit, 10.02.2021)

Nötr haberlere genellikle gözaltı, tutuklamalara dair görece yorumsuz içerikler örnek oldu.

“Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı”

başlıklı haber, tutuklanan öğrenciler için ayrıca negatif bir söylem kullanılmaması sebebiyle

nötr olarak değerlendirilen haberlerden biri oldu.
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➢ (Yeni Şafak, 7.2.2021)

Öğrencilerin taleplerine ve sözlerine yer verilirken hedef gösterilmedikleri, resmi

açıklamaların yanı sıra tanık anlatımlarına da yer verilen haberleri pozitif olarak tanımladık

ancak 353 haberde bu tanıma uyan bir haberle karşılaşmadık.

3.2. Haberdeki baskın tema

İncelenen haberlerde baskın temanın ne olduğunu araştırdık ve haberlerde 6 ayrı temanın öne

çıktığını gördük: provokasyon, terör, suç, dini değerlere saygısızlık, sapkınlık ve vandalizm.

Bir haberde birden fazla tema yan yana olabilse de biz en öne çıkan, haberde hacim ve vurgu

bakımından en çok yer kaplayan temaya odaklandık. İncelenen 353 haberde en baskın

temanın 122 haberle provokasyon olduğunu gördük. Provokasyon temasını 110 ile “terör”

takip etti. 25 haberde “suç”, 20 haberde “dini değerlere saygısızlık”, 19 haberde “sapkınlık”,

7’sinde de “vandalizm” baskın tema olarak yer aldı.
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Provokasyon kategorisinde eylemlerin arkasındaki temel gayenin ortalığı karıştırmak,

provokasyon yaratmak olduğu; provokatör olarak tanımlanan eylemciler için rektörlük

seçimlerinin çok da mesele olmadığı, öğrencilerin “kışkırtıldığı”, “kullanıldığı” vurgulandı.

Bu temanın öne çıktığı haberlere göre eylemler “provokasyon”, “algı operasyonu”,

“kışkırtma” öğrenciler “provokatör”, amaçsa “ikinci Gezi ile sokakları karıştırmak” ve

“Türkiye’yi karıştırmak” olarak tanımlandı. Komplocu bir tonla bezeli bu haberlerde

olayların arkasındaki gizli güçlere, kötü niyetlere vurgu eksik olmadı. Haberlerin içinde

Boğaziçi’ni CIA üssüne benzeten haberlere dahi rastlandı.

➢ “Boğaziçi’ne işgal girişimi. Bir avuç azınlık. Öğretim üyeleri sapkın lutiler bisküvi
çocukları. Devletin üniversitesinde devlete meydan okuyan provokatörler kaos için
bıyıkları terlememiş çocukları kurşun asker gibi kullanıyor” (Takvim, 1.2.2021)

“Bir avuç azgınlık”, “sapkın lutiler”, “Bisküvi çocukları”, “işgal girişimi” ifadelerinin

hepsinin bir görsel üzerinde toplandığı haber bu kategorideki haberlerin genelinde görülen

tavrı özetler niteliktedir. Haber bir yandan hedef gösterdiği grubu ötekileştirir ve

düşmanlaştırırken, diğer yandan da pasif, kolayca yönlendirilebilir aktörler olarak ele alıp

iradelerini ve taleplerini görmezden gelmektedir.
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➢ “Öğrencilerin whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı. Tehlikeli
provokasyon” (Sabah, 5.1.2021)

“Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan

öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı” başlıklı haberde de

öğrencilerin “yönlendirildiği”, eylemlerin arkasında başka güçlerin olduğu vurgusu yer

alıyordu. Hatta kimi haberlerde bu komplocu mantık işi Boğaziçi Üniversitesi’ni CIA üssü

olarak bile tanımlayacak kadar ileri gitti.

➢ “Boğaziçi CIA üssü gibi çalışmış! Akademisyen görünümlü ajanlar Türkiye aleyhine
sinsi faaliyetler yürütmüş” (Yeni Akit, 11.2.2021)

“Sözcü'nün yalan haberi yine elinde patladı! Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya itibar suikastı”

başlıklı haberdeki gibi kimi zaman da öğrenciler kabul etmedikleri çikolata nedeniyle

“eleştiri sınırlarını aştıkları” yönündeki beyanlar sıralandı. Haberde dramatizasyona ilginç bir

örnek teşkil eden bu haberde Melih Bulu’ya destek ziyaretinde bulunan ve hediye olarak

yanında çikolata getiren Gazioğlu’nun, öğrencilere de ikram ettiği çikolatanın öğrenciler

tarafından kabul edilmemesi üzerine yaşadığı “mağduriyet” haberde konu edildi. Haberde

Gazioğlu’nun yaşadığı olayın son derece ayrıntılı bir şekilde, dramatik öğelere ve görsellere

(aile fotoğrafı gibi) yer verilmesi kayda değerdi.
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➢ (A Haber, 14.2.2021)

Provokasyon temalı haberler yalnızca basında yer almakla kalmadı, aynı zamanda savcılık

tarafından protestolarla ilgili hazırlanan iddianamelerde de dayanak olarak kullanıldı.

“Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha

önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez

Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi” (Yeni Şafak, 29.1.2021)

ifadelerinin yer aldığı haber üzerine soruşturma başlatıldı. İlk cümlesinde bu haberin twitter

adresinin yer aldığı iddianamede sergi gerekçesiyle ikisi tutuklu yedi öğrenci hakkında üçer

yıla dek hapis istendi.

➢ (Yeni Şafak, 29.1.2021)
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Terör’ün baskın tema olduğu haberlerde öğrencilerin ya da öğrenci olmadığı öne sürülen ve

eyleme katılan kişilerin “terörist” olarak tanımlandığını gördük. Bu tanıma dayanak olarak

“terör örgütü marşı söylemek”, “sosyal medyada terör paylaşımı yapmak” gibi iddialar ortaya

kondu. Özellikle gözaltı işlemlerinin ardından hükümet temsilcileri ve valiliklerin “aralarında

terörle iltisaklılar var” diyerek yaptığı açıklamalar bu haberlerde sıkça yer buldu.

Öte yandan kişilerin sosyal medya paylaşımları da terörle iltisaklı oldukları yönünde “kanıt”

olarak sıralanmaya çalışıldı. Bu durum beraberinde sosyal medya kullanıcılarının ve sosyal

medya hesaplarının hedef gösterilmesi ve fişlenmesine yol açtı.

Muhalefet partileri sıkça “teröristleri örgütleyen” olarak konumlandırılırken, eylemlere

katılanların sanıldığı gibi öğrenci değil de “terörist”, “militan” hiç değilse “terörle iltisaklı”

oldukları yazıldı. CHP, HDP, DHKP-C, MLKP ve PKK gibi parti ve örgütler sık sık aynı

cümle içerisinde, ittifak halinde ya da en azından aynı politik gündemin parçası olarak

yansıtıldılar.
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➢ “HDP ve CHP’nin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi
olaylarına destek verdi. CHP teröristleri örgütledi HDP’den destek geldi” (A Haber,
6.1.2021)

➢ (Takvim, 4.2.2021)
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➢ “SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde polislere saldıranlar MLKP'li çıktı”
(Takvim, 5.1.2021)

Suç kategorisine aldığımız haberler genelde gözaltına alınma ve tutuklanma konularıyla

ilgiliydi. Öğrencilerin gözaltına alınma şekillerine, gözaltına alınma saatlerine, gözaltında

karşılaştıklarına yer verilmeyen haberlerde öğrenciler “şüpheli” olarak tanımlandı.

Bu haberlerde “suçları işledikleri tespit edilen”, “zanlı” kelimeleri kullanılarak öğrenciler

kriminalize edildi. Örneğin, “Son dakika” vurgulu “İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki

olaylara ilişkin yeni operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı” haberde şu ifadeler

kullanıldı:

“Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz’ başlığı altında basın açıklaması ve protesto
gösterisi gerçekleştirenlerden ‘2911 sayılı Kanun'a muhalefet’ ve ‘görevli memura
mukavemet’ suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma
başlattı.” (Takvim, 6.1.2021)

Öğrencilerin yanında yer alan açıklamaların yer aldığı haberlerde de benzer ifadeler devam

etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyanlarını içeren bir haber “CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu polis araçlarına saldıran öğrencileri savundu” başlığıyla verilirken haberin

içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

“Boğaziçi Üniversitesi üzerinden ikinci bir Gezi kalkışması çıkarmayı planlayan gruplar,
yurt dışından aldıkları desteklerle özellikle sosyal medyada dezenformasyon ve
manipülasyona başvurarak güvenlik güçlerinin orantısız güç uyguladığı algısını yaratmaya
çalıştı. Terör bağlantıları bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu eylemciler önceki
akşam da Kadıköy'de polis araçlarına saldırararak camlarını kırdı.” (Takvim, 4.2.2021)
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Dini değerlere saygısızlık teması Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde açılan sanat sergisinde,

üzerine Şahmeran figürü yerleştirilmiş ve köşelerinde LGBTİ+ bayrakları bulunan Kabe

görselinin yer aldığı eser hakkındaki haberlerde öne çıktı. Gazeteler sert bir dille, öğrencileri

halkın dini değerlerini aşağılamak, Kabe görseline saygısızlık etmekle suçladı. Bu suçlamalar

öğrencilerin tutuklanmalarına ve ev hapsi ile cezalandırılmalarına yol açtı. Kabe’ye

saygısızlık” ifadesinin sıkça kullanıldığı 20 haberin en az 5’inde LGBTİ+’lar hedef

gösterildi.

“Saygısızlık” tanımlanırken söz konusu eserde “LGBTİ paçavrası” olarak tanımlanan

LGBTİ+ bayrağının ve Şahmeran figürünün yer alması ve yere serilmesi dayanak gösterildi.

Sergideki esere tepki gösterenlerin “fişlendiği” yönündeki haber ise incelediğimiz birçok

kaynakta yer aldı. “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren

öğrencileri tek tek fişlemişler”  başlıklı haberde görüldüğü gibi karşıtlıklar ve mağduriyetler

üzerine kurulurken, “birlik beraberliğe ihtiyaç olan günler” ifadeleri yinelendi.

Bu haberlerde Boğaziçi Üniversitesi’nden Müslüman Öğrenciler’in “Bu süreçte esere dair

rahatsızlığını dile getiren bizler ve diğer birçok Müslüman arkadaşımız herhangi bir

ayrımcılığa, lince veya fişlenmeye maruz kalmadık” ifadelerinin de yer aldığı açıklamaya hiç

yer verilmedi.

Sapkınlık teması eylemlerdeki LGBTİ+ bayrakları ve sergi ile ilgili haberlerde daha çok öne

çıktı. “LGBT eylemleri”, “sapkınlar”, LGBTİ+ bayrakları için “paçavra” gibi söylemlerin

kullanıldığı bu haberlerde LGBTİ+’lar hedef gösterildi ve LGBTİ+’lara yönelik nefret

söylemi yer aldı.

➢ “Boğaziçi sapkınları tutuklandı” (Sabah, 31.1.2021)

Bu kategoriye aldığımız haberlerdeki ifadeler “sapkın azgınlıklar”, “LGBT paçavraları”

kelimelerini içermekle kalmadı, “cezasız kalmayacak” “düşünce özgürlüğü değil” gibi

vurgularla bezendi. Konunun öznesi kişi ve grupların ifadelerine yer verilmezken bir

kamuoyu tepkisi sıkça yinelendi.
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“Sapkın azgınlara devlet ‘dur’ desin Boğaziçi’ndeki Kabe’ye hakaret içeren LGBT

provokasyonuna tepki çığ gibi” başlıklı haberde şu cümlelere yer verildi:

“Sözde rektör atamasını protesto için başlattıkları eylemi, kutsal değerlere hakarete, sapkın
akımlara desteğe dönüştüren Boğaziçi provokatörlerine her kesimden tepki yağıyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ve üzerine LGBT paçavraları
atılmasına tepki gösteren siyasetçiler ve dini STK’lar, ‘Kutsal değerlerimize yönelik bu
provokasyon cezasız kalmayacak’ dedi. Kamuoyu ise, ‘Üniversitelerimizi kuşatıp,
çocuklarımızı zehirleyen bu sapkınlara devletimiz artık dur desin’ çağrısında bulundu.”
(Yeni Akit, 31.1.2021)

Vandallık haberlerdeki bir başka baskın temaydı. Gözaltına alınma ve tutuklanma

haberlerinde polis şiddetine yer verilmezken öğrenciler zarar verdikleri öne sürülerek

“vandallar” ve “vandalizm” ifadeleriyle tanımlandı.

“Kadıköy’de Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı” başlıklı

haberde görüldüğü gibi suçlama konusu sıkça suçun sabit olduğu ifadesiyle haberleştirildi.

3.3. Haberde sesi duyulanlar

Araştırmanın bu safhasında haberlerde kimlerin sesinin duyulduğunu, kimlerden alıntı

yapıldığını araştırdık ve en çok hükümet temsilcilerinin sesinin duyulduğunu gördük.

Bununla birlikte hükümet temsilcilerinin dışındaki kişilerin ve kurumların (öğrenciler,

akademisyenler, destekçiler, muhalefet partileri vd.)  da sesine yer verildiğini, lakin bunun

istisnasız hedef gösterme, eleştirme ya da karalama amacıyla yapıldığı görüldü.

Haberlerin 105’inde hükümet temsilcisi ya da destekçilerinin sözlerine yer verildiğini gördük.

105 haberden 22’sinde doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri vardı. 22 haberde

valilikler, 17 haberde Melih Bulu ya da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 17 haberde
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emniyet, 10 haberde savcılık, 13 haberde ise diğer resmi kaynakların açıklamalarıyla

karşılaştık.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o

şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız” başlıklı haberde olduğu gibi doğrudan

hükümet temsilcilerinin beyanlarının yer aldığı haberler sıkça negatif vurgu ile verildi.

➢ (Yeni Şafak, 1.2.2021)

Eylemlerin özneleri ya da destekçileri ise sözlerine yer verilen her haberde hedef

gösterilmişti.

● Muhalefet partilerinin temsilcilerinin sözlerinin yer aldığı 37 haberin neredeyse
tamamında bu kişiler ve partileri hedef gösterildi.
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● Öğrenciler seslerinin duyulduğu 19 haberin 17’sinde; akademisyenler sözlerine
haberlerin tamamında; destekçiler beyanlarına yer verilen 29 haberin 26’sında hedef
gösterildi.

3.4. Haberde öğrencinin tanımlanması

Raporumuzun bu bölümünde incelenen haberlerde öğrencilerin nasıl tanımlandığını ortaya

koyacağız.

Haberlerin 76’sında “aralarında öğrencilerin de olduğu eylemciler”, “aslında öğrenci değil”

gibi ifadelerle eylemlere katılanların öğrenci olmadığı, öğrenciler eyleme katılsa da azınlık

olduğu vurgusu vardı.

Öğrenciler yer aldıkları haberlerin 75’inde “öğrenci”, 58’inde “provokatör”, 29’unda

“terörist”, 11’inde “sözde öğrenci”, 16’sında “eylemci/gösterici/protestocu”, 24’ünde

“şüpheli”, 16’sında “sapkın”, yedisinde “çocuklarımız/gençler/gençlerimiz”, altısında

“vandal”, ikisinde “LGBT destekçisi” olarak tanımladı.

➢ “LGBT provokasyonunda gerçek ortaya çıktı. Hani Boğaziçi Öğrencileri eylem
yapıyordu” (Sabah, 2.2.2021)

“Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provakatif gösteriler sırasında gözaltına alınan

108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.” başlıklı örnekte görüldüğü

23

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/02/son-dakika-101-supheli-bogazicili-degilmis


gibi eyleme katılanların aslında öğrenci olmadığı, ya da öğrencilerin sayısının çok az

olduğunu vurgulayan metinler yaygındı.

➢ (Sabah, 7.1.2021)

“Örgüt üyeliğinden yargılanıyorlar” başlıklı haberde ise “Sözde öğrenciler militan çıktı.

Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden 15’i dışarıdan. Yakalananların

çoğunun ise örgüt üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü öğrenildi” ifadeleri yer aldı.

3.5. Haberde hedef gösterilenler

Haberlerde hedef gösterilen kişi ve grupların sıklığı kimlerin hedef gösterildiğine dair ayrı bir

başlık açmamızı gerektirdi. En çok hedef gösterilenler ise öğrencilerdi.

Öğrenciler haberlerin 182’sinde hedef gösterildi. 182 haberin 16’sında öğrenciler tek tek,

166’sında grup olarak hedef gösterildi.

Hedef göstermelere çok kez öğrencilerin sosyal medya paylaşımları konu yapıldı.

“Serbest bırakıldı ama rezil paylaşımları ortaya çıktı” (Takvim, 8.1.2021)
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➢ “Şimdi hesap vakti. İşte istenen ceza” (A Haber, 26.2.2021)

“Son dakika: İddianame düzenlendi! Boğaziçi'ndeki Kabe provokasyonu hakkında flaş

gelişme” başlıklı haberde ise iddia edilen bir suça dair haberde “Hesap vakti” ifadeleri

kullanıldı.

“Boğaziçi provokatörlerinden rektörlük binasına işgal girişimi” başlıklı haberde ise

“provokasyona devam etme”, “işgal girişiminde bulunma”, “terör sempatizanı olma”

ifadelerinin hepsi yer aldı.

“Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane gösteren terör odaklı güçlerin
provokasyonu devam ediyor. Yürüyüş yaparak polise saldıran terör sempatizanı grup
rektörlük binasını ablukaya aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen provokasyona devam
eden grup ve polis arasında tansiyon yükseldi. Öte yandan Gezi Parkı sürecinde yakından
tanıdığımız tencere tavacılar da yeniden hortladı.” (A Haber, 2.2.2021)

Muhalefet partileri ve temsilcileri 166 haberde hedef gösterildi. En çok hedef gösterilen

isim 54 haber ile Canan Kaftancıoğlu oldu. Hedef gösterilen siyasetçiler arasında Kemal

Kılıçdaroğlu, Gökçe Gökçen, Hüda Kaya, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş da yer aldı.

“Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından
ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK sempatizanı
isimler provokatif eylemlerine sürdürmeye devam ediyor.” (Takvim, 1.2.2021)
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➢ “Erdoğan’dan, terörist marşıyla yürüyen CHP İstanbul İl Başkanı’na tepki: CHP’li
Kaftancıoğlu DHKP-C militanıdır” (Yeni Akit, 9.1.2021)

Destekçiler 85 haberde hedef gösterildi.

➢ “Aşağıya bakmayacağız yalanına sığınan sözde sanatçılar PKK’ya sus pus oldu”
(Yeni Akit, 14.2.2021)

“Aşağı bakmayacağız yalanına sığınan sözde sanatçılar PKK'ya sus pus oldu” başlıklı

haberde “Boğaziçi Üniversitesi'nde gençlerin kışkırtılmasına destek veren sözde sanatçılar

13 silahsız insanımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine çıt çıkarmadılar”

ifadeleri, sanatçıların fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımları ile yer aldı.

LGBTİ+’lar hedef gösterilirken nefret söylemi eksik olmadı. LGBTİ+’lar 80 haberde hedef

gösterilirken bu haberlerin bir kısmında LGBTİ+ dernekleri de yer aldı. Haberlerde nefret

söylemi yaygındı.

Haberlerde LGBTİ+ hareketinin “uluslararası bir komployla” sıkça ilişkilendirildiği ve

“Türkiye’yi karıştırma istekleri” ile anıldığı görüldü.
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➢ “Lezbiyen Gay Travesti Ne varsa savundular. ABD ve BM Türkiye Düşmanlığında
birleşti” (Takvim, 4.2.2021)

“ABD ve BM'den skandal! Boğaziçi olaylarını körükleyen LGBT gruplarını savundular”

başlıklı haberde kullanılan fotoğrafa “Lezbiyen Gay Travesti Ne varsa savundular. ABD ve

BM Türkiye Düşmanlığında birleşti” notu düşülmüştü. Haberin içinde ise “Polise karşı

saldırıda bulanan provokatörler ve LGBT gruplarına ABD'nin yeni başkanı Joe Biden

yönetiminden destek geldi” ifadeleri yer aldı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi olaylarının detayları ortaya çıkıyor! Kavala LGBT oyunu ile
Türkiye'yi karıştırmak istedi. Boğaziçi Üniversitesi olaylarındaki LGBT izlerinin
perde arkası aralanıyor. Osman Kavala lezbiyen, gey ve biseksüellerle ilgili
çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında
bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın "Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi
olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu
provokatörlerin içinde yer alan bir kadın" sözleri gerçekleri bir kez daha gözler
önüne serdi.” (A Haber, 7.2.2021)
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“Boğaziçi Üniversitesi olaylarının detayları ortaya çıkıyor! Kavala LGBT oyunu ile

Türkiye'yi karıştırmak istedi” başlıklı haberde de “LGBTİ izlerinin perde arkasının

aralandığı” söylenirken LGBTİ+ alanında çalışan dernekler hedef gösterildi.

LGBTİ+ bayrakları kadar gökkuşağı renkleri taşıyan her nesne “suç unsuru” olarak yansıtıldı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT
bayrağının altına sığındı! Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih
Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı
akademisyenler okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların
(LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığındı.” (Yeni Akit,
27.1.2021)

“Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının

altına sığındı!” başlıklı haber akademisyenlerin hedef gösterilirken LGBTİ+’lara yönelik

nefret söyleminin kullanılmasına örnek oldu.

LGBTİ+ öğrencilerin ve muhalefet partilerinin temsilcilerinin hedef gösterildiği bir başka

haber “i...’ler ve militanlar işbaşında” (Yeni Akit, 7.1.2021) başlığıyla verildi.
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➢ “Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: 'Bundan dolayı bizimle
uğraşıyorlar” (Yeni Akit 4.2.2021)

“Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: “Bundan dolayı bizimle uğraşıyorlar'”

başlıklı haber de ise şu ifadeler öne çıktı:

“Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde açılan sergide Müslümanların kutsalı Kabe-i
Muazzama'ya yönelik hadsiz hakaretten sonra toplumda infial oluşurken, eşcinsel sapkınlara
da öfke yağdı. İslam'ın lanetlediği azgın azınlığa yönelik öfkede onlara kucak açansa muhalif
medya oldu.”

➢ “LGBTi provokasyonu! Üniversiteleri kıskaca almışlar” (Yeni Akit, 31.1.2021)

Onur Yürüyüşü’nden bir görselin blurlanarak verildiği bir haberde ise “Üniversitelerdeki

özgürlük ortamından ve yasal boşluklardan faydalanan sapkın eşçinseller hiçbir hukuki
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engele takılmadan ahlaksızlıklarının propagandasını yapabiliyor” cümlesi kullanıldı.

Akademisyenler 32 haberde hedef gösterildi. LGBTİ+ bayrakları taşımaları, eylem

yapmalarının yanı sıra “öğrencileri kışkırttıkları” iddiaları haberlere yansıdı.

Akademisyenlerin isimleri ve fotoğraflarıyla hedef gösterildiği “Akademisyen değil, terör

destekçisi militanlar” manşetinin Erdoğan’ın gündemine alınması bir başka habere “Boğaziçi

provokasyonlarında eylemcileri kışkırtıyor! Akit manşetten duyurdu, Erdoğan dile

getirdi” başlığıyla yansıdı.

➢ “Seçimlerde ittifak kuran CHP, HDP ve İYİ Parti'nin desteklediği DHKP-C, PKK,
FETÖ ve LGBT gibi örgütlerinde katkı verdiği Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili
açıklamasında önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit gazetesinin
’Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar’ başlıklı manşetini gündeme aldı.
(Yeni Akit, 5.2.2021)

➢ “Birkaç akademisyenden LGBTİ paçavralı ‘Boğaziçi’ eylemi” (Yeni Akit, 12.2.2021)

Akademisyenlerin 4 Ocak’tan itibaren sürdürdükleri eyleme dair “Birkaç akademisyenden

LGBTİ paçavralı 'Boğaziçi' eylemi!” başlıklı haberde örneği görüldüğü gibi “birkaç

akademisyen”, “azınlık akademisyen” ifadeleri ile “LGBTİ’i sapkınlar” kelimeleri sıkça

birlikte kullanıldı.
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“Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen birkaç akademisyen Prof. Dr.
Melih Bulu'nun istifa etmesini istedi. Akademisyen LGBTİ'li sapkınları sembolize
eden renkler kullanması tepkilere sebep oldu. Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin
desteklediği Boğaziçi provokatörleri ülke genelinde eylemlerine devam ediyor.
Üniversite sınırları dışına çıkan 'öğrenci' protestosu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki
birkaç akademisyen tarafından da destekleniyor. Bugün kampüste biraraya gelen
azınlık akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyerek şu ifadeleri
kullandı…” (Yeni Akit, 12.2.2021)

“Bu nasıl üslup! "Bilim Yuvası" denilen üniversitede hakaretler havada uçuştu”  başlıklı

haberde örneği görüldüğü gibi akademisyenler kimi zaman da “öğrencileri tahrik etmek” ile

itham edildi.

“Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bozup kaos ortamı oluşturmak isteyen şer odakları
Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını fırsat bilerek harekete
geçti. Bulu’nun rektörlük binası önünde makam aracına bindiği sırada akademisyenlerin
tahrik ettiği öğrenciler Bulu'yu yuhalayıp hakaretler yağdırdı.” (Yeni Akit, 5.2.2021)

Basın mensuplarına yönelik hedef gösterme haberlerde karşımıza çıktı. Özellikle uluslararası

basın hedef gösterilenler arasındaydı. Yedi haberde basın mensupları hedef gösterildi.

“Son olarak İngiliz Basını Guardian gazetesi, Boğaziçi'nde yaşanan olaylarda hükümeti ve
polisleri hedef tahtasına koyarak, terörle bağlantılı kişilerin çıkardığı ayaklamayı meşru
gösterdi.” (A Haber, 4.2.2021)

“BBC ve The Economist muhabirleri CHP ve PKK'nın da yoğun ilgi gösterdiği Boğaziçi
Üniversitesindeki kaos planına ciddi anlamda destek veriyor... İşte Boğaziçi
Üniversitesi'ndeki İngiliz eli ve kaos planı...” (A haber, 4.1.2021)
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3.6. Haberde görünmeyenler

Görünmeyen talep haberler içinde ayrı bir başlığı hak eder haldeydi.

Eylemlerin başında Melih Bulu’nun istifası, seçimlerin yapılması ile başlayan talepler

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması, kampüste polis varlığı,

öğrencilerin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla daha da genişledi. Ancak talepler haberlere

yansımadı. 353 haberden sadece 5’inde Bulu’nun istifası talebi yer aldı.

15 haberde rektör atamasının protesto edildiği belirtiliyor ancak “atama bahanesi”, “atama

protesto ile başlayıp sonra terör eylemine dönüştüğü”  ifadeleri yer alıyor. Bu haberlerin

sadece 5’inde Melih Bulu’nun istifasını talep edildiği dile getiriliyor.

1 haberde ise “Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto etti” ifadesi yer aldı.

Ancak haberin geneline bakınca bunun “gözden kaçtığı”nı düşündük.

“Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane
ederek günlerce terör örgütlerinin de sızmasıyla yaşanan provokasyona…” (Yeni
Akit, 13.2.2021)

Görünmeyen polis şiddeti de haberlerde yokluğuyla dikkat çekiyordu.

Öğrencilerin karşılaştığı polis şiddeti haberlere “iddia” olarak yansıdı. Gözaltındaki

öğrencilerin çıplak aramaya dair beyanları da “yalanlama” açıklamaları ile görüldü.

“Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet "çıplak arama" iddiasını
görüntülerle yalanladı!” (Takvim, 11.1.2021)

Bu haberlerde ahlaksızlık, iftira ifadeleri sıkça kullanıldı.

➢ “Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide

bulandıran iftira” (Yeni Akit, 4.2.2021)
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“Son birkaç gündür sokaklarda 'Boğaziçi eylem'leri yapılırken emniyet güçleri
kargaşa çıkartmak isteyenlere mücadele ederken önce onları sabırla uyarıyor.
Ardından da müdahale etmek durumunda kalıyor. İşte bu müdahaleler esnasında
polise direnen gruplar arbede yaşanmasına sebep oluyor. Arbede sonucunda ise
emniyet güçlerimiz 'eylem'cilere saldırmakla suçlanıyor.”

➢ “Boğaziçi provokatörleri hafif kızarık bir el fotoğrafı ile bunu iddia ettiler:
Müvekkilim feci şekilde darp edildi” (Yeni Akit , 7 .1.2021)
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II – LGBTİ+ Öğrenciler

1.Giriş

“LGBT, yok öyle bir şey”. Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik süren ayrımcılık, nefret söylemi,

hedef gösterme, saldırılar ve nefret cinayetleri gündemden düşmezken Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu sözleri dinledik.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasından sonra, Bulu’nun istifası

talebiyle başlayan eylemler beşinci ayına girerken süreçte yaşananlar yeni talepleri de

beraberinde getirdi. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde açılan sanat sergisinde, üzerine

Şahmeran figürü yerleştirilmiş ve köşelerinde LGBTİ+ bayrakları bulunan Kabe görselinin

yer aldığı eserin suç unsuru görülmesinin ardından LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü aday kulüp

statüsü düşürülerek kapatıldı. LGBTİ+ bayrağı taşıyan bir öğrenciye soruşturma açıldı.

Soruşturma günü LGBTİ+ bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Gözaltına

alınan öğrenciler ile dayanışmak isteyenler de, ertesi gün onların adliyeye getirilmesini

bekleyenler de gözaltına alındı. Böylelikle kapatılan kulübün yeniden açılması,

soruşturmaların geri çekilmesi ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması talepleri

eylemlerin bir parçası haline geldi.
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Üniversite kapısında bir öğrencinin açtığı LGBTİ+ bayrağı da gözaltı aracından bir başka

öğrencinin açtığı trans bayrağı da baştaki cümleye bir yanılttı bir yandan da; “Var öyle bir

şey!”

Öğrenci eylemlerinin ve eylemci öğrencilerin hükümet yanlısı yayın organlarında nasıl temsil

edildiklerini ve ele alındıklarını inceleyen “Haberlerdeki Üniversite” çalışmamızın ikinci

raporunu LGBTİ+ öğrencilere ayırdık.

Çerçeveleme analizini gerçekleştirmek için 4 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında, A Haber,

Akşam, Yeni Şafak, Takvim, Sabah ve Yeni Akit ve Akit Tv’de LGBTİ+ öğrencilerin yer aldığı

haberleri taradık ve 86 haber topladık. Haberlerin büyük çoğunluğu Boğaziçi

Üniversitesi’ndeki eylemleri kapsıyor.

Araştırmanın söylem analizi kısmında LGBTİ+ öğrencilere dair haberlerde uygulanan dilsel

stratejiler, adlandırmalar, metaforlar, sıfatlar, kullanılan kelime öbekleri ve bunların

oluşturduğu örüntülere odaklandık. Bu örüntüleri temsil ettiğini düşündüğümüz bazı

haberlere daha yakından baktık.

Yakından baktıkça haberlerin ayrımcı, ötekileştirici ve sıklıkla da nefret içeren bir haber

diliyle inşa edildiğini gördük. Şiddet ve nefret dilinin yerini insan haklarını ve LGBTİ+

haklarını temel alan haberlerin alması dileğiyle, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi,

İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün kutlu olsun!1

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Çalışma kapsamında 4 Ocak-31 Mart arasında A Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim, Sabah ve

Yeni Akit ve Akit Tv’te LGBTİ+ öğrencilerin yer aldığı haberleri taradık ve 86 haber topladık.

Toplanan tüm haberleri ayrıntılı bir kodlama cetveli eşliğinde tek tek kodlayarak bir içerik

analizi uyguladık. Haberlerde ortaya çıkan örüntüleri temsil ettiğini düşündüğümüz, daha az

sayıda habere de söylem analizi uyguladık. İncelenen 86 ayrı haber için şu soruların her birini

cevapladık.

1 Yayına hazırlayan CSSA’nın notu: Haberlerdeki Üniversite Medya Gözlem Raporlarının ikincisi olan
LGBTİ+ Öğrenciler isimli raporu, Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gününe
dikkat çekebileceğimiz bir şekilde 17 Mayıs 2021’de paylaştık.
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● Haberin tonu nedir? (pozitif, negatif, nötr)

● Haberin baskın teması nedir? (Saygısızlık, terör, provokasyon, sapkınlık, suç vd.)

● Haberde LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ bayrağı nasıl tanımlanıyor? (LGBT’ci, LGBT
üyeleri, sapkın, vandal, LGBT paçavrası, sözde bayrak vd.

● Haberde ayrımcı dil ve nefret söylemi var mı?

● Haberde kimin sözleri nasıl haberleştirildi?

Her bir soru altında da öne çıkan ve örnek teşkil ettiğini düşündüğümüz haberlerin söylemsel

yapılarını inceledik. Söylem analizinde anlam örüntülerini ve kullanılan dilsel stratejileri ele

aldık.

Araştırmanın genel bulgularını kısaca özetleyecek olursak:

● haberlerin tamamı negatifti;

● en basın tema “sapkınlık” iken bunu provokasyon, terör, saygısızlık ve suç takip etti;

● LGBTİ+ tanımı dört haberde yer alırken “LGBTİ’ci”,  “LGBT üyeleri” gibi tanımlar
sıklıkla yinelendi;

● LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi tanımlarda başladı. 25 haberde “sapkın” kelimesi
kullanıldı;

● LGBTİ+ bayrağı haberlerde değersizleştirilerek ve kriminalize edilerek yer aldı;

● 65 haberde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi öne çıkarken bunların 15’i
siyasetçilerin alıntılanan ifadeleri nefret söylemi içeriyordu. En çok haberlere taşınan
ve nefret söylemi içeren söylemler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aitti;

● LGBTİ+ öğrenciler ile birlikte LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, üniversite dışındaki
LGBTİ+ alanında çalışan dernekler ve destek açıklaması yapanlar hedef gösterildi;

● 58 haberde öğrenciler, 24 haberde LGBTİ+ örgütleri, 21 haberde destek
açıklamasında bulunanlar hedef gösterildi;

● LGBTİ+ öğrencilerin ya da destekçilerin sözlerine 10 haberde yer verilirken bu
haberlerin tamamı nefret söylemi içeriyordu ve hedef göstermeye yönelikti.

3. Haber Analizleri

3.1. Haberin tonu
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Analizin ilk adımını oluşturan haberin tonunu tespit çalışmasında her ne kadar negatif, pozitif

ve nötr kategorileri oluştursak da sonuçta tüm haberlerin negatif tonda olduğunu gördük.

Pozitif kategorisine alacağımız hak odaklı, ayrımcılık ve nefret söylemi içermeyen, LGBTİ+

öğrencilerin sözlerine yer veren haberler kadar, nötr kategorisine alacağımız nötr bir habere

rastlayamadık.

86 haberde ayrımcı dilin kullanımı, hedef gösterme, nefret söylemi, kriminalize etme

unsurlarından en az birinin yer almasıyla haberlerin hepsi negatif tonlu olarak kategorize

edilmiş oldu.

3.2. Baskın tema

Haberlerde beş ana tema öne çıktı; sapkınlık, provokasyon, terör, saygısızlık, suç. Bir

haberde birden fazla tema yan yana olabilse de biz öne çıkan, haberde hacim ve vurgu

bakımından en çok yer kaplayan temaya odaklandık. İncelenen 86 haberde en baskın temanın

25 haber ile “sapkınlık” olduğunu gördük. Onu 20 haber ile “provokasyon”, 19 haber ile

“terör”, 10 haberle “saygısızlık”, 8 haberle “suç” kategorileri takip etti (4 haber de “diğer”

kategorisinde yer aldı).

Sapkınlık kategorisinde LGBTİ+’lar sıklıkla “sapkın” olarak tanımlandı. Sapkınlık

söyleminin ise sıklıkla dini bir referansla inşa edildiği görüldü.  “İslam dinince lanetlenmiş

olmak” ifadelerinin de yer aldığı haberlerde haberlerde sıkça Süleyman Soylu’nun

açıklamaları alıntılandı.

Bu kategorideki örneklerden, başlıkta “eşcinsel sapkın” haber içeriğinde “LGBTİ'li azgınlar”,

“İslam'ın lanetlediği azgın azınlık” ifadelerinin yer aldığı haber, Soylu’nun açıklamasına

referansla şöyle sonlanıyor:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün yaptığı açıklamada terör örgütleri PKK,
FETÖ ve DAEŞ ile birlikte LGBTİ'li sapkınların da asıl hedeflerinin bu topraklardan
İslam'ı kazımak olduğunu söylemişti.” (Yeni Akit, 4.2.2021)

Böylelikle sapkın unsur olarak LGBTİ+’lar sadece normalin dışına çıkan, marjinal figürler

değil; aynı zamanda İslam’ı “bu topraklardan kazımayı” hedefleyen bir tehdit unsuru olarak

da ele alınıyordu. Tehdit algısı, aşağıda da sıkça göreceğimiz üzere, tehdidin bertaraf

edilmesi, ortadan kaldırılması çağrısını da beraberinde getirdi.
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Başlıkta “sapkın” kelimesinin yer aldığı bir başka örnekte de “eşcinsel sapkınlar” ifadesine

yer verildi ve eşcinsel sapkınlarla “şerefli Türk polisi” arasında bir karşıtlık kuruldu. Buradan

hareketle, “şeref yoksunu” eylemciler ile “şerefli” kolluk kuvvetleri arasında uzlaşmaz bir

karşıtlık kuruluyordu.

➢ “Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine
alçak iftira! Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden CHP, HDP ve yasa dışı
örgütlerin desteklediği Boğaziçi provokatörleri, eşcinsel sapkınların
desteğinden de medet umuyor.” (Yeni Akit, 25.01.2021)

Provokasyon teması, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri incelediğimiz ilk raporumuzda

en baskın tema olarak karşımıza çıkmıştı. Bu tema, LGBTİ+’ların yer aldığı haberlerde de üst

sıralardaydı. Provokasyon teması komplocu bir zihniyet ile desteklendi ve haberlerde sürekli

olarak eylemlerin “arkasındaki” güçlere, aktörlere göndermede bulunuldu. Herhangi bir delil

ya da destek sunulmadan ortaya atılan gizli güçler aynı gazetede bile günden güne değişti.

Haberlerde bazen iç bazen dış güçler, bazen de ikisinin koalisyonu provokasyonun kaynağı

olarak gösterildi. “Provokasyon” vurgusu kimi zaman “Batının LGBTİ’yi Türkiye’de

üniversitenin göbeğine oturtması” (Akşam, 3.2.2021) kimi zaman “Almanya’daki LGBT

üyelerinin Boğaziçi’ne desteği”(Takvim 10.1.2021) kimi zaman da “darbe sevdalısı olan,

üniversiteleri karıştırmaya çalışan muhalefet partilerinin LGBTİ’lerle kol kola olması” (Yeni

Şafak, 12.2.2021) ifadeleriyle karşımıza çıktı.
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➢ “LGBT’yi ideolojik gruplarla beraber üniversitenin göbeğine oturtmuşlar’
LGBT’nin Türkiye’nin hiçbir değeri ile örtüşmediğini ifade eden Soylu,
‘Tamamen Batı’nın Türkiye’ye pazarladığı, sunduğu… Bizim geçmişimizde
böyle bir şey var da biz bilmiyor muyuz? Ama Batı’da var. Batı, uzun
zamandan beri bunu ortaya koyuyor. Getirmişler birtakım ideolojik gruplarla
beraber üniversitenin göbeğine oturtmuşlar ve bloke ediyorlar üniversiteyi’
diye konuştu.” (Akşam, 3.2.2021)

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona Almanya'daki LGBT üyelerinden destek.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının
ardından sözde öğrenci DHKP-C’li ve LGBT’lilerin yaptığı provokatör eylemler
büyük tepki çekerken Almanya’dan skandala destek geldi. Özellikle PKK’nın eğitim
merkezi haline gelen Almanya Berlin’de LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi
eylemlerine destek verdi.” (Takvim, 10.1.2021)
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Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde açılan sanat sergisinde, üzerine Şahmeran figürü

yerleştirilmiş ve köşelerinde LGBTİ+ bayrakları bulunan Kabe görselinin yer aldığı eserin

yer alması çok sayıda haberde “provokasyon” olarak nitelendi.

➢ “Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe üzerinden çirkin provokasyon: 4
şüpheliden 2'si tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi önünde göstericiler Kabe üzerine
şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması içeren resimleri yere serdi. Olaya
ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Savcılık,
diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.”
( A Haber, 30.1.2021)

Terör’ün baskın tema olduğu haberlerde siyasi partiler ve örgütlerle LGBTİ+’lar yan yana

anılarak “terör” havuzu algısı yaratılması öne çıktı. Bu haberler bazen Boğaziçi Üniversitesi

LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nde yapılan arama ve el koyma işlemlerine dairdi ki burada

LGBTİ+ bayrakları da suç unsuru olarak sunuldu.

40

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/30/son-dakika-bogazici-universitesinde-kabe-uzerinden-cirkin-provokasyon-4-supheliden-2si-tutuklandi


➢ “CHP-HDP-DHKPC-LGBT EL ELE” (Takvim, 1.2.2021)

Terörün baskın tema olduğu haberlerde sıklıkla siyasi parti ve örgütlerin kısaltmaları ile

LGBTİ+ tanımının peş peşe sıralandığı adeta sessiz harfler geçidini andıran içerikleri

görüldü.

“Polis CHP, HDP, LGBTİ militanlarını gözaltına aldı” (Takvim, 1.2.2021) ifadelerinin yer

aldığı bir haberde “Bir avuç azgın azınlık”, “Öğretim üyeleri, sapkın lutiler, bisküvi

çocukları” gibi kelimeler de sıralandı.

“Provokatörler hesap veriyor: 4 kişiye gözaltı” (Yeni Şafak, 31.1.2021) başlıklı haberde

LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nde yapılan aramalar “PKK terör örgütü amblemli ve

propaganda içerikli yasaklanmış kitap, LGBTİ bayrakları ve yasaklı eylemlerde kullanılan

afiş ve pankartlar ele geçirildi” ifadeleriyle duyuruldu.
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➢ “Provokatörler hesap veriyor: 4 kişiye gözaltı. Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Melih
Bulu’nun rektör atanmasını protesto için, üzerine eşcinsellerin sembollerini
yapıştırdıkları Kâbe fotoğrafını yere seren provokatörlerden 4’ü gözaltına alındı.
Savcılık 2 şüpheli için tutuklama istedi. Çirkin provokasyona tepkiler devam ederken,
Boğaziçi LGBTi+ kulübüne yapılan baskında terör örgütü PKK amblemleri
bulundu.” (Yeni Şafak, 31.1.2021)

Saygısızlık temasının baskın olduğu haberlerde çoğunlukla Boğaziçi Üniversitesi

kampüsünde açılan sanat sergisinde, üzerine Şahmeran figürü yerleştirilmiş ve köşelerinde

LGBTİ+ bayrakları bulunan Kabe görselinin yer aldığı esere dairdi.  Bu tema kendini sıklıkla

“Kabe'ye saygısızlık” ifadesi ile gösterdi.

➢ “Boğaziçi eylemlerinde Kabe’ye saygısızlık yaparak gündeme gelen LGBT’yi CHP’li
belediyeler finanse ediyor. Türkiye’de “Onur yürüyüşü” adı altında ve çeşitli paneller
düzenleyerek toplumun aile yapısını hedef alan LGBT’yi Türkiye’de yaymak isteyen
bir takım dernekler Boğaziçi eylemlerinde kendilerini daha çok göstermeye başladı.
Bu dernekleri ya da LGBT örgütlerini finanse edenler arasında ise Batılı ülkelerin
temsilcileri ve CHP’li belediyeler yer alıyor.” (A Haber, 10.2021)
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➢ “KABE'YE SAYGISIZLIK Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların
sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama'nın üzerine LGBT
paçavrası ve şahmeran figürü yerleştirildi.” (Takvim, 31.1.2021)

Suç’un baskın tema olarak karşımıza çıktığı haberlerin bir kısmı “rektörlüğü işgal

edeceklerdi” vurgusuylayken bir kısmı da eylemleri “LGBT destekçiliği” olarak tanımlayıp

LGBTİ+’ları ve taleplerini kriminalize etmeye yönelikti.

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası işgal edilmek istendi!” (Sabah, 2.1.2021) başlıklı

haberin spotunda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaziçi Üniversitesi içinde rektörlük binası bir grup LGBT klüp üyesi ve öğretim
üyesi tarafından işgal edilmek istendi. Grup tüm uyarılara rağmen protestosunu
bırakmayınca polis müdahalesi ile işgal eylemi sonlandırıldı.”

Haberde kullanılan fotoğrafta ise “LGBT’li vandallığı” ifadesi dikkat çekti.
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➢ “Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası işgal edilmek istendi!” (Sabah, 2.1.2021)

3.3. Tanımlar

Raporumuzun bu bölümünde aktörlerin, olayların ve eylemlerin nasıl tanımlandıklarına,

adlandırıldıklarına ve tasvir edildiklerine odaklandık.

3.3.1. LGBTİ+

86 haberin dördünde LGBTİ+ tanımı yer alırken, haber taramalarında karşımıza LGBT,

LGBT-İ’nin yanı sıra  LGBT üyeleri, LGBT’li, LGBT’ci ifadeleriyle de karşılaştık.

86 haberin 25’inde LGBTİ+’lar “sapkın” olarak tanımlanmıştı. Bu kategoride “sapkın

Lutiler”,  “Eşcinsel sapkın”, “LGBTİ’li sapkın”, “Sapkın azgın” ifadeleri de yer aldı.

“Azgın” kelimesinin hem tek başına hem de “LGBTİ’li azgınlar”, “azgın azınlık”

tamlamalarıyla, “vandal” kelimesiyle ve “LGBT militanları” ifadeleriyle de kullanıldığını

gördük.
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➢ “Boğaziçi sapkınlarına tutuklama istemi” (Sabah, 30.1.2021)

➢ “CHP'li Özgür Özel, Kabe-i Muazzama’nın üzerine şahmeran figürü yerleştiren
Boğaziçi'ndeki sapkın Lutilere destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi
Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının üzerine şahmeran figürü ve LGBT bayrakları
yerleştirilmesiyle alakalı bir açıklama yayınlayarak kınamış, sorumluların ortaya
çıkarılması gerektiğini de vurgulamıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise
Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBT renklerinin mukaddes mekân Kabe’ye iliştirilerek
yere serilmesine değinmeden Boğaziçi LGBT hareketine destek vereceğini sosyal
medya hesabından ifade etti.” (Takvim, 1.2.2021)
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➢ “Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteklediği
Boğaziçi provokatörleri, eşcinsel sapkınların desteğinden de medet umuyor.” (Yeni
Akit, 25.1.2021)

3.3.2. Bayrak

LGBTİ+ bayrağının tanımlanmasında da değersizleştirme, kriminalize edilme vurgusu

taşıyarak nefret söylemine varan adlandırmalarla karşılaştık.

86 haberden sekizinde LGBT/LGBT-İ bayrağı ifadesi yer alırken 16 haberde LGBTİ+

bayrağı “paçavra” olarak tanımlandı. Haberlerde LGBTİ+ bayrağının hatta bayrakta yer alan

renkler bir suç unsuru gibi sunulması yaygındı. Yalnızca sekiz haberde “LGBT bayrakları” ya

da “LGBT-İ bayrakları” ifadesine rastladık.

Haberlerde bayraklar için kullanılan diğer ifadeler şöyle oldu: “Sözde bayrak”, “Sapkın

lutilerin (LGBT) sözde bayrağı”, “Eşcinsel sapkınların (LGBT) bayrakları”, “LGBT

simgesinin yer aldığı bez”, “LGBT’li sapkınların bez parçası”.

“LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerle boyanmış bez parçaları” (Yeni Akit, 9.1.2021)

ifadelerinin yer aldığı bir haberin ara başlığında “Ellerinden düşmüyor” cümlesi kullanıldı.

➢ “CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki
provokasyona devam eden grup rezil bir video klip yayımladı. Klipte, LGBTİ'li
sapkınları temsil eden renklerle boyanmış bez parçalarının ön plana çıkması
Rektör'ün sadece bir bahane olduğu yeniden gözler önüne serdi. Ellerinden
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düşmüyor! Cumhurbaşkanlığı tarafından iletilen görüşme talebini reddedip,
provokasyonu üniversite sınırları dışına çıkartan grup, önceki gün de Çağlayan
Adliyesi'nde LGBTİ'li sapkınların bez parçası ile poz vermişlerdi.” (Yeni Akit,
9.1.2021)

➢ “LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER. Okul önünde Kabe üzerine şahmeran temalı

figür ve LGBT-İ paçavrası yerleştirildi.” (A haber, 30.1.2021)

3.4. Ayrımcı dil-nefret söylemi

İncelediğimiz 86 haberin 65’inde haberde nefret söylemi yer aldı. 65 haberin 15'inde nefret

söyleminin kaynağı hükümet temsilcilerinin aynen alıntılanan açıklamalarıydı.

Nefret söylemini Kaos GL’nin Medya İzleme Raporları’nda kullandığı şu tanıma göre

belirledik:

“Özetle bir kişinin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği nedeniyle aşağılanmasına,
dışlanmasına, yönelim veya kimliğin genel olarak kriminalize edilmesine, bunun
günah olduğuna ve mücadele edilmesi gerektiğine, sapkınlık olduğuna, sapıklık
olduğuna, aileyi zehirlediğine, gençleri ve çocukları zehirlediğine dönük istisnasız her
türlü söylem, nefret söylemidir.”

Bu haberlerde cinsel yönelimi “sapkınlık”, “inanca aykırılık” ile tanımlama çabaları, “milli

değerler”, “aileyi koruma”, “eşcinselliği yayma” vurgularıyla sıkça karşımıza çıktı.

Önceki bölümlerde sıraladığımız haberlerin birçoğu -özellikle doğrudan “sapkın”,

“sapkınlık” ifadelerinin kullanıldığı haberler- aynı zamanda nefret söylemi ve ayrımcı dil

kullanımına örnekti. Bununla birlikte incelediğimiz haberlerdeki nefret söylemi o örneklerle

sınırlı değildi.

Bir haberde birden farklı kullanımlarla nefret söyleminin sürdürüldüğü örneklerle de sıkça

karşılaştık.

Aynı haberden alınan aşağıdaki iki paragrafta “LGBT aile yapısını hedef alıyor” ve

“eşcinsellik meşrulaştırılmaya çalışılıyor” ifadeleriyle yaratılan nefret söyleminin yanında
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LGBTİ+ dernekleri hedef gösterilirken, “batılı ülkeler” kelimeleriyle “dış güçler” vurgusu da

ihmal edilmiyordu:

➢ “Türkiye’de “Onur yürüyüşü” adı altında ve çeşitli paneller düzenleyerek toplumun
aile yapısını hedef alan LGBT’yi Türkiye’de yaymak isteyen bir takım dernekler
Boğaziçi eylemlerinde kendilerini daha çok göstermeye başladı. Bu dernekleri ya da
LGBT örgütlerini finanse edenler arasında ise Batılı ülkelerin temsilcileri ve CHP’li
belediyeler yer alıyor.”

➢ “Türkiye'de eşcinselliği ‘cinsel yönelim’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan, bu
konuda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye'de uygulayan,
saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen LGBTİ derneklerinin para
kaynakları deşifre oldu” (A Haber, 10.2.2021)

Bir başka haber de, “ahlaksızlık” ve “sapkınlık” ifadelerinin yanında “çocukları zehirlemeye”

yönelik ifadeleriyle nefret söyleminin olduğu örnekler arasında yerini aldı.
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➢ “Üniversitelerdeki özgürlük ortamından ve yasal boşluklardan faydalanan sapkın
eşçinseller hiçbir hukuki engele takılmadan ahlaksızlıklarının propagandasını
yapabiliyor. ….sapkınlar gencecik dimağları zehirliyor. Haçlı ülkelerinden aldıkları
destekle toplumumuzun değer yargılarını yerle bir etmeye çalışan LGBTİ’li
ahlaksızlar, liselere de sızma hazırlığı yapıyor. Son dönemlerde özellikle sosyal medya
üzerinden LİSELİ LGBTİ etiketiyle örgütlenmeye çalışan eşcinsel sapkınlar
çocuklarımızı da ağlarına çekmeye çalışıyor.” (Yeni Akit, 31.1.2021)

“Sapkın azgınlara devlet ‘dur’ desin”(Yeni Akit, 31.1.2021) başlıklı haber ise nefret

söyleminin bir başka örneği oldu.

Haberde “kamuoyu”nun “üniversitelerimizi kuşatıp, çocuklarımızı zehirleyen bu sapkınlara

devletimiz artık dur desin” çağrısında bulunduğu” ifadeleri yer aldı.
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➢ “Sapkın azgınlara devlet ‘dur’ desin Boğaziçi’ndeki Kabe’ye hakaret içeren LGBT
provokasyonuna tepki çığ gibi Sözde rektör atamasını protesto için başlattıkları
eylemi, kutsal değerlere hakarete, sapkın akımlara desteğe dönüştüren Boğaziçi
provokatörlerine her kesimden tepki yağıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe
fotoğrafının yere serilmesine ve üzerine LGBT paçavraları atılmasına tepki gösteren
siyasetçiler ve dini STK’lar, “Kutsal değerlerimize yönelik bu provokasyon cezasız
kalmayacak” dedi. Kamuoyu ise, “Üniversitelerimizi kuşatıp, çocuklarımızı
zehirleyen bu sapkınlara devletimiz artık dur desin” çağrısında bulundu.” (Yeni Akit,
31.1.2021)

Siyasetçilerin, haberlere tıpkı basım alınan sözleri haberlerdeki nefret söylemlerinin

önemli kısmını oluşturdu. Hükümet temsilcilerinin sözlerinin yer aldığı 20 haberden 7’sinde

alıntılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerinin neredeyse tamamı nefret söylemi

örneğiydi.

Soylu’nun “LGBT sapkınları” ifadeleri yer alan Twitter paylaşımı da haberleştirildi, bu

paylaşımı nefret içerikli olduğu için Twitter’dan kaldırılmasına dair devam ettirdiği “Ben

inanan bir insanım, bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır” sözleri de.
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➢ “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile
provokasyona dikkat çekti. Soylu, Twitter hesabından ‘Kabe-i Muazzama'ya hakaret
eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük
binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.
Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının
altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart
siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı, Sizden
beklentimiz, okul başarısı, Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye
hazırlanmanızdır.’ dedi.” (Takvim, 2.2.2021)
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➢ “Bu LGBT'ciler, bizim dinimiz bu ne idiğü belirsizi yasaklıyor. Bana göre sapkınlık bu
kadar basit. Ben inanan bir insanım, bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır. Ben bu
değerlendirmeleri yapmak ve aile yapımızı korumakla mükellefim.” (Akşam,
3.2.2021)

Soylu’nun alıntılanan sözlerinde “sapkınlık”, “günah” ve“aileyi korumak” ifadeleri ile nefret

söyleminin birçok yönü yer aldı.

Alıntılanan siyasetçilerde ikinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

sözlerinde de “millilik”, “aile” vurgularıyla sıkça bezenirken “LGBT, yok böyle bir şey. Bu

ülke millidir, manevidir” sözleri bu başlıkta yerini aldı.

➢ “Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara
asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı
yaşamayacak, yaşatmatacağız. LGBT. yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir."
(Yeni Şafak, 3.2.2021)

Siyasetçilerin nefret söylemi içeren sözleri destekler şekilde haberleştirilirken bu haberlerin

başlıkları ve haber içeriklerinde de sıklıkla nefret söylemi ve ayrımcı dil devam ettirildi.
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Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı haberin spotunda LGBTİ+ bayrağı için “paçavra” kelimesi

kullanıldı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilerek üstüne LGBT
paçavrasının konulması gündeme gelmişti. Erdoğan, kongrede bu olaya değinerek şu
ifadeleri kullandı: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o
şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.” (Yeni Şafak, 1.2.2021)

Nefret söyleminin yer aldığı haberlerin birçoğunda LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ bayrağının

kriminalize edildiği görüldü. Baskın temanın “terör” ve “suç” olduğu kategorilerde

örneklediğimiz gibi özellikle siyasi partiler ve örgütlerle LGBTİ+’lar yan yana anılarak

“terör” havuzu algısı yaratılması öne çıktı. LGBTİ+ haklarına dair talepler de bu çerçevede

sıralandı.

➢ Boğaziçi'nin LGBTİ kulübü PKK sempatizanı çıktı. Boğaziçi Üniversitesi önünde
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi Kulübünde
yapılan arama polis kamerasına yansıdı. Aramada, PKK terör örgütü amblemli ve
propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde
kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir.” (Yeni Şafak, 30.1.2021)
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“LGBT bayrakları açtılar”, “LGBT bayrakları dikkat çekti” ve “LGBT bayrakları ele

geçirildi” gibi ifadelerle bayrak bir suç unsuru olarak lanse edildi.

➢ “LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da. Almanya'da Prof. Melih
Bulu'ya yönelik protesto gerçekleştirildi. Berlin'de toplanan kalabalığın LGBT
bayrakları açması dikkat çekti.” (Yeni Şafak, 10.1.2021)

Bayraklarla dans etmek de bu kategorideki haberlere konu oldu.

➢ Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında birçok
terör örgütü üyesinin de bulunduğu öğrenciler 'katil polis' sloganı ve terör marşlı
halayların ardından metallica müziği eşliğinde LGBT bayraklarıyla dans etti. (Yeni
Akit, 6.1.2021)
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Rektörlük binasına sırtını dönerken gökkuşağı renkli şemsiye açmak da suç unsuru olarak

lanse edildi.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT
bayrağının altına sığındı!. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih
Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı
akademisyenler okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların
(LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığındı.” (Yeni Akit,
27.1.2021)

3.5. Kimin Sözleri Nasıl Haberleştirildi?

İncelediğimiz haberlerde sözüne yer verilenler hükümet temsilcileri, LGBTİ+’ları hedef alan

kişi ya da kurumlar olduğunda açıklamalarının olduğu gibi alıntılanıp destekler biçimde

yansıtıldığını gördük. LGBTİ+ öğrenciler, LGBTİ+ dernekleri, LGBTİ+ hakları için

desteklerini açıklayan kişi ya da kurumların sözlerine yer verildiğinde ise nefret söylemi ve

hedef gösterme yaygındı.

İncelediğimiz haberlerin 58’inde öğrenciler, 24’ünde LGBTİ+ örgütleri, 21’inde LGBTİ+

hakları destek açıklamaları yapanlar hedef gösterildi. Bu haberlerin çoğunda bu kişi ve

kurumların açıklamaları yer almıyordu.

Hükümet temsilcileri, LGBTİ+’ları hedef alan kişi ya da kurumların sözlerine 20 haberde

doğrudan yer verildi.
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LGBTİ+ öğrenciler, LGBTİ+ dernekleri, LGBTİ+ hakları için desteklerini belirten kişi ya da

kurumların açıklamalarına yer veren sadece 10 habere rastladık.  Hükümet temsilcilerinin

alıntılandığı haberlere, yukarıda nefret söylemi başlığı altında yer vermiştik. Bu bölümde

öğrencilerin sözlerinin haberlere nasıl yansıdığını daha ayrıntılı inceleyelim.

Aralık 2020 tarihinde bir haberin başlığı “Boğaziçi LGBT Kulübü: Eşcinsel çocuklar vardır”

şeklindeydi. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün açıklamasına yer verilen

haber içeriği başlıktaki tavrından oldukça uzak oldu. Haberde açıklamaya yönelik “tepki”ler

sıralanırken nefret söylemi ve hedef gösterme yaygındı. Haberde Onur Yürüyüşü’nden bir

fotoğraf, kadrajdaki kişinin kollarının ve boynunun buzlanmasıyla verildi.

➢ “Açıklamada ‘Buradan anlıyoruz ki içinde bulunduğumuz devletin bir kurumu
LGBTİ+ olmayı 18 yaş sonrasında ortaya çıkan bir varoluş olarak görmektedir.
LGBTİ+ların varlığını, çocukların görmemesi, duymaması ve üzerine konuşmaması
gereken bir pratikler bütünü olarak ele almaktadır.’ ifadesi yer alırken, çocukların da
eşcinsel olabileceği şu sözlerle savunuldu: ‘LGBTİ+ çocukların varlığı yoksayan bu
karar ile devletin bir grup çocuğu diğer akranlarından ayırarak onlara siz (daha)
yoksunuz demesi kabul edilemez. Buradan söylüyoruz: 7 yaşımızdayken de 70
yaşımızdayken de lubunyayız. Vardık ve varolacağız. LGBTİ+ çocuklar vardır.
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LGBTİ+ hakları insan haklarıdır, LGBTİ+ hakları çocuk haklarıdır.’ (Lubunya:
eşcinselliği savunan gruplarca, eşcinselliği ifade eden, ‘kadınsı tavırlı erkek eşcinsel’
anlamına gelen bir kelime.) 18 yaşın altındaki çocukların eşcinselliğinin savunulması
ve küçük yaştaki kişilerin cinsel çağrışımlarla anılması, aynı zamanda eşcinsel
yönelimin saldırgan ifadelerle topluma kabul ettirilmeye çalışılması, sosyal medyada
birçok kullanıcının tepkisini topladı.” (14.12.2020, Akit TV)

Bir başka gazeteye röportaj veren LGBTİ+ öğrencilerin sözleriyle hazırlanan haberde de

nefret söyleminin yanı sıra hem öğrenciler hem de röportaj yaptıkları gazete hedef gösterildi.

➢ “Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: 'Bundan dolayı bizimle
uğraşıyorlar' Kabe-i Muazzama'ya hadsiz bir hakarette bulunarak Müslümanların
sinir uçları ile oynayan LGBTİ'li azgınlara, muhalif medya kucak açtı.” (Yeni Akit,
4.2.2021)

“LGBTİ'lisi TTB'lisi aynı çukurda buluştu: Boğaziçi provokasyonu devam ediyor!” (Yeni

Akit, 26.1.2021) başlıklı haber, “Boğaziçi provokasyonuna LGBTİ ile TTB’nin destek

verdiği” vurgusuyla hazırlandı.

Haberde Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün tweetlerine de yer verildi

ancak “Alışın gitmiyoruz” yazan tweetleri duyururken “eşcinsel sapkınlar” ifadesi kullanıldı.
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➢ “Eşcinsel sapkınlar meydan okudu! Öte yandan adlarını Boğaziçi LGBTİ
grubu olarak duyuran eşcinsel sapkınlar da yaşam alanlarının tehdit altında
olduğu yaygarasınmı kopararak, 'Alışın, buradayız, gitmiyoruz' ifadeleri ile
meydan okudular.” (Yeni Akit, 26.1.2021)

“Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret

söylemine; ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan

vazgeçmeyeceğiz." Nefret söyleminin cümle içinde geçtiği, nefret söylemine karşı bir

açıklama bir haberde yer aldı. Ancak haberin içeriği nefret söyleminden hiç de uzak değildi.

“Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!”

(Yeni Akit, 10.2.2021) başlıklı haberin spotu şöyle devam etti: “Galatasaray Üniversitesi'nde

görevli bir grup akademisyen Boğaziçi provokasyonuna destek vermek için başlattığı

eyleminde konuyu LGBTİ'li azgınların özgürlüğüne getirdi.”
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➢ “Söz yine LGBTİ'li azgınlara geldi. Her eylemde olduğu gibi sözü yine eşcinsel
azgınlara getiren Galatasaraylı akademisyenler şunları söyledi: ‘Başta LGBTİ+’lar
olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine;
ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan
vazgeçmeyeceğiz.” (Yeni Akit, 26.1.2021)

Destek açıklamasının haberleştirilme şekline bir örnek olan bu haberdeki tavır, benzer

açıklamaların konu edindiği diğer haberlerde de yaygındı. Bu haberlerde hem açıklama

yapanları hem LGBTİ+ öğrencileri hedef gösterme ve nefret söylemi birlikte yer aldı.

Açıklama eğer “dışarıdan” geldiyse bu söyleme “Türkiye karşıtlığı” ve “iç işlere müdahale”

“dersini verdik” ifadeleri de eklendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın "LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde

kınıyoruz" sözleri ve  Birleşmiş Milletler’den yapılan "Yetkililerin LGBT'lere nefreti ve

ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz" açıklamaları

haberleştirilirken “skandal” ifadesi kullanıldı. “Sapkınları savundular” ara başlığının yanı

sıra transların askere alınmasına dair “Biden’in pembiş askeri” şeklindeki transfobik başlıklı

ve içerikli habere de referans verildi.
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➢ “ABD ve BM'den skandal! Boğaziçi olaylarını körükleyen LGBT gruplarını
savundular. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından
CHP, HDP ve LGBT grupları üniversitede provokasyona kalkıştı. LGBT gruplarının
Kabe'yi hedef alarak aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler
devam etti. Skandalların ardından ABD ve BM Türkiye karşıtlığından birleşti. ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
‘Türkiye’deki ‘barışçıl’ gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı
söylemleri ağır biçimde kınıyoruz.’ ifadelerini kullandı. BM'den yapılan açıklamada
ise ‘Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTİ+ bireylere karşı
gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz’ sözleriyle skandala imza
atıldı.” (Takvim, 4.2.2021)
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III - Tutuklu Öğrenciler

1. Giriş

Eğitime erişim ve eğitime erişim hakkının önündeki engeller hala Türkiye’nin en önde gelen

sorunlarından biri. Eğitimin önündeki bürokratik, sınıfsal-ekonomik, kültürel, coğrafi, hukuki

ve dilsel engeller ve sorunlar Covid-19 salgını ve sonrasında alınan/alınamayan tedbirlerle

birlikte daha da derinleşti ve kronikleşti. Türkiye, salgın süresince AVM’leri açık tutmaktaki

kararlılığını okulları açık tutmakta gösteremeyerek etkileri uzun yıllara yayılacak olan bir

düşünsel tahribatın temellerini attı. Olağanlaşmış olağanüstü hal rejiminde, gösteri ve toplantı

hürriyetinin sıkça ve keyfi bir şekilde kısıtlanması eğitime erişimde başka bir sorunun

derinleşmesine yol açtı: tutuklu ve hükümlü öğrenciler. Sorunun vahameti artarken elimizde

hapishanelerdeki üniversite öğrencilerinin sayısı hakkında güncel ve net bir bilgiye sahip

değiliz. Öğrencilerse çeşitli sebeplerle tutuklanmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak

atanan tartışmalı isim Melih Bulu’nun istifası talebiyle 4 Ocak’ta  başlayan eylemler

kapsamında 11 öğrenci tutuklandı. Birçok öğrenci ilk duruşmalarına dek olan sürecini

elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirdi. Tutuklu öğrenciler iki ay içindeki çeşitli sürelerde
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tahliye edilirken yargılamalar da devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan başka

öğrencilere davalar açılmaya devam ediyor.

Öğrenci eylemlerinin ve eylemci öğrencilerin nasıl temsil edildiklerini, ele alındıklarını

inceleyen çalışmamızın üçüncü raporunu tutuklu öğrencilere ayırdık.

Çerçeveleme ve söylem analizini gerçekleştirirken 4 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında, A

Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim, Sabah ve Yeni Akit ve Akit Tv’de LGBTİ+ öğrencilerin

yer aldığı haberleri taradık ve toplamda 51 habere ulaştık. Haberlerin büyük çoğunluğu

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemleri kapsamında yaşanan gözaltı ve tutuklama süreçlerini

içeriyor.

Araştırmanın söylem analizi kısmında tutuklu öğrencilere dair haberlerde uygulanan dilsel

stratejiler, adlandırmalar, metaforlar, sıfatlar, kullanılan kelime öbekleri ve bunların

oluşturduğu örüntülere odaklandık. Bu örüntüleri temsil ettiğini düşündüğümüz bazı

haberlere daha yakından baktık.

Gözaltı ve tutuklama süreçlerinde yaşanan ihlallere yer verilmezken sıklıkla öğrencilerin

karşılaştıkları suçlamaları sabit gören bir dille haberler yazıldığını, karşılaşılan ihlallere ise

“iftira” başlıklarıyla yer verildiğini gördük. Medya, öğrencilerin karşısında yerini yeri gelip

savcı yeri gelip hâkim olarak kodlarken hükümet temsilcilerinin benzer yöndeki ifadeleri de

kaynakları oluyordu. Haber medyasının haberdar etme işlevinin yerini yargılamaya ve hüküm

verme işlevinin aldığı bu tabloda öğrencilere tutuklu öğrencilere karşı dışlayıcı, saldırgan,

aşağılayıcı ve damgalayıcı bir dilin kullanıldığını tespit ettik.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Çalışma kapsamında  4 Ocak-31 Mart arasında A Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim, Sabah

ve Yeni Akit’te öğrencilerin tutuklanmasına ya da gözaltına alınmasına yönelik haberleri

taradık ve 51 haber topladık. Toplanan tüm haberleri ayrıntılı bir kodlama cetveli eşliğinde

tek tek kodlayarak bir içerik analizi uyguladık. Haberlerde ortaya çıkan örüntüleri temsil

ettiğini düşündüğümüz, daha az sayıda habere de söylem analizi uyguladık. İncelenen 51 ayrı

haber için şu soruların her birini cevapladık.
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● Haberin tonu nedir? (pozitif, negatif, nötr)

● Haberin baskın teması nedir? (Terör, provokasyon, suç vd.)

● Haberde gözaltına alınan ya da tutuklanan öğrenciler nasıl tanımlanıyor?
(Şüpheli, terörist, provokatör vd.)

● Haberlerde kaynaklar neler? (Hükümet temsilcilerinin açıklamaları, emniyet,
valilik açıklamaları vd.)

● Gözaltı ve tutuklama konulu haberlerde öne çıkan yaklaşımlar neler?
(“Öğrenci olmadıkları”, “terörle ilişkili oldukları” vurgusu, suçlama yerine
“suç” işledikleri kalıplarının kullanılması)

● Öğrencilerin gözaltı ve tutuklama sürecinde karşılaşlaştıkları ihlaller
haberlerde yer alıyor mu? Nasıl alıyor?

Her bir soru altında da öne çıkan ve örnek teşkil ettiğini düşündüğümüz haberlerin söylemsel

yapılarını inceledik. Söylem analizinde haberin başlığını, kullanılan fotoğrafları, haber dilinin

inceliklerini, kullanılan dilsel stratejileri ve retoriği ele aldık.

Araştırmanın genel bulgularını kısaca özetleyecek olursak:

● 51 haberin 47’si negatif, 4’ü nötrdü.

● Haberlerdeki en baskın tema provokasyondu.

● Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrenciler en çok şüpheli ve provokatör
olarak tanımlandı. Tanımlar arasında “terörist”, “LGBT sapkını”, “gösterici”
ve “vandal” gibi kelimeler de kullanılırken bu haberlerin sadece ikisinde
öğrenciler “öğrenci” olarak tanımlandı.

● 51 haberin 18’inde hükümet temsilcileri ya da diğer resmi kurumların ve
temsilcilerinin açıklamalarına yer verildi. Beş haberde duruşmada yaşananlar
ve iddianameler haberin asıl kaynağıydı.

● Öğrencilerin gözaltına alınmaları ya da tutuklanmaları ile ilgili haberlerin
20’sinde aslında öğrenci olmadıkları, “terörle ilişkili oldukları” vurguları
yaygındı. “Suçlama yöneltilen” ifadesi yerine “suçu işledikleri tespit edilen”
kalıbı da sıkça kullanıldı.

● Öğrencilerin gözaltına alınırken ya da tutukluluk ve yargılama süreçlerinde
karşılaştıkları çıplak arama, darp, eğitim hakkının engellenmesi gibi ihlallere
haberlerde genelde yer verilmezken bu ihlaller sekiz haberde “yalanlandığı”,
”iftira olduğu” yorumlarıyla yer aldı.

63



3. Haber Analizleri

3.1. Haberin tonu

Analizin ilk adımını oluşturan haberin tonunu tespit çalışmasında pozitif, negatif ve nötr

kategorilerini oluşturduk.

Öğrencilerin gösteri ve toplantı haklarına sahip oldukları kabulüne yaslanan, gözaltı ve

tutuklanma aşamalarında karşılaştıkları ihlallere de yer veren, suçlayıcı tonda olmayan,

hüküm kurulmamış suçlamaları suç işlendiği şeklinde ifadelendirmeyen haberleri pozitif

olarak tanımladık. Ancak incelediğimiz 51 haberde bu kategori için örnek çıkmadı.

51 haberin 47’si negatif tondaydı. Öğrencileri “provokatör”, “terörist” gibi kelimelerle

tanımlayan, yöneltilen suçlamaları hüküm verilmiş suç olarak yansıtan, bu süreçlerde

karşılaşılan ihlallere yer vermeyen haberler bu kategoriyi oluşturdu.

➢ “Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda yeni gelişme! Terör örgütünün
tetikçileri hesap verecek. Terör örgütü destekçisi çıktılar. Boğaziçi provokatörleri
hesap verecek” (A Haber, 7.1.2021)
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Nötr haberleri öğrencilere yönelik ayrımcı ifadeler kullanmayan, öğrencileri sabit olmayan

suçlarla yaftalamayan haberler olarak belirledik. Bu kategoride 5 haber yer aldı. Bununla

birlikte bu haberlerin öğrenci sözlerine yer verdiğini de söylemiyoruz.

“Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar

sırasında ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’ ve ‘görevli

memura mukavemet’  suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli adli kontrol

şartıyla serbest bırakıldı.”

➢ (Akşam, 8 Ocak 2021)

“Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin yeni gelişme” başlıklı haber, metnindeki

suçlamaların “iddia” olduğunu belirten, öğrencilere ayrımcı bir ifade kullanmaması nedeniyle

nötr örnekler arasında yer aldı.

3.2. Baskın tema

Haberlerde baskın temanın ne olduğunu incelediğimizde üç ana tema ile karşılaştık;

provokasyon, terör ve suç. Bir haberde birden fazla tema yan yana olabilse de biz en öne

çıkan, haberde hacim ve vurgu bakımından en çok yer kaplayan temaya odaklandık.
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İncelediğimiz 51 haberde en baskın temanın 23 haberle “provokasyon” olduğunu gördük.

Onu 16 haber ile “terör” teması takip etti. 5 haberde baskın tema “suç” iken 7 haberi “diğer”

kategorisi içine aldık.

“Provokasyon”un baskın tema olduğu haberlerde başlıkta ya da haber metninde yaşananlar

“provokasyon” öğrenciler de “provokatör” olarak tanımlandı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit edildi”
(Sabah, 5.1.2021)

“Terör”ün baskın tema olduğu haberlerde sıklıkla öğrenciler “terörle iltisaklı” olmakla

suçlanıyor, gözaltına alınanların ya da tutuklananların “öğrenci değil terörle bağlantılı

olduğu” iddia ediliyordu. Bu haberlerde hükümet temsilcilerinin, emniyetin ya da valiliklerin

açıklamaları kaynak olarak öne çıktı. Resmi kaynakların açıklamaları iddia olarak değil

habere kaynaklık eden tartışmasız doğrular olarak doğrudan aktarıldı.

➢ “Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması:
Gözaltındakiler terör örgütü üyesi” (Takvim / 2.2.2021)
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➢ “Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan kişi terör örgütü üyesi
çıktı” (Sabah, 5.1.2021)

Baskın temanın “suç” olduğu haberlerde öğrencilerin gözaltına alındığı ve ardından

tutuklandığı eylemler sıklıkla “yasadışı” veya “izinsiz” olarak tanımlandı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından düzenlenen yasa dışı eylemle
ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i adliyeye sevk
edildi.” (Akşam / 8.1.2021)
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3.3. Öğrenciler nasıl tanımlandı?

İncelediğimiz 51 haberin sadece 2’sinde öğrenciler “öğrenci” olarak tanımlandı. Haberlerin

18’inde “şüpheli,” 14’ünde “provokatör”, 3’ünde “terörist”, 1’inde “vandal” ve İçişleri

Bakanı Soylu’nun cümlesini alıntılayan 1 haberde de “LGBT sapkını” tanımları yer aldı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlere gözaltı.” (A Haber, 5.1.2021)

➢ “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya
yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” (Akşam,
30.1.2021)

3.4. Kaynak neydi?

Haberlerin resmi söylemi yeniden üretmesindeki en bilinen strateji haberde kaynak olarak

alınan ya da gösterilen ya da görüşlerine sıklıkla doğrudan referans verilenlerin resmi kişi ya

da kurumlar olmasıdır. İncelediğimiz 51 haberin 18’inde hükümet temsilcileri ya da diğer

resmi kurumların ve temsilcilerinin açıklamalarına yer verildiğini gördük. Beş haberde de

duruşmada yaşananlar ve iddianameler kaynak olarak gösterildi.

Hükümet temsilcileri ya da diğer resmi kurumların açıklamalarında sıklıkla hedef gösterme,

ayrımcı ifadeler ve nefret söylemi örnekleri vardı. “Gözaltına alınanların aslında öğrenci

olmadığı”, “terörle iltisaklı oldukları” yönündeki haberlerde bu açıklamalar kaynak olarak

öne çıktı.

“108 provokatörden sadece 7'si öğrenci” başlıklı haberin aşağıda yer alan metninde başlığa

kaynak olarak Valilik açıklaması gösterildi.
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➢ “Valilik, 108 kişiden sadece 7’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu, 101
şüpheliden 15’inin de üniversite düzeyinde eğitim görmediğini vurguladı.” (Akşam ,
3.2.2021 )

Öğrencilere yönelik polis şiddeti ve engellemesi de yine siyasetçilerin açıklamaları ile

olumlar bir yorumla verildi. Süleyman Soylu’nun "Türk Polisi, doğru yapmıştır" açıklaması

incelediğimiz haber sitelerinde yer aldı.

➢ “Bakan Soylu’dan son dakika Boğaziçi açıklaması: ‘Türk polisi, doğru yapmıştır.’”
(Sabah, 6.1.2021)

69

https://www.aksam.com.tr/siyaset/108-provokatorden-sadece-7si-ogrenci/haber-1146320
https://www.aksam.com.tr/siyaset/108-provokatorden-sadece-7si-ogrenci/haber-1146320
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/06/soyludan-son-dakika-aciklamasi-turk-polisi-dogru-yapmistir


3.5. Gözaltı ve tutuklama haberlerindeki yaygın tutum nasıldı?

Gözaltına dair haberlerde sıklıkla gözaltına alınanların kaçının öğrenci olup olmadığı,

“terörle ilişki” vurguları öne çıktı.

“Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş gerçek”

başlıklı haberde gözaltına alınanlardan kaçının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu

hakkında bilgiye yer verilirken, “terör örgütleriyle bağlantılı” isimler vurgusu da

kullanılıyordu.

➢ “Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş
gerçek. Son dakika haberleri... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına
alınanların sicilleri kabarık çıktı. Kampüs önünde gözaltına alınan 108 kişiden sadece
7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. Dün gözaltına alınan 159
kişiden 130'unun da çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.” (A
Haber, 2.2.2021)

“Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 22 kişi gözaltına alındı” başlıklı bir başka

haberde de “terör iltisakı” vurgusu “belirlendi” ifadeleriyle haber metninde yer aldı.
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➢ “Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütsel faaliyetlerde bulundukları
belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, geçmiş
yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet
yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldığı, terör
örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal
olaylarda yer aldığı belirlendi. Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına
pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine
şüphelilerden bazılarının ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında
yargılamaların sürdüğü tespit edildi.” (Yeni Akit, 5.1.2021)

Gözaltındakilerin sosyal medya paylaşımları da sıklıkla “terörle iltisaklılık” iddialarıyla

birlikte haberleştirildi.

Bu konudaki haberlerde “hesap veriyor”, “hesap verecekler” kalıpları da sıklıkla kullanıldı.

Bu tanımlarla haberler bir savcı, bir hakim gibi davranarak pozisyon alıyordu.
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➢ “Provokatörler hesap veriyor: 4 kişiye gözaltı. Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Melih
Bulu’nun rektör atanmasını protesto için, üzerine eşcinsellerin sembollerini
yapıştırdıkları Kâbe fotoğrafını yere seren provokatörlerden 4’ü gözaltına alındı.
Savcılık 2 şüpheli için tutuklama istedi. Çirkin provokasyona tepkiler devam ederken,
Boğaziçi LGBTi+ kulübüne yapılan baskında terör örgütü PKK amblemleri bulundu.”
(Yeni Şafak, 31.1.2021)

Öğrencilerin nasıl gözaltına alındıkları, gözaltı işlemi sırasında yaşanan darp, ters kelepçe

gibi uygulamalara haberlerde yer verilmezken polislerin gece vakti yaptıkları ev baskınlarına

dair fotoğraflar birçok haberde yer aldı.
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..

➢ “Fotoğraf betimleme: Tek katlı, kapısında Türkiye bayrağı asılmış bir evin demir
kapısı önünde ellerinde uzun namlulu silahlı, kamuflaj üniformalı, kasketli beş polis
yer alıyor.” (A Haber, 6.1.2021)

Haberlerde suçlamaların “sabit” görülerek, hüküm kurulmuşçasına ifadelerin kullanılması da

yaygındı. Bu haberlerde “Polise saldıran 11 kişi”, “Polis aracına zarar veren vandal

tutuklandı” ifadeleri örnekler arasındaydı. Bu haberlerde öğrencilerin eylemlerinde suçun

sabit görüldüğü, hükmün kurulduğu hatta cezanın da verildiği ifadeler sıklıkla kullanıldı.

➢ “Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı.”
(Yeni Şafak, 10.1.2021)

Gözaltı ve tutuklama haberlerinde “vandal”, “provokatör”, “şüpheli” kelimeleri kullanılırken

tutuklamalara dair haberlerde bu kişilerin öğrenci oldukları nadiren belirtildi.
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➢ “Kadıköy'de terör estiren Boğaziçi provokatörlerinden ikisi tutuklandı Son dakika
haberi... Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23
şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.” (A Haber,
5.2.2021)

3.6. İhlaller nasıl haberleştirildi?

Gözaltı ve tutuklama süreçlerinde ters kelepçe, çıplak arama, eğitim hakkının engellenmesi

gibi birçok ihlal söz konusuydu. Tutukluluk sürecinde kimi öğrenciler sınavlara kelepçe ile

getirildi, tutukluluk nedeniyle giremedikleri sınavlar yüzünden okulları uzadı, ev hapsi

nedeniyle okulla birlikte devam ettikleri işlerini sürdüremeyip ekonomik zorluklar ve

psikolojik sorunlarla karşılaştılar. Bu ihlaller haberlere yansımadı. Öğrencilerin avukatlarının

bu konudaki ifadeleri nadiren haberlere yansıdığında ise “iftira”, “yalan” gibi yorumlarla

verildi.
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➢ “Provokatörler uslanmıyor! Çıplak arama yalanına sarılacak kadar alçaldılar.”
(Yeni Akit, 6.1.2021)

➢ “Boğaziçi provokatörleri sapkınlardan medet umuyor: Şerefli Türk polisine alçak
iftira! Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin
desteklediği Boğaziçi provokatörleri, eşcinsel sapkınların desteğinden de medet
umuyor.” (Yeni Akit, 25.1.2021)
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➢ “Boğaziçi provokatörleri hafif kızarık bir el fotoğrafı ile bunu iddia ettiler:
Müvekkilim feci şekilde darp edildi.” (Yeni Akit, 17.1.2021)
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IV - Siyasetçilerin Söylemleri

1. Giriş

“Yok öyle birşey”, “O da var”, “Sizin orada ne işiniz var?”, “Milletin kutsalıyla senin ne

işin var”, “Batı’da var”, “Yapılacak işimiz var”

Peş peşe sıralı bu cümleler bir tekerlemeyi andırsa da aslında oldukça ciddi. Cumhurbaşkanı

ve İçişleri Bakanı’nın üniversite öğrencilerini ilgilendiren konulardaki beyanlarına yer verilen

haberlerden alıntılandılar. “Yok öyle bir şey”in ve “Batı’da var”ın ardında nefret söylemi, “O

da var”ın ve “Sizin orada ne işiniz var”ın ardında kadına yönelik ayrımcılık ve hedef

gösterme, “Milletin kutsalıyla ne işin var” ile “yapılacak işimiz var” cümleleri arasında

ayrımcılık ve tehdit tonları yer alıyor.

Haberlerdeki Üniversite rapor serimizin dördüncüsünde siyasetçilerin açıklamalarına ve bu

açıklamaların medyada yer alış biçimlerine yakından baktık. Çalışmamızda doğrudan

alıntılanan, doğrulama yöntemlerinin kullanılmadığı sözlerin mutlak doğru olarak yansıtıldığı

örneklere ulaştık. İfadelerdeki nefret söylemlerine işaret edilmediğini; aksine bunların mutlak

doğru gibi yansıtıldığı sonucuna vardık.
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2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Haberlerdeki Üniversite raporlarını 4 Ocak-31 Mart tarihleri arasında A Haber, Akşam, Yeni

Şafak, Takvim, Sabah ve Yeni Akit’te çoğunlukla Boğaziçi eylemleri ile ilgili çıkan tüm

haberleri tarayarak oluşturuyoruz.

Boğaziçi eylemlerini incelediğimiz ilk raporumuzda 353 haber incelemiş ve en çok hükümet

temsilcilerinin sesinin duyulduğu sonucuna ulaşmıştık. Bu haberlerin 105’inde hükümet

temsilcisi ya da destekçilerine söz veriliyordu. 105 haberin 22’sinde doğrudan Recep Tayyip

Erdoğan alıntılanmıştı.

LGBTİ+ öğrencilerle ilgili raporumuzda incelediğimiz 86 haberin 65’inde haberde nefret

söylemi yer alıyor ve bu 65 haberin 15'inde nefret söyleminin kaynağını hükümet

temsilcilerinin aynen alıntılanan açıklamaları oluşturuyordu.

Tutuklu öğrencilerle ilgili üçüncü raporumuzda incelediğimiz haberlerde de hükümet

temsilcileri ya da diğer resmi kurumların açıklamalarında sıklıkla hedef gösterme, ayrımcı

ifadeler ve nefret söylemi örnekleri vardı.

Siyasetçilerin sözleri sadece haber metinlerinde kalmadı. Bu sözlerdeki vurgular öğrencilerin

karşı karşıya kaldıkları yargılama süreçlerinde de tekrarlandı. Bu sözlerin nasıl

haberleştirildiğini daha yakından incelemeye karar verdik.

Bu raporumuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun sözlerine yer verilen

ve genel örüntüyü temsil ettiğini düşündüğümüz 6 habere söylem analizi uyguladık. Haberin

tonunu, başlıkları, demeçlerin haberlerde nasıl yer aldığını ve kullanılan fotoğrafları

inceledik. Siyasetçilerin özellikle itham içeren açıklamalarını farklı kaynaklardan

doğrulamadan aktaran ifadelerin bulunduğu ve ayrımcılık ve nefret söylemi içeren cümlelerin

bunların belirtilmeden aktarıldığı haberleri negatif olarak yorumladık. Siyasetçilerin sözleri

dışındaki bölümlerde hedef gösterme ve ayrımcı ifadelerin olmadığı haberleri nötr olarak

kategorize ettik. Siyasetçilerin sözlerini; öğrenciler başta olmak üzere diğer tarafların

sözleriyle veren, talepleri de aktaran haberleri ise pozitif kategorisine almayı planladık.

Ancak 6 haberin tamamı negatif kategoride yer aldı.

Her iki siyasetçinin sözlerinin de doğrudan alıntılandığını, doğrulayıcı ek bilgilerle bu

beyanların desteklenmediğini, sözlerin mutlak doğru olarak yansıtıldığını ve söylemlerdeki

nefret söylemlerine işaret edilmediğini; aksine bunların benimsendiği sonuçlarına ulaştık.
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3. Haber Analizleri

3.1. “Yok öyle bir şey”

➢ “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: Öğrenci misiniz terörist mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla
katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların
öğrenci bile olmamasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, ‘Siz öğrenci misiniz? Siz
talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla
fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı
yaşamayacak, yaşatmayacağız’ ifadelerini kullandı .” ( Yeni Şafak, 3.2.2021)

Çalışmamızda inceleyeceğimiz ilk haber “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi:

Öğrenci misiniz terörist mi?” başlığıyla verilmiş. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına

yönelik protestolara dair haberlerde en sık görülen “provokasyon” tanımlaması bu haberde

kullanılmazken “Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen protestolar” ifadeleri ile yakalanan

“nötr” hava, başlık ve spotun devamı ile “negatif”e dönüşüyor. “Gözaltına alınanların

öğrenci bile olmaması” ifadesine kaynak olarak İstanbul Valiliği’nin açıklaması gösteriliyor.

Erdoğan’ın sözleri ise Valilik açıklaması hatırlatıldıktan hemen sonra, habere "Kılıçdaroğlu

terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor" ara başlığı altında, doğrudan

aktarılıyor.
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Haber, Erdoğan’ın LGBTİ+’ları yok sayarak nefret söylemi örneğinde bulunduğu “LGBT yok

böyle bir şey” cümlesi ile bitiyor.

➢ “Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
‘Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara
baktığımızda, hala terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz
öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist
misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez
daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmatacağız. LGBT. yok böyle bir şey. Bu ülke
millidir, manevidir.’ ifadelerini kullandı.”(Yeni Şafak, 03.02.2021)

Öğrencilerin kampüsteki nöbetlerinin “rektörlük işgali” olarak yansıtılması şeklindeki doğru

olmayan ifadeler, “terör örgütü temsilciliği” suçlamaları, “gereği neyse yapılacak” şeklindeki

yargısal söylemler ile Türkiye siyasetindeki yerine uzun yıllar örnek olarak gösterilecek

“LGBT yok öyle bir şey” cümlesiyle kendini tekrar eden ayrımcılık ve nefret söylemi

doğrudan haberde yer alıyor.

Haberde bu ifadeler geçerken, Erdoğan’ın “öğrenci değiller” sözlerini destekler görünen

Valilik açıklaması dışında kaynak gösterilmiyor. Valilik açıklamasının doğruluğu

sorgulanmıyor. Bununla birlikte eyleme katılanların bazılarının Boğaziçi Üniversitesi

öğrencisi olmamalarının taleplerin meşruluğuna etkisi olup olmadığı da cevapsız.
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LGBTİ+ öğrencilerin varlığını yok sayan cümle ise olduğu gibi aktarılıp bu konudaki

tepkilere yer verilmeyerek nefret söylemi desteklenmiş görünüyor.

Haberin fotoğrafında Cumhurbaşkanlığı logolu bir kürsüde, arkada Türkiye bayraklarının yer

aldığı aşağıdan kadrajlanmış şekilde Erdoğan yer alıyor. İki kolu iki yana açık, kadraj

nedeniyle “yukarıda” konumlanmış ve “iktidar” vurgusunun altı çizilmiş.

3.2. “O da var”

➢ “‘Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler’ dedi ve ekledi: ‘Provokatörlerin
içerisinde o da var’ Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma
namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların Gezi
olayları gibi bir seyire çekilemeyeceğini dile getiren Başkan Erdoğan, ‘Osman
Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu
provokatörlerin içerisinde yer alıyor.’ dedi.” (Akşam , 5.2.2021)
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“Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler" dedi ve ekledi: "Provokatörlerin içerisinde o

da  var" başlıklı haberde, Erdoğan’ın “provokatör” tanımı başlığa taşınıyor. “Boğaziçi

Üniversitesi’ndeki olaylar” ifadesinin tercih edildiği haber metninde “olaylar” kelimesi

kriminalizasyon vurgusu içeriyor. Rektör atanması, buna karşı yapılan protestolar ve rektörün

istifası taleplerinin adı ise haberde geçmiyor.

Erdoğan’ın “Osman Kavala’nın karısı” diyerek bu kez bir kadının, bir eğitimcinin varlığını

yok saydığı ifadeleri doğrudan alıntılanırken, Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın adının haberde

geçmemesi haberde hedef gösterilmesini engellemiyor.

Haberde; Erdoğan’ın, öğrencilerin “provokatör” olarak tanımladığı, kadın akademisyenlere

ayrımcılık yapıp hedef gösterdiği ve muhalefet partileri kriminalize ettiği cümleleri doğrudan

aktarılıyor.

➢ “Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin değerlendirme yapan Başkan Erdoğan,
‘Oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek
mümkün değil. Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler.’ ifadelerini
kullandı.’PROVOKATÖRLERİN İÇERİSİNDE O DA VAR’ Provokatörler arasında
Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığını belirten Erdoğan, şunları
kaydetti:‘Televizyonlarda “Melih Bulu istifa etmeli” diyorlar. Yürekleri yetse
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“Cumhurbaşkanı da istifa etsin” diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un
temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor.
Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan
beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler
bunun çok açık net ifadesidir. Siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona
da hoş geldin demezler. HİÇ UTANÇ DUYMUYOR MUSUNUZ?’ Dış basından gelen
‘Boğaziçi’ yorumlarını eleştiren Başkan Erdoğan, ‘Macron, Türkiye oradan (Libya)
askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok
vakit yemesi lazım. Amerika, AB “Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.”
diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki
olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?’ sözleriyle ABD'yi sert bir
biçimde eleştirdi.” (Akşam , 5.2.2021)

Haber bu haliyle negatif tonunu korurken, kadınlara yönelik ayrımcı söylemi de başlıkta,

spotta, ara başlıklarda ve fotoğraf üzeri notlarda tekrarlıyor.

Örneğin, Erdoğan’ın cami önündeki kürsüde konuşurken yer aldığı fotoğrafın üzerine “Gezi

olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler’ dedi ve ekledi: ‘Provokatörlerin içerisinde o da var"

ifadeleri büyük harflerle yazılmış.

3.3. “Sizin orada ne işiniz var?”

➢ “Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları
Kongrelerinde önemli açıklamalar. AK Parti'nin Adıyaman- Edirne- Erzurum- İzmir-
Kırşehir- Mersin- Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerinde önemli
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açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki
provokasyonlara çok sert çıktı. Başkan Erdoğan, ‘Teröre ve şiddete bulaşanın
gözünün yaşına bakmayacağız. Evlatlarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı profesyonel
provokatörlere bırakmayın.’ diyerek ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, ‘Bu işin
içinde ana muhalefet partisinin il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin, ismini
vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı var; yahu sizin orada ne işiniz var,
gidin siyaset yapın gençleri tahrik etmenin anlamı ne?’ diyerek CHP ve HDP'ye sert
çıktı.” (A Haber, 5.2.2021)

“Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongrelerinde

önemli açıklamalar” başlıklı haberde ilk dikkat çeken unsur, renkli kutularda alıntıların yer

aldığı manşet fotoğrafı. Erdoğan’ın fotoğrafının yanında “Ailelere çağrı: Evlatlarınıza sahip

çıkın”, “Sinsi oyunu bozacağız” cümleleri ve renkli kutular içinde ise “CHP’ye ve HDP’ye

tepki: Sizin orada ne işiniz var?”, “Teröre bulaşanın gözünün yaşına bakmayacağız”,

“Çocuklarınızı profesyonel provokatörlere bırakmayın” cümleleri yer alıyor.

Fotoğraftaki kolajın yarattığı ilk his, “tehdit uyarısı”. Cümleler kadar renk ve mizanpaj da bu

hissi kuvvetlendiriyor. Başlıkta resmi bir unvan olmamasına rağmen “Başkan” hitabı

kullanılıyor.

Spottan itibaren “provokasyon” kelimesi Erdoğan’ın cümleleri dışında da kullanılıyor.

Erdoğan’ın aynı konuşmada kullandığı “Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin

mezbiyenlerin söylediklerine filan takılmayalım” sözleri haber metninde yer alırken ayrıca

vurgulanmıyor. Bu vurgunun eksikliği de haberin negatif tonunu destekliyor. Cinsel

yönelimi yok saydığı için kapsadığı nefret söylemine, kadını annelik ile tanımladığı için

cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa örnek olan bu cümleyi olduğu gibi aktarmak da bir bakış açısı

içeriyor. Erdoğan’ın konuşmasının devamında “aile yapısı”, “kadınlarımız”, “annelerimiz”

ifadeleri sıkça yer alıyor. Tüm bu ifadeler aynen haber metnine taşınıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atama protestoları ile ilgili bölüm alıntılanmadan önce

“Boğaziçi Üniversitesi’nde kısmi bir azınlığın rektörünün odasını işgale yeltendiğine değinen

Erdoğan, şöyle konuştu” cümlesi kullanılıyor. Öğrencilerin “kısmi azınlık” olarak tanımlanıp

“rektör odasını işgale yeltenme” ifadesine dayanak göstermeksizin hazırlanan Erdoğan’ın

söylediği mutlak doğru gibi yansıtılıyor.

Öğrencilerin “dışarıdan tahriklere kapıldığı” yönündeki cümleler sıralanırken, Erdoğan’ın

isim vermeden yine bir kadını, muhalefet partisi siyasetçisi Canan Kaftancıoğlu’nu hedef

gösterdiği cümleler de tıpkı basım habere yansıyor.
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3.4. “Milletin kutsalıyla senin ne işin var? ”

İncelediğimiz haberlerin birçoğunda sözleri sıklıkla alıntılanan, özellikle LGBTİ+’lara

yönelik nefret söylemi içeren haberlerde bu söylemin çoğu zaman kaynağı olan bir başka

siyasetçi de; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini konu alan raporumuzda en baskın tema “provokasyon”

iken onu “terör” takip ediyordu. Özellikle “terör” konulu haberlere Soylu’nun

“Gözaltındakiler terör örgütü üyesi” açıklamaları dayanak oluşturuyordu.

İncelediğimiz hemen her sitede benzer şekilde alıntılanan demeçlerinin yer aldığı haberlere

yakından bakalım.

➢ “Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması:
Gözaltındakiler terör örgütü üyesi. Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, ‘(Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79'u
DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki “Siz kayyum
rektör atadınız.” Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil. Rektörün
odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem’ dedi. Öte
yandan Soylu, ‘Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam.’
dedi.” (Takvim, 2.2.2021)

Soylu’nun “Gözaltındakiler terör örgütü üyesi” ifadelerinin yer aldığı demecini

inceleyeceğimiz ilk haberde bu ifade başlığa taşınmış durumda.
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Fotoğraf ise bu algıyı destekler renk ve vurgularda. Bir eylem anından çekildiği belli olan,

biber gazlarının görüldüğü fotoğraf üzerine kırmızı renkte ya da kırmızı fon üzerine “Aşağı

bak’ yalanı bir operasyon’, ‘Rektörün odasını işgal edecekler’, “79’u DHKP-C’li terörist

çıktı” ifadeleri sıralanıyor. Fotoğrafın köşesindeki “Terör bağlantıları deşifre oldu” cümleleri

bir başka fotoğrafta ise bulmacayı andıran “19 DHKP-C 23 MLKP 9 PKK” ifadeleri var.

Başlık ve fotoğraftaki renk seçimi, “uyarı” levhalarını hatırlatan mizanpaj “tehlikeli” bir

durum olduğu algısı yayılıyor.

Haber boyunca Soylu’nun cümleleri, aslında yaşananların, taleplerin, yanıtların ne

olduğundan bahsedilmeksizin doğrudan alıntılanıyor.

Örneğin; Soylu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolar kapsamında açılan sergide

Şahmeran figürünün Kabe görseli yerine yerleştirildiği ve köşelerinde LGBTİ+ bayraklarının

yer aldığı eserle ilgili ifadeleri aktarılırken bu konuda öğrencilerin açıklamalarına yer

verilmiyor.

➢ “Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi
marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi
Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. Bunlar bloke ediyorlar
üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki ‘Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar.’ Senin
Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her
gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri?
İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?” (Takvim,
2.2.2021)

“Kayyım rektör tabiri faşist bir yaklaşım” cümlesinin yer aldığı ara başlıkta Soylu’nun

LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemi içeren cümleleri de peşi sıra görülüyor.
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➢ “‘Kayyım rektör’ tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi
içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ve ideolojik çok
uçlarda olanlar üniversiteyi merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim
konuşacaklarımız onların başarılarıdır. LGBT denilen tamamen batının Türkiye'ye
pazarladığı gruplarla birlikte üniversitenin ortasına oturmuşlar. Milletin kutsalıyla
senin ne işin var? Onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu demokrasiye, saygıya,
çoğulculuğa? İnsanların inandıklarına kışkırtıcı şekilde yaklaşım doğru mu?”
(Takvim, 2.2.2021)

Soylu aynı haberde alıntılanan sözlerinde “Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün

kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler,

rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi

Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. Rektörün odasını

basmak, işgal etmek, LGBT'cilerin bunu yapması, polisin aleyhine ‘Katil polis’ diye slogan

atılması. Biz neredeyiz? Niçin bunu yapıyorlar? Biz buna müsaade etmeyiz. CHP

milletvekillerinin bunun içinde ne işi var?” diyor.

Haber, bu cümlelerdeki ifadeleri mutlak doğru olarak kabul ederken ne öğrencilere ne de

üniversitenin diğer aktörlerine söz veriyor.
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3.5. “Batıda var”

➢ “Bakan Soylu: Gözaltına alınanların 79'u terör örgütü üyesi İçişleri Bakanı Soylu,
Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Gözaltına
alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.’ dedi.”
(Akşam, 3.2.2021)

Soylu’nun benzer açıklamaları bir başka haberde “Bakan Soylu: Gözaltına alınanların 79'u

terör örgütü üyesi” başlığıyla veriliyor. Anadolu Ajansı’nın kaynak gösterildiği haberin

girişinde ifadeler ayrı bir yorum olmaksızın aktarılırken haberin içeriğinde “LGBT'nin

Türkiye'nin hiçbir değeri ile örtüşmediği”, “Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısının ilk gün

kırıldığını” şeklindeki ifadeleri de aynı şekilde doğrudan alıntılayarak haberin tonunu

olumsuza çeviriyor.

Haberde Soylu’nun ifadelerini iddia değil; mutlak doğru olarak yansıtıldığını ve buna karşın

özne olan öğrencilerin sözlerine hiç yer verilmediğini görüyoruz.
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3.6. “Yapılacak işimiz var”

Soylu’nun sadece demeçleri değil; sosyal medya paylaşımları da haberlere sıklıkla konu

oluyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsü içinde ve önünde öğrencilere yönelik polis ve özel

güvenlik birimi şiddetine karşın “Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir” sözleri

“Bakan Soylu'dan son dakika 'Boğaziçi' açıklaması: "Türk Polisi, doğru yapmıştır" başlığıyla

karşımıza çıktı.
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➢ “Bakan Soylu'dan son dakika 'Boğaziçi' açıklaması: ‘Türk Polisi, doğru yapmıştır’”
(Sabah, 6.1.2021)

Haberin spotundaki “provokasyon” vurgusu, “terörle iltisaklılık” tanımlamaları ile haberi

negatif tonda tanımladık. Soylu’nun sözlerinde yer alan ifadelerin, haber metninde onun

sözlerinin alıntılanmadığı yerlerde de benimsenip kullanıldığını gördük.

➢ “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokatif
olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde üniversiteli
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olmayıp içeriye girmeye çalışan terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen Türk polisinin
doğru yaptığını söyledi. Soylu ‘Buyrun geçin mi? deseydik’ dedi.” (Sabah, 6.1.2021)

Haber girişinde Soylu’nun önceki açıklamalarında söyledikleri kaynak gösterilmeksizin

doğru kabul edilmişti. “Boğaziçi Üniversitesi yaşanan olayları provoke etmeye çalışan

zanlılar arasında PKK, MLKP, DEVPAR, THKPC, TKP/ML ve TKEP/L gibi terör örgütleri

ile marjinal gruplara üye olan isimler olduğu ortaya çıkmıştı” cümlesi buna örnek oldu.

Haber metninin devamında ise Soylu’nun sosyal medyada paylaştığı metin yazılı görsel yer

aldı.
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V - Suç ve Suçlulaştırma

1. Giriş

Öğrenci aktivizmine dair haberlere yönelik hazırladığımız raporların beşincisini suç ve

suçlulaştırma başlığında sunuyoruz. Suçlulaştırma, istenmeyen, ayrımcılığa tabi tutulan,

varlığından rahatsızlık duyulan toplumsal kesimlerin etiketlenmesi ve damgalanması

sürecinde başvurulan stratejilerin başında geliyor. Kelimenin geniş ve daha kapsayıcı

anlamıyla “iktidar”, belirli eylemleri ve bu eylemlerin faillerini suçlu olarak adlandırıp

cezalandırıyor. Neyin suç ve kimin suçlu olup olmadığı ise içinde yaşanan siyasi atmosferin

demokratiklik derecesi ile orantılı. Türkiye ve benzeri otoriter sistemlerde suç ve suçlu

kümesi genişliyor; en temel insan hakları olarak sayılabilecek bir dizi eylemi içine kolayca

alıveriyor: düşünceyi ifade, örgütlenme ve barışçıl eylem gibi hak ve eylemler suç olarak

değerlendiriliyor.

Önceki raporlarda zaman zaman yer verdiğimiz suç ve suçlulaştırma konusu, yaygınlığı ve

etkisi nedeniyle ayrı bir rapor konusu olmayı hak etti. Zira “normal” olanla “olmayan”ın,
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“meşru” olanla “gayrimeşru” olanın arasındaki söylemsel ayrımın ve çizginin çekilmesinde

medya ve haberler yine önemli bir rol oynuyor.

Raporumuzun bu bölümü için yaptığımız analizlerde, öğrenci aktivizmine dair haberlerde

-özellikle eylemlerde- öğrencilerin kendilerini ifade etmek için kullandıkları neredeyse tüm

etmenlerin suç unsuru olarak haberlere yansıtıldığını gördük. Bunlara bir de yaratılan ya da

başka bir ifade ile uydurulan suçlar da eşlik ediyordu.

Haberlerde, talebini dile getirmek için bir araya gelen öğrencilerin söyledikleri marşlar

herhangi bir örgüt ile bir araya getirilip “terör” sıfatıyla anılırken, bu sıfat öğrenciler için de

doğruluğu araştırılmayan söylemlerle kolaylıkla kullanıldı. Sloganlar, gösterilen tepkinin

kaynağına bakılmaksızın “suç” olarak tanımlanırken gökkuşağı bayrakları LGBTİ+’lara

yönelik nefret söylemine varan şekilde suçlulaştırıldı.

Öğrenci aktivizmine dair beşinci raporumuzda haberlerdeki suç ve suçlulaştırma örüntülerine

yakından baktık.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

“Haberlerdeki Üniversite” raporlarını 4 Ocak-31 Mart arasında dek A Haber, Akşam, Yeni

Şafak, Takvim, Sabah, Akit Tv ve Yeni Akit’te öğrenci aktivizmi ile ilgili çıkan tüm haberleri

tarayarak oluşturuyoruz.

Boğaziçi eylemlerini incelediğimiz ilk raporumuzda 353 haber incelemiş ve haberlerde

öğrencilerin sistematik bir şekilde suçlulaştırıldığı örnekleri görmüştük. Öğrencilerin “suçları

işledikleri tespit edilen”, “zanlı” kelimeleri şeklinde tanımlanması, eylemlerin, eylemde

çalınan marşların “suç unsuru” olarak yansıtılması suçlulaştırmaya örnekti.

LGBTİ+ öğrencilerle ilgili raporumuzda incelediğimiz 86 haberin 65’inde haberde nefret

söylemi yer alıyor ve bu haberlerin birçoğunda LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ bayrağı kriminalize

ediliyordu.

Suç ve suçlulaştırma “Tutuklu öğrenciler”le ilgili üçüncü raporumuzda da gözaltına

alınanların öğrenci olmadığı ve öğrencilerin “terörle ilişkileri bulunduğu” vurgularıyla yer

alıyordu.
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Haberlerde siyasetçilerin söylemlerine odaklandığımız dördüncü raporumuz, siyasetçilerin

doğrudan alıntılanan sözlerinin suçlulaştırmaya dayanak oluşturduğuna dikkat çekiyordu.

Öğrenci aktivizmi söz konusu olduğunda suç ve suçlulaştırmanın haberlerde baskın bir unsur

olduğu önceki raporlarımızda ortaya çıkmış oldu. Bu raporda da suç ve suçlulaştırmaya dair

örnekler içeren genel örüntüyü temsil ettiğini düşündüğümüz haberlere söylem analizi

uyguladık.

Eylemlerde söylenen marşlar, atılan sloganlar, taşınan dövizler ile birlikte  gökkuşağı

bayraklarının da “suç unsuru” gibi haberlerde yer bulduğunu gördük.

3. Haber Analizleri

3.1. “Suç unsurları” ve yaratılan “suçlar”

3.1.1. Marşlar

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun
rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında birçok terör örgütü militanının
da bulunduğu öğrenciler Kadıköy'de yaptıkları eylemde 'katil polis' sloganları atarken
İtalyan komünist marşı 'Çav Bella' söyledi.” (Yeni Akit, 6.1.2021)

Eylemlerde söylenen marşlar, şarkılar öğrencileri kriminalize etmeye çok kez örnek oluyor.

“Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı” başlıklı haberde

marşlardan sloganlara eylemde ortaya konan birçok unsur suçla bağlantılandırıldı.
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İlk dikkat çeken, başlıkta da yer verilen “Çav bella”. İtalyan protest marş Bella Ciao, Türkçe

sözlerle Türkiye’de de birçok eylemde duyulan bir marş. Marşın doğrudan bir suçlama

konusu olduğu belki de tek nokta 2020 yılında cami hoparlöründen duyurulduğu eylemde

olmuştu. Konuyla ilgili gözaltına alınanlara “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçlaması

yöneltilmişti. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde suç unsuru gibi yansıtılan marşlardan oldu.

Haberin başlığında yer alan marş, spot ve içerikte de vurgulanmaya devam ediyor. Haber

boyunca beş kez tekrarlanan “Çav Bella söyledi” ifadesi sanki bu marşı söylemek suçmuş

izlenimi yaratıyor.

Bu marşın yanı sıra Ruhi Su imzalı “Ellerinde Pankartlar” isimli eser de haberde kriminalize

edilmiş halde. 1977 tarihli eser, 1994’te kurulan örgüte mal edilerek haberde “DHKP-C

marşlarıyla halay çektiler” ara başlığı altında “Okul önünde polislere saldıran, eline

geçirdiklerini fırlatan öğrenciler 'ellerinde sapanlar, vuruyor çocuklar' sözlerinin yer aldığı

terör örgütü 'DHKP-C marşlarıyla halay çekti” ifadeleriyle kullanılıyor.

Aynı başlık altında yer alan “Öğrenciler bugün de okul içerisinde LGBT bayrakları ile

metallica eşliğinde dans etti” cümlesi de suçlulaştırmada müzik türünün ve sözlerinin çok da

fark yaratmadığını gösteriyor. Tek başına, dans eden LGBTİ+ öğrencileri hatırlatacak ve

LGBT ifadesindeki noksanlığın kapsayıcılık konusundaki eksikliği dışında sorun

görülmeyebilecek bu cümle haberin kurgusu içinde gökkuşağı bayrakları ile Metallica

eşliğinde dans etmenin “suç” olacağı algısını yaratıyor.
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➢ (Yeni Akit, 6.1.2021)

3.1.2. “Terör”
İncelenen haberlerde marşlarla birlikte anılan bir başka suçlama başlığı da “terör” oldu.

Öğrencilere yönelik “terörist” tanımı eylemlere dair incelediğimiz 75 haberin 29’unda

karşımıza çıkmıştı. Bu tanımı gerek marşlar ve atılan sloganlarla desteklenmeye çalışılırken

aslında çoğu zaman da resmi kaynakların ve siyasetçilerin açıklamaları bu suçlamaya zemin

oluşturdu. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Gözaltındakiler terör örgütü üyesi”

açıklamaları doğrulanmadan, tıpkı basım haberlere alınarak öğrencileri suçlayan dil

yinelendi.
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➢ “Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması:
Gözaltındakiler terör örgütü üyesi. Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, ‘(Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79'u
DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki 'Siz kayyum
rektör atadınız.' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil. Rektörün
odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem’ dedi. Öte
yandan Soylu, ‘Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam.’
dedi.” (Takvim, 2.2.2021)

Bir önceki haber incelememizde gördülüğü üzere, “aralarında birçok terör örgütü militanının

da bulunduğu öğrenciler” benzeri muğlak ifadelerle eylemcilere net bir şekilde terör suçu

isnat edildi. Bununla birlikte, bu terör örgütlerinin neler olduğu, kaç öğrencinin hangi terör

örgütüne üye olduğu, bu terör örgütü üyeleri ile ilgili ne tür tedbirler alındığına dair herhangi

bir ek bilginin haberlerde yer almadığı görüldü. “Militan”, “terörist” gibi etiketlerin ve

suçlayıcı ifadelerin haberlerde son derece gelişigüzel kullanıldığı görüldü.

3.1.3. Sloganlar

Haberlerde suçlulaştırma stratejilerine verilebilecek bir başka örnek de eylemlerde atılan

sloganlar oldu. Özellikle bazı sloganlar öğrencilerin “provokatör” olarak tanımlanmasına
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temel teşkil etti. “Katil polis” sloganı bunlardan biri oldu. İncelediğimiz ilk haberde de

spottan itibaren vurgulanan slogan, birçok başka haberde de karşımıza çıktı.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğrenci görünümlü kansız teröristlerden 'Katil Polis’
Sloganı ! Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek
amacıyla toplanan bir grup, DHKP-C marşı söyleyip ‘Katil Polis’ sloganları attı.”
(Akit Tv, 5.1.2021)

“Katil polis” sloganını başlığa taşıyan bir başka haberde “Öğrenci görünümlü kansız

teröristler” ifadesi de dikkat çekti. Haber dili ile hakaret dilinin birbirine karıştığı, asgari

gazetecilik ve habercilik ilkelerinin dahi terk edildiği bu haberde, öğrencilerin “terörist”

olarak tanımlandığı, söylenen marşların çeşitli örgütlerle ilişkilendirildiği ve atılan

sloganların “suç unsuru” gibi aktarıldığı görüldü. Bu izlek birden fazla haberde karşımıza

çıktı.
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➢ “Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Katil polis' sloganları atan
Boğaziçi'ndeki provokatörlere sert tepki.  Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü İsmail Çataklı,"Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi
sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." dedi.
İsmai Çataklı, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz
kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde
gözaltına alınan 17 kişiden yalnızca ikisinin üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduğunu
söyledi. Çataklı, 15 kişinin içinde MLKP'den diğer örgütlere kadar birçok terör kaydı
olduğunu duyurdu.” (A Haber, 6.1.2021)

Haber incelememizde sloganların suç unsuru olarak haberlerde yer almasında siyasetçilerin

açıklamalarının da dayanak oluşturduğunu gördük. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail

Çataklı’nın “Polislerimize katil denmesini bizim kabul etmemiz mümkün değildir” sözlerini

kullanması, sloganı “suça dayanak” göstermeye yeterli görülebildi. Öyle ki bu sözlerin

verildiği haberde tırnak içine alınan sloganı atan öğrenciler doğrudan “provokatör” olarak

tanımlandı.
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3.1.4. Gökkuşağı bayrakları

LGBTİ+ öğrencilerle ilgili raporumuzda da belirttiğimiz gibi LGBTİ+ bayrakları da suç

unsuru olarak haberlerde yer aldı. Haberlerde sadece bayrakların değil; gökkuşağı renkleri

taşıyan her şeyin suç unsuru şeklinde gösterildiği, LGBTİ+ olmanın da suçmuş gibi

yansıtıldığı ve bu şekilde bir nefret söyleminin üretildiği görüldü.

Eylemlerde görünen LGBTİ+ hareketi sembolleri, gökkuşağı ve trans bayrakları haberlerde

suç unsuru gibi yansıtıldı. LGBTİ+ öğrencilere dair raporumuzda incelediğimiz 86 haberden

sekizinde “LGBT/LGBT-İ bayrağı” ifadesi yer alırken 16 haberde gökkuşağı ve trans

bayrakları “paçavra” olarak tanımlanmıştı. Yalnızca sekiz haberde “LGBT bayrakları” ya da

“LGBT-İ bayrakları” ifadesine yer alırken bayraklar için kullanılan diğer ifadeler şöyleydi:

“Sözde bayrak”, “Sapkın lutilerin (LGBT) sözde bayrağı”, “Eşcinsel sapkınların (LGBT)

bayrakları”, “LGBT simgesinin yer aldığı bez”, “LGBT’li sapkınların bez parçası”.

Rapordaki ilk haberde “Öğrenciler bugün de okul içerisinde LGBT bayrakları ile metallica

eşliğinde dans etti” cümlesinde kendini gösteren dans ile birlikte bayrakları suçlulaştırma

haline bir başka haberden de örnek verebiliriz:

➢ “Öte yandan üniversite içerisinde bir grup sapkın LGBT bayraklarıyla dans ederek
eylem yaptı” (Takvim, 6.1.2021)

Gökkuşağı bayrağının görülmesi, başlığa “bayraklar açıldı”, “bayrakların açılması dikkat

çekti” şeklinde, yasak ve/ya suç olan bir unsur gösteriliyormuş gibi vurgu ile haberlere

yansıdı. “Bu sefer Almanya’da ifadesi” ile de eylemlerin bir süreklilik ve organize suçun

parçası olarak farklı ortamlarda ve yerlerde kendini gösterdiği imasına başvurulduğu görüldü.
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➢ “LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da. Almanya'da Prof. Melih
Bulu'ya yönelik protesto gerçekleştirildi. Berlin'de toplanan kalabalığın LGBT
bayrakları açması dikkat çekti.” (Yeni Şafak, 10.1.2021)

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında
birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu öğrenciler 'katil polis' sloganı ve terör
marşlı halayların ardından metallica müziği eşliğinde LGBT bayraklarıyla dans etti.”
(Yeni Akit, 6.1.221)
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“Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı” başlıklı haberde şimdiye dek

sıraladığımız tüm “suç unsurları” karşımıza çıkıyor: öğrencilerin arasında “terör örgüt üyesi”

olduğu, “katil polis” sloganının “terör” sıfatıyla anılan marşla yan yana sıralanması, halaydan

Metallica’ya uzanan müzik ve LGBTİ+ bayraklarıyla dans.
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VI  - Öğrencinin Sesi

1. Giriş

Haberlerdeki Üniversite raporlarında sık sık vurguladığımız noktalardan biri haberde sesleri

duyurulan aktörlerin kimler olduğu ve bu seslerin nasıl aktarıldığının haber söylemindeki

kurucu niteliği oldu. Haber bir seçme ve ayıklama sürecidir. Neyin haber değeri taşıyıp

taşımadığı; belirli bir olaydaki hangi öğelerin habere dahil edileceği; hangi öğelerin habere

dahil edilmeyeceği; haber kaynağı olarak kimlerin seçileceği; başlık, kelime ve fotoğrafla

ilgili tercihlerin nasıl yapılacağı haber söylemi ya da çerçevesi dediğimiz olguyu belirler.

Bütün bunlar haber söylemi ya da haber çerçevesi dediğimiz olguyu belirler. Haberi

yapanların tercihleri, kapsadıkları ya da dışarıda bıraktıkları son derece önemlidir. Bu

tercihlerden en önemli olanlarından biri de haberde kimin sesine yer verileceği ve nasıl yer

verileceğidir. Öznenin sesi vardır, özne konuşur ve taleplerini, isteklerini, deneyimlerini,

itirazlarını dillendirir. Haberde sesi duyulmayan özne -kim olursa olsun- sessizleştikçe

haberin öznesi olmaktan uzaklaşır ve haberin nesnesine dönüşür. Kendisi konuşan değil; onun

üzerine konuşulan “şey” olur. Böylece iktidarını, özerkliğini ve özgüllüğünü kaybeder. Sesini

yitiren, sessizleştirilen “özne” nesneleştikçe muhtelif iktidar projelerinin ve siyasal/toplumsal

muhayilelerin eylem alanına dönüşür, şeyleşir. Üzerine konuşulan mültecinin, trans bireyin,
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kadının, yoksulun, eylemcinin, Kürdün, Ermeninin vd. tecrübe ettiği şey budur aslında.

“Konuşan” değil “üzerine konuşulan” nesne haline gelmek.

Boğaziçi eylemlerinin hükümet yanlısı medyada yer alışına baktığımızda bu nesneleştirme ve

sessizleştirme sürecinin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulandığını görmek mümkün.

Öğrenci aktivizmi sözünü söylemekten geri durmuyor ama hükümet yanlısı medya

ekseriyetle bu sesi duymuyor ve yansıtmıyor; yansıdığı zamanda ise bu aktarıma her zaman

hedef gösterme ve nefret söylemi eşlik ediyor. Eylemlerin öznesi olan öğrenciler ve

öğrencilerin demokratik talepleri partizan ve yanlı bir yayıncılık politikasında boğulup

kayboluyor. Bununla birlikte, öğrenciler kendi sözlerini dile getirmek için kendi medyalarını

üretmeye çalışıyor ve  sözlerini söylemeyi de bu sözü duyurmanın yollarını da bulmaya

devam ediyor.

Hükümet yanlısı medyada öğrencilerin sözü ne kadar yer alıyor? Öğrencilerin sözünün bir

şekilde yansıdığı haberlerde bu sözler nasıl yankılanıyor? Öğrencilerin sözünü bu haberlerden

alanlar öğrencilere ne çeşit bir çerçeveden bakar oluyor?

Altıncı raporumuzda bu sorulara yanıt aramak için öğrencilerin sözüne bir şekilde yer veren

haberlere daha yakından baktık.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

“Haberlerdeki Üniversite” raporlarını 4 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki A Haber, Akşam,

Yeni Şafak, Takvim, Sabah, Akit Tv ve Yeni Akit’te öğrenci aktivizmi ile ilgili çıkan tüm

haberleri tarayarak oluşturuyoruz.

Boğaziçi eylemlerine dair ilk raporumuzda incelediğimiz 353 haberden sadece 19’unda

öğrencilerin sözlerine yer verildiğini belirtmiştik. Girişte altını çizdiğimiz sessizleştirme ve

nesneleştirme sürecinin açıkça görüldüğü bir tablo arz ediyor bu oran.

Öğrencilerin sözlerine bu kadar az yer verilmesinin yanında sözlerinin nasıl aktarıldığı da

başka bir inceleme konusu oldu.
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Eylemlere katılan öğrencilerin sözleri ve açıklamaları; haberlerin tamamında hedef gösterme,

suçlulaştırma ya da nefret söylemi ile birlikte aktarıldı. “Asıl hedefin başka olduğu” vurgusu

haberlerde sıklıkla karşımıza çıktı. Eylemlere katılanlara karşı açıklama yapan öğrencinin

sözleri ise "işte gerçekler" vurgusuyla haberleştirildi.

Öğrencilerin açıklamaları “provokasyon” teması altında aktarılırken, LGBTİ+ öğrencilerin

açıklamaları haberleştirilirken nefret söylemi üretildi. Öğrencilerin sözlerinin yönü, sözlerin

habere yansıtılmasındaki farkı ortaya koydu. Eylemler lehine ve aleyhine açıklamaların

haberleştirilmesi de farklıydı.

3. Haber Analizleri

3.1. Açıklamaları çerçeveleyen “provokasyon” vurgusu

19 haberin altısında öğrencilerin basın açıklamalarına ya da basına yansıyan demeçlerine yer

verildi.

Özellikle eylemlere dair haberlerde açıklamalar “Asıl amacın başka olduğu” vurgularıyla

“provokasyon” ve “terör” temalarına ağırlık verilerek aktarıldı. Öğrencilerin açıklamalarda

dile getirdikleri talepleri kriminalize edildi. LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık “sapkınlık”

vurgularıyla kendini gösterdi.

➢ “Boğaziçi provokatörleri AK Parti iktidarına kinini çirkin ifadelerle kustu! Boğaziçi
provokasyonuna imza atan grup bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi.
Gruptakiler burada yaptığı açıklamasında AK Parti iktidarına olan düşmanlıklarını
hakaret içerikli ifadelerle kustu”. (Yeni Akit, 7.1.2021)
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Adliye önündeki bir basın açıklamasını “Boğaziçi provokatörleri AK Parti iktidarına kinini

çirkin ifadelerle kustu!” (Yeni Akit, 7.1.2021) başlığıyla veren haberde öğrenciler

“provokatör” olarak tanımlandı. “Üniversite sınırlarından çıkan provokatörler dün

Kadıköy'deki buluşmalarının ardından bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi”

cümlesiyle başlayan haberde eylemlerde gözaltına alınan 24 öğrenci için adliye önünde

açıklama yapıldığı belirtilmedi.

Öğrencilerin açıklamasında yer alan “Bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarını kaybetme

korkusundan bizi tir tir titreyerek izleyenlere sesleniyoruz: Baskılarınızla, tutuklamalarınızla

gençliği yıldıramazsınız” cümleleri “Burada basın açıklaması düzenleyen grup, AK Parti

iktidarına olan kinini çirkin ifadelerle kustu” denilerek aktarıldı.

Açıklamadan iki paragraf “Bakın neden eylem yapıyorlarmış!” ve “Polis saldırıyor iddiası!”

ara başlıklarıyla habere yansıdı.  Belediyelere yönelik kayyum uygulamalarına karşı cümleler

“terör” vurgusu ile aktarıldı. Polis saldırıyor iddiası ara başlığının üzerinde de etraflarını

saran polis kalkanlarına karşı tekme atan bir öğrencinin önde olduğu bir fotoğraf kullanılması

dikkat çekti.

➢ “Rektör protestosu denildi, HDP’ye destek verildi” (Sabah, 22.1.2021)

Kadıköy’deki eyleme dair “Rektör protestosu denildi, HDP’ye destek verildi” (Sabah,

22.1.2021) başlıklı bir başka haberde de açıklamada yer alan HDP belediyelerine yönelik

kayyum uygulamasına dair ifadeler HDP’nin ve öğrencilerin kriminalize edilmesi şeklinde

aktarıldı.  Haberde Melih Bulu’yu protesto etmek “iddia” iken asıl bir araya gelme sebebinin

“HDP’nin ve LGBTİ+’ların seslerini duyurma” olduğu vurgusu yer alıyordu. Eylemde dile

getirilen kimi taleplere yönelik suçlulaştırma ve LGBTİ+ öğrencilere yönelik ayrımcılık

cümlelerde karşımıza çıktı.
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➢ “Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma Grupları Rektör Melih Bulu'yu protesto etme
iddiasıyla bir grup öğrenci ve sol örgüt üyeleri Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldi.
Protestoda ise rektör atamasına kısa bir bölüm ayrılırken terörle iltisaklı oldukları
tespit edilerek görevden alınan ve yerine kayyum atanan HDP'nin ve LGBT üyelerinin
seslerinin duyulmasına geniş yer verildi.” ( Sabah, 22.1.2021)

Boğaziçi Dayanışması’nın yazılı açıklamalarını görsel olarak da ekleyen iki haberde de

öğrenciler “provokatör” olarak tanımlanırken Melih Bulu’nun istifası “bahane” ve

öğrencilerin eylemlerindeki “asıl amacın başka olduğu” vurguları metinlere hakimdi.

➢ “Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı
ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı, Boğaziçi Üniversitesinde protestolarına
devam eden grupla bir görüşme talep etti. Boğaziçi Dayanışması adlı oluşum
ise twitter hesabından yaptığı paylaşımla asıl amaçlarının ne olduğunu gözler
önüne serdi.” (Yeni Akit, 7.1.2021)

“Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!”

(Yeni Akit, 7.1.2021) başlıklı haberde açıklama “Amaçlarının 'kaos çıkartmak' olduğunu

ispatladılar!” ara başlığıyla aktarıldı. Eylemlere destek veren muhalefet partileri, toplumsal

muhalefetin tepki gösterdiği başka konuların hatırlatıldığı haberde “büyük resim” vurgusu

eksik kalmadı. “Gezi kalkışmasında 3. Köprü, İstanbul Havalimanı ile Çanakkale Köprüsü
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ve Kanal İstanbul yapılmasın diyenler bugün de Rektör istifa etsin bahanesine sığındı”

cümlesinde öğrencilerin talepleri sıralandı; ancak haberin genel teması nedeniyle talepler de

kriminalize edilmiş olarak yansıtıldı.

Yazılı açıklamanın benzer vurgularla aktarıldığı “Boğaziçi provokatörleri itiraf etti: Bakın

rektör yardımcılığı koltuğu neden boş kaldı” (Yeni Akit, 23.1.2021) başlıklı bir başka

haberde de “Yurt dışından da destek alıyorlar” ara başlığıyla “dış mihraklar”, “kaos

çıkarma”, “provokasyon” temaları baskındı.

➢ “Boğaziçi provokatörleri itiraf etti: Bakın rektör yardımcılığı koltuğu neden boş
kaldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Melih
Bulu'yu bahane ederek ortalığı karıştırmaya çabalayan grup, yayımladığı bültende
rektör yardımcılığı koltuğunun neden boş kaldığını itiraf etti.” (Yeni Akit, 23.1.2021)

3.2. Açıklamaları aktarırken üretilen nefret söylemi

Öğrencilerin sözlerine yer verilen haberlerde hedef gösterilme yaygınken konu LGBTİ+

öğrenciler olduğunda bunu nefret söylemi de izledi. LGBTİ+ öğrencilerin bir başka gazeteye

verdikleri röportajı “Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: 'Bundan dolayı bizimle

uğraşıyorlar” (Yeni Akit, 4.2.2021) başlığıyla haberleştiren Yeni Akit’in haberi bu nefret

söylemine örnek oldu. LGBTİ+’ları “sapkın”, “azgın” gibi kelimelerle tanımlayarak nefret

söylemi üretilen haberde muhalif medya da hedef alındı.
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➢ “Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: 'Bundan dolayı bizimle
uğraşıyorlar' Kabe-i Muazzama'ya hadsiz bir hakarette bulunarak Müslümanların
sinir uçları ile oynayan LGBTİ'li azgınlara, muhalif medya kucak açtı.” (Yeni Akit,
4.2.2021)

Öğrencilerin açıklamalarını ve onlara destek verenlerin sözlerini onları hedef göstererek

haberleştirildi. “LGBTİ'lisi TTB'lisi aynı çukurda buluştu: Boğaziçi provokasyonu devam

ediyor!”(Yeni Akit, 26.2.2021) başlığı bu haberlerin öne çıkan örneklerinden oldu.
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➢ “LGBTİ'lisi TTB'lisi aynı çukurda buluştu: Boğaziçi provokasyonu devam ediyor!
CHP, HDP ve yasa dışı örgütleri arkasına alarak Boğaziçi provokasyonuna soyunan
gruba medet umdukları LGBTİ ile birlikte bir destek de Türk Tabipler Birliği'nden
geldi.” (Yeni Akit, 26.1.2021)

Haberde, Türk Tabipler Birliği’nin destek eylemi “Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek

Boğaziçi provokasyonuna soyunan gruba destek veren eşcinsel sapkınlarla TTB yöneticileri

aynı çukurda buluştu” ifadeleriyle aktarıldı. Eylemler sürecinde kapatılan Boğaziçi

Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama

“Eşcinsel sapkınlar meydan okudu!” ara başlığıyla verildi. Nefret söyleminin yanı sıra

karşılaşılan tehditler de “yaygara” denilerek küçümsendi.

➢ “Eşcinsel sapkınlar meydan okudu! Öte yandan adlarını Boğaziçi LGBTİ
grubu olarak duyuran eşcinsel sapkınlar da yaşam alanlarının tehdit altında
olduğu yaygarasını kopararak, 'Alışın, buradayız, gitmiyoruz' ifadeleri ile
meydan okudular.” (Yeni Akit, 26.1.2021)

3.3. Açıklamalarda aranan “saygı”

Haberlerdeki “saygısızlık” vurgusu “dine saygısızlık” ile sınırlı kalmadı. Öğrenciler ile Melih

Bulu arasında geçen konuşmaya yer verilen haberde öğrenciler “şımarık narsist kitle

psikolojisine sahip”, Bulu’ya tepkileri de “edeb dışı” olarak tanımlandı. “Boğaziçi

Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, istifasını isteyen bir grup öğrencinin arasına indi ama....”
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(Takvim, 6.1.2021) başlıklı bu haberde Melih Bulu “sakin, mütevazı”, öğrenciler “algı

operasyonundan etkilenen” olarak konumlandırıldı. Konuşmaların diyalog şeklinde

aktarıldığı haberde öğrencilerin alkış ve ıslıkları “ayıp” olarak aktarıldı ve Bulu’nun

“marjinallere tahammül ettiği” ifadeleri kullanıldı.

➢ “SÜREKLİ PROF. DR. BULU'NUN SÖZLERİNİ KESİP DALGA GEÇMEYE
ÇALIŞTILAR! öğrencilerin sorularını yanıtlamak isteyen Bulu, ‘kurallar kapsamında
atanmış bir kişiyim’ dedi. Öğrenciler ise alkış almak uğruna tuhaf hareketler
sergiledi. ‘Benim iki tane makalem var’ diyen Bulu'nun sözünü kesen öğrenciler,
‘ooooooooo’ uğultusuyla manipüle etti. Prof. Dr. Melih Bulu hakkında ortaya atılan
makale iddialarıyla ilgili açıklama yaparken bir öğrenci, "Hocam 0 dille konuşmak
nasıl bir şey" derken, arkadan alkış ve kahkaha sesleri geldi.” (Takvim, 6.1.2021)

3.4. Açıklamaların yönü ve haberdeki yeri

Öğrencilerin sosyal medya paylaşımları haberlere sıklıkla konu oldu. Eyleme katılan

öğrenciler ile eyleme tepki gösterenlerin paylaşımları haberleştirilirken iki ayrı uç yer aldı.

Eyleme katılan öğrencilerin paylaşımları “terör” vurgusu kriminalleştirilip öğrencilerin hedef

gösterilmesi şeklinde aktarıldı. Eyleme katılan öğrencilerin açıklamalarına dair haberlerde de

sıklıkla “yalan, iftira” olduğu vurgusu hakim oldu.

Eyleme tepki veren bir öğrencinin paylaşımı ise beş ayrı haber sitesinde “gerçeği anlattı,

Boğaziçi öğrencilerinden tepki” başlıklarıyla, provokasyon vurgusunu destekleyen bir “iç

ses” temasındaydı ve doğruluğu sorgulanmadan haberleştirildi.
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➢ “Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!” (Yeni Akit, 6.1.2021)

Bir öğrencinin sosyal medyada  “Boğaziçili görünmeye çalışan teröristler var" dediği “Bir

grup teröristin eylemi trolleyip polise saldırdığı, polisin alttan aldığı” ifadelerini kullandığı

tweet zinciri “gerçeği anlattı” ve “öğrencilerin isyanı” vurgularını içeren başlıklarla

haberleştirildi. Bu haberlerde 5. raporumuzda bahsettiğimiz kriminalleştirmeye örnekler

oldukça sıktı. Eylemlerde atılan sloganların “terör”le bağlantılı olduğu iddiaları, gözaltına

alınan öğrencilerin “terörle iltisaklı olduğu” yönde cümleler eyleme destek veren

siyasetçilerin hedef gösterilmesi bu haberlerde öne çıktı.

“Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırıp PKK sloganı atanlar kimler? Boğaziçili öğrenci

her şeyi anlattı.” (A Haber, 5.1.2021) başlıklı haberde sloganlar suç unsuru olarak aktarıldı.

➢ “Rektör Melih Bulu'nun atanmasının ardından eyleme başlayan öğrenciler, PKK
slonganları attı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polislere saldıranlar,
"Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden"
ve "Katil polis üniversiteden defol" sloganları atmıştı.” (A Haber, 5.1.2021)
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➢ Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden provokasyon isyanı: "Boğaziçili görünmeye
çalışan teröristler var" Boğaziçi Üniversitesi CHP ve HDP ittifakının ve bazı
örgütlerin kışkırtmasıyla karıştı. Öğrenci bile olmayan örgüt üyeleri, öğrenciymiş gibi
ortalığı karıştırdı, sokakları alevlendirme peşine düştü. Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri duruma isyan ederek "Eylemi kışkırtmak için içeri girenler polise saldırdı.
Polisimiz, hep alttan aldı. Halk TV, KRT ve Tele 1 canlı yayına geçti. Basın
açıklamasında Boğaziçili olmayanlar konuştu." dedi. (Takvim, 6.1.2021)

Altı haberin ikisinde tek bir öğrencinin açıklaması “Boğaziçi üniversitesi öğrencileri” olarak

tanımlanmıştı. Haberlerde “dışarıdan gelenlerin yaptığı eylemlere karşı Boğaziçi Üniversitesi

öğrencilerinin tepki gösterdiği” vurgusu yer alıyordu.

➢ “Son dakika: Öğrenciler isyan etti! Boğaziçili görünmeye çalışan teröristler
var.” (Sabah, 6.1.2021)
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VII - Görsel Kullanımı

1. Giriş

Haber dilinin ve söyleminin kuruluşunda önemli ögelerden biri haber görselleridir.

Günümüzde, özellikle haberin “yeni” mecraları düşünüldüğünde, görsel barındırmayan bir

haber bulmak gitgide zorlaşıyor. Uzunca zamandır deneyimlediğimiz, şimdiyse iyice

radikalleşen görsel kültürün sonuçlarından biri bu aslında. Bırakın görselsiz haber bulmayı,

haber sitelerinde, sosyal medya hesaplarında neredeyse metinsiz “resim galerisi”

haberciliğinin yaygınlaşmaya başladığına dahi tanık oluyoruz.

Haber görsellerini pek çok açıdan inceleyebiliriz: görselin açık ve örtük anlamlarına

odaklanan göstergebilimsel çözümleme, belirli toplumsal, siyasal ve kültürel koşullarda

simgeleme pratiklerini inceleyen toplumsal göstergebilim ya da belirli bir görsel kümesinin

niceliksel ve niteliksel özelliklerini ve örüntüleri keşfetmeye koyulan görsel içerik analizi.

Uygulanan yöntem ve yaklaşım ne olursa olsun, bu uğraşların temel amacı metinlerin inşa

ettikleri ve örttükleri tahakküm ve sömürü ilişkilerini ortaya çıkarmak ve yapısöküme

uğratmaktır. Biz de bu raporumuzda haberlerde görsel kullanımına ve görsellerin neyi inşa
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edip neyi gizlediklerine baktık. Zira söylem sadece söylenenlerle, işaret edilenlerle değil;

hakkında konuşulmayanlarla, gizlenenlerle ve sessiz kalınanlarla da inşa edilir. Raporumuzda

haber fotoğraflarının “konuştuklarını” ve “sustuklarını” elimizden geldiğince yansıtmaya

çalıştık.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Haberlerdeki Üniversite raporlarını 4 Ocak-31 Mart arasında A Haber, Akşam, Yeni Şafak,

Takvim, Sabah, Yeni Akit ve Akit Tv’de öğrencilerin yer aldığı haberleri tarayıp bu haberlere

içerik ve söylem analizleri uygularak hazırlıyoruz.

İlk altı raporumuzda haber metinlerini ayrıntılı bir şekilde inceledik. Boğaziçi eylemlerinden

LGBTİ+ öğrencilere, tutuklu öğrencilerden siyasetçilerin söylemlerine, suçlulaştırmadan

öğrencilerin sesine altı ayrı başlıkta haberleri analiz ettik. Okumakta olduğunuz raporumuzda

ise, bundan evvelki altı raporda incelediğimiz haberlerde yer alan görsellere yakından baktık.

Karşımıza farklı haberlerde tekrarlanan 230 görsel çıktı. Görsellerde kimlerin hangi eylem

halinde yer aldığını, görsellerde kurulan karşıtlıkları, sıklıkla kullanılan sembolleri ve

hepsinin yanında görselleri saran ve destekleyen metinleri inceledik.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine dair ele aldığımız gazetelerdeki haber görselleri

incelendiğinde haber görsellerinde ekseriyetle öğrencilerin, akademisyenlerin, destekte

bulunan siyasetçilerin, hükümet temsilcilerinin ve polislerin yer aldığı görülüyor. Görsellerde

öğrencilerin sözlerine yer verilse de haber başlıkları ile bu sözlerin kısılmaya çalışıldığını,

öğrenciler ve  polisler karşı karşıya konumlandırılırken öğrencilerin saldırgan resmedildiğini,

öğrencilere yönelik polis şiddetinin ise görünmez olduğunu, LGBTİ+ bayraklarının görselde

yer almasının haberde nefret söylemi ile karşılık bulduğunu ve görsellerdeki metinlerle

öğrenciler hakkındaki negatif söylemin sürdürüldüğünü gördük.

3. Görsel Analizleri

3.1. Görselde kimler var?

Öğrencilerin yer aldığı görseller sıklıkla basın açıklaması ve eylemlerde çekilen grup halinde

fotoğraflardan oluşuyor. Öğrencileri hedef gösteren ve kriminalize eden haberlerde ise
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öğrencilerin grup halinde değil; tek tek polisle karşı karşıya geldiği ya da gözaltına alındıkları

anlara dair fotoğraflar öne çıkıyor.

Öğrencilere göre daha az olsa da akademisyenleri içeren fotoğraflar da haber metinlerine

eşlik ediyor. Akademisyenlerin fotoğrafları genelde eylemlerden alınıyor. Bu fotoğrafların

kullanıldığı haberlerde özellikle LGBTİ+ bayraklarına dikkat çekilerek nefret söylemi

üretiliyor.

Siyasetçiler, eylemlere destek veren muhalefet partilerinin temsilcileri olduklarında

eylemlerdeki fotoğrafları kullanılırken, hükümet temsilcileri sıklıkla portre, kürsü fotoğrafları

ile haberlerde yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu en sık fotoğrafı

kullanılan siyasetçilerden. Özellikle Erdoğan’ın yer aldığı fotoğraflarda AKP ve

Cumhurbaşkanlığı logoları ile Türkiye bayrağı kadrajda. Bu temsillerle devlet iktidarı ve

gücü vurgulanıyor.

Polisler de fotoğrafların öne çıkan aktörlerinden. Görsellerin hemen hepsinde bir arada

kalabalık polis grupları şeklindeler. Yine çoğunlukla polislerin eylemlerde bir sıra halinde,

öğrencilerin karşısında durduğu fotoğraflar tercih ediliyor. Operasyonlarda ise özel kıyafetli

ve silahlı polislerin fotoğrafları öne çıkıyor. Özellikle güvenlik ve tehdit dilinin ağırlıklı

olduğu haberlerin temaları bu fotoğraf tercihleri ile güçlendiriliyor. Öğrencilere yönelik

şiddet uygulayan polislerin fotoğrafları ise oldukça ender kullanılıyor.

3.2. Görseldeki özneler ne yapıyor?

Görsellerde basın açıklaması, eylemden anlar kadar polislerle öğrencilerin karşı karşıya

olduğu durumlar ve öğrencilere yönelik polis operasyonlarından kareler sıklıkla kullanılıyor.

3.2.1.  Basın açıklamaları-eylemler

Görsellerin bir bölümü basın açıklamaları ve eylemlerden görece olumlu ya da nötr

fotoğraflar. Bu fotoğraflarda öğrenciler, pankart ve dövizleri ile yer alıyor. Bununla birlikte,

görseller nötr ya da olumlu olsa da görsellere eşlik eden haber metinlerinde hedef gösterme,

kriminalize etme içeriklerine rastanıyor. Böylelikle görselin anlamı olumsuz bir anlatıya

eklemleniyor.
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➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı.” (Yeni Akit)

Kadıköy İskelesinde yapılan eyleme ait fotoğrafta İskele Meydanındaki öğrenciler,

pankartları ve dövizleri yer alıyor. Haber “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda

'Çav Bella' marşı” başlıklı.

➢ “Rektör protestosu denildi, HDP’ye destek verildi.” (Sabah, 22.01.2021)
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Bir eylem sırasında çekilip haberde kullanılan bir başka fotoğraf da bu kategoriye

örneklerden. Bir eylem sırasında “Boğaziçi direniyor” önlüklü bir öğrenci basın açıklaması

yaparken gazeteciler de mikrofonlarını uzatıyor. Basın açıklamasını okuyan öğrencinin

arkasındaki öğrencilerin ellerinde “Melih istifa”, “Gençlik kazanacak”, “Külliyeden kampüs

kayyumdan rektör olmaz”, “Kayyım değil seçim istiyoruz” taleplerinin yer aldığı dövizler yer

alıyor.

Görsel, öğrencilerin taleplerini iletse de haber “Rektör protestosu denildi, HDP’ye destek

verildi” başlığıyla verilerek kriminalizasyon hedefleniyor.

➢ “Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya
çıktı!” (Yeni Akit, 07.01.2021)

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri imzalı “Kayyum rektör istemiyoruz” pankartı arkasında

öğrencileri gösteren fotoğraf “Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi

provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!” başlıklı haberde kullanılıyor. Görsel öğrencilerin

sözünü duyururken haber başlığı ve içeriği bu sözün devamını getirmezken öğrencileri

“provokatör” olarak tanımlıyor.
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3.2.2.  Öğrenciler ve polis

3.2.2.1. Öğrenci ve polis karşı karşıya

Eylemlere dair fotoğrafların önemli bir bölümü öğrenciler ile polislere dair ve bu

fotoğrafların hemen hepsinde öğrenciler ve polisler karşı karşıya. Öğrencilerin polis

kalkanlarına tekme attığı, ittiği fotoğraflar birçok kez haberlerde kullanılıyor. Bu

fotoğraflarda polis sıklıkla pasif ya da savunmada yer alıyor.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit edildi.”
(Sabah, 05.01.2021)

Bir öğrencinin, kasklı, kalkanlarını yanyana sıralamış polislerin önünde bir kalkana tekme

atarkan yer aldığı fotoğraf özellikle öğrencileri “provokatör” olarak tanımlayan haberlerde

sıklıkla kullanılıyor. Bu fotoğrafta öğrencinin bir ayağı kalkanda hareket halinde görülürken,

polisler pasif ve hareketsiz resmediliyor. Bu fotoğraf “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki

provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit edildi” başlığıyla verildiğinde “öğrencilerin

onlara müdahale etmeyen polislere tekme atıp durumu provoke ettiği” algısını yaratıyor.
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➢ “HDP ve CHP'nin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına
destek verdi.” (A Haber, 06.01.2021)

Öğrencilerin ve polislerin karşı karşıya olduğu bir başka görselde birkaç polis öğrencileri

iterken diğerleri daha hareketsiz yer alıyor. Görsel, “HDP ve CHP'nin teröristleri örgütleyerek

başlattığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek verdi” başlıklı haberden. Haber içeriğiyle

birleştiğinde görselde öğrencilere karşı polis savunmada, öğrencilerin ise “saldıran” tarafta

olduğu izlenimi yayılıyor.

3.2.2.2.Görülmeyen polis şiddeti

Polislerin öğrencilere yönelik şiddetine dair anlar ise haber görsellerinde karşımıza çıkmıyor.

İncelediğimiz haberlerin sadece birinde öğrencilerin sürüklenerek ve polis aracına

sıkıştırılarak gözaltına alındıkları görülüyor.
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➢ “Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş
gerçek.” (A Haber, 02.02.2021)

“Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş gerçek”

başlıklı haberde öğrencilerin gözaltına alındıkları anlardan kareler var.

Bir öğrencinin iki kolundan tutarak çeken polislerce götürüldüğü ilk fotoğrafın arka planında

yere doğru eğilen başka polisler de var.

➢ “Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş
gerçek.” (A Haber, 02.02.2021)

Polislerin öğrencileri gözaltı aracına yasladığı fotoğrafta ise öğrenciler tam olarak görülmese

de fotoğrafta bir polise tepki gösteren milletvekili ile öğrencilere baskı uygulandığı

anlaşılıyor.
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Bu fotoğraflar öğrencilerin zor kullanılarak gözaltına alındığını anlatsa da  “Son dakika:

Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş gerçek” başlığı

öğrencileri kriminalize ederken kullanılan şiddeti meşrulaştırmaya yol açıyor.

Polis operasyonlarından görüntüler ise öğrencileri kriminalize ederken polisleri silahlarla

gösteren anlara dair. Görsel bir korku verme amacını yansıtırken olayı kriminalize ediyor.

➢ “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var.” (A Haber,
06.01.2021)

Kamuflaj üniformalı ve uzun namlulu silahlı polislerin tek katlı bir evin kapısından girdiği

anı gösteren fotoğraflar birçok haberde karşımıza çıkıyor. Bu fotoğrafın kullanıldığı

haberlerde biri “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var”

başlığında. Haberin içinde bir başka evden elleri arkadan kelepçeli yanında polislerce

çıkarılan bir öğrencinin fotoğrafı da yer alıyor. Görsel ve haber içeriği öğrencileri “tehlikeli”,

“suçlu” niteleyerek kriminalizasyona örnek teşkil ediyor. Gözaltındaki öğrencilerin adliyeye

getirildikleri anlara dair fotoğraflar da bu çerçevede kullanılıyor. Fotoğraflarda ters kelepçeli

öğrenciler polislerin arasında görülüyor.

3.3. Görsellerde öne çıkan semboller

LGBTİ+ bayrakları görsellerde en çok vurgulanan sembollerden. LGBTİ+ öğrencilere

yönelik haberleri incelediğimiz ikinci raporumuzda değindiğimiz gibi, LGBTİ+ bayrakları ve

hatta gökkuşağı renklerini taşıyan her nesne haberlerde sıklıkla “suç unsuru” olarak işaret

edilirken haberlerde nefret söylemi yaygın. Görseller de bu yaklaşımla kullanılıyor.
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➢ “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT
bayrağının altına sığındı!.” (Yeni Akit, 27.01.2021)

Akademisyenlerin yağmurlu bir günde cübbeleriyle rektörlük binasına sırtlarını döndüğü

eylemde çekilen ve gökkuşağı renkli şemsiyelerin görüldüğü fotoğraf  bu konudaki örnekler

arasında.

Görsel, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT

bayrağının altına sığındı!” başlıklı haberde yer alıyor. LGBTİ+ bayrağı yer almasa da

şemsiyelerdeki gökkuşağı renkleri “dayanak” kabul ediliyor. Yağmurlu bir günde gökkuşağı

renkli şemsiyelerin de görüldüğü bir eylem fotoğrafı haber metni ile kriminalleştirmenin ve

LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin örneği olarak yansıtılıyor.
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➢ “ LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da.” (Yeni Şafak, 10.01.021)

Almanya’dan bir destek eylemi fotoğrafında “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” pankartı

arkasında LGBTİ+ bayraklarını tutan insanlar yer alıyor. Fotoğraf “ LGBT bayraklı Boğaziçi

protestosu: Bu sefer Almanya'da” başlıklı haberde kullanılıyor. Görselde LGBTİ+ bayrağı

olduğundan haberin içeriğinde de vurgu buraya kayıyor ve bayrak suç unsuru gibi lanse

ediliyor.

3.4. Görselde metin kullanımı

İncelenen haberlerde görsellerde metin kullanımının oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bu

metinlerde “görsellerin arkasında yer alan gerçeğe vurgu” çabası kadar, farklı görsellerin bir

araya getirilmesiyle oluşturulan negatif algı öne çıkıyor.
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➢ “ Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Katil polis' sloganları atan
Boğaziçi'ndeki provokatörlere sert tepki.” (A Haber, 05.01.2021)

Bir öğrencinin polis kalkanına tekme attığı, ters kelepçeli bir öğrencinin ise iki polisin

arasında görüldüğü iki fotoğrafın yanyana görüldüğü görsel “provokatörlere sert tepki”, “17

gözaltının 2’si öğrencisi! Terör kaydı olanlar var” ve “Boğaziçi’nde polislere saldırı”

cümleleriyle çerçeveleniyor.

Metinler, haberi yazanın yaratmak istediği algının görsellerde ortaya çıkmasını amaçlar

durumda. Öğrencinin kalkana tekme attığı ana dair kare, “Polise saldırı”, ters kelepçeli

öğrencinin fotoğrafı “terör kaydı olanlar var” cümleleriyle negatif algıyı besliyor.
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➢ “Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları
Kongrelerinde önemli açıklamalar.” (A Haber, 05.01.2021)

Siyasetçilerin sözleri de sıklıkla görsel üzerine vurgulu metinlerle sıralanıyor. Erdoğan’ın

yakın plandan, sinirli bir ifade ile çekilen fotoğrafının yanında “Sinsi oyunu bozacağız”

sözleri ayrıca metinle vurgulanıyor.
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VIII - Sonuç

1. Giriş

Haberlerdeki Üniversite başlıklı yedi raporluk serinin sonuç raporu ile karşınızdayız.

Türkiye’nin uzunca zamandır içine düşmüş olduğu siyasal, ekonomik ve kültürel bunalım son

günlerde iyice derinleşmiş durumda. Öğrenciler “barınamıyor”, nefes alamıyor, karınlarını

doyurmakta zorlanıyor, kaliteli, kamusal, eşit, parasız, eleştirel ve demokratik eğitim

olanakları her geçen gün biraz daha törpüleniyor, ellerinden alınıyor. Bütün bu

olumsuzluklara karşı ses çıkaran öğrenciler hem kolluk kuvvetlerinin hem de bizatihi atanmış

rektör başta olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi üst yönetiminin baskı, şiddet ve

kovuşturmalarına maruz kalıyorlar. Buna karşın hem öğrenciler hem de Boğaziçili öğretim

elemanları aşağı bakmamakta ısrarlı. Hükümet yanlısı, daha doğru bir ifade ile hükümetin

doğrudan kontrolü ve yönlendirmesi altında faaliyet gösteren medya organları ise bu onurlu

ve demokratik tavrı lekelemek, etiketlemek ve suçlulaştırmak için sistematik bir çaba içinde.

Şu ana kadarki tüm raporlarda bu sistematik çabayı bilimsel yöntemlerle irdelemeye, ifşa

etmeye gayret ettik. Bu sonuç raporunda da bugüne kadarki bulgularımızı özet bir şekilde

sunmayı hedefliyoruz. Lafı çok da uzatmadan, bağımsız, özgür, demokratik ve kamusal bir

medya sistemi ve katılımcı bir medya diline duyulan ihtiyacın altını çizerek sonuçlarımıza

geçelim.

2. Araştırmanın Kapsamı

Çalışma kapsamında  4 Ocak-31 Mart arasında dek A Haber, Akşam, Yeni Şafak, Takvim,

Sabah, Akit Tv ve Yeni Akit’te Boğaziçi eylemleri ile ilgili çıkan tüm haberleri taradık ve

öğrenci aktivizmine dair haberleri incelemeye aldık.

İlk raporumuzda rektör atamasına karşı başlayan eylemlerin haberlere nasıl yansıdığını

inceledik. Haberlerin tonu, baskın teması, haberlerde kimlerin sesinin duyulduğunun yanı sıra

öğrencilerin nasıl tanımlandığı, kimlerin hedef gösterildiği ve taleplerin haberlerde yer alıp

almadığına yakından baktık.
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İlk raporumuzda en çok hedef gösterilenler arasında yer alan LGBTİ+’lara yönelik haberler

ilgili daha ayrıntılı bir çalışma ikinci raporumuzu oluşturdu.

Öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dair haberlerde öne çıkan örüntüler üçüncü

raporumuzun konusu oldu.

Öğrencilere yönelik haberlerde en çok sesi duyulanlar siyasetçilerdi, bu sözlerin haberlere ve

hayata nasıl yansıdığını görmek için dördüncü raporumuzda siyasetçilerin sözlerinin

haberlere nasıl taşındığı sorusuna yanıt aradık.

Önceki raporlarda zaman zaman yer verdiğimiz suç ve suçlulaştırma konusu, yaygınlığı

ve etkisi nedeniyle ayrı bir rapor konusu olmayı hak etti ve beşinci raporumuz “Suç ve

suçlulaştırma” başlığı ile yayımlandı.

Öznesinin öğrenciler olduğu haberlerde en az sözlerine yer verilenler yine öğrencilerdi. Bu

sözlerin haberlere ulaştığı nadir anlarda nasıl bir çerçeve kullanıldığını altıncı raporumuzda

inceledik.

Haberlerin önemli unsurlarından görseller ise, gerek üzerine yazılı metinlerle yapılan

yönlendirmeler, gerek kaynakları açısından ayrı bir ilgiyi hak  ediyordu. Yedinci raporumuz

haberlerdeki görsellere yakından bir bakış içerdi.

Okumakta olduğunuz son raporumuzda bu yedi raporda detaylı bilgilere erişebileceğiniz

verilerin bir özetini bulacaksınız.

3. Haberler Bize Ne Anlattı?

Yedi raporun en çarpıcı ve önce çıkan bulgularını ve saptamalarını şu şekilde özetlemek

mümkün:

● Haberlerin büyük bir çoğunluğu negatifti. Öğrencileri hedef göstermesi, nefret

söylemine yer vermesi, talepleri görünmez kılması, suçlulaştırmanın baskın olması

haberleri negatif tanımlamamıza yol açan faktörler oldu.
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● Haberlerdeki baskın temalar şunlar oldu: provokasyon, terör, suç, dini değerlere

saygısızlık, sapkınlık ve vandalizm.

● Haberlerde en çok hükümet temsilcilerinin sesi duyuldu. Öğrencilerin, sivil toplum

kuruluşlarının, muhalif siyasetçilerin sesleri neredeyse hiç yoktu.

● Öğrenciler seslerine yer verilen haberlerin hemen hemen tamamında hedef gösterildi.

● Muhalefet partileri temsilcileri, destekçiler, LGBTİ+’lar haberlerde hedef gösterilen

diğer gruplar oldu.

● Haberlerde görülmeyen diğer şeyler ise öğrencilerin talepleri ve öğrencilere

uygulanan polis şiddeti oldu. Şiddet haberlerinde gösterilen ve öne çıkarılan şey ise

eylemci şiddeti oldu.

● LGBTİ+’lara yönelik haberlerde nefret söylemi yaygındı. Siyasetçilerin doğrudan

alıntılanan sözleri nefret söylemine dayanak oluşturdu. Haberlere en çok taşınan ve

nefret söylemi içeren söylemler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aitti.

● LGBTİ+ bayrakları haberlerde değersizleştirilerek ve kriminalize edilerek yer aldı.

● Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrenciler en çok şüpheli ve provokatör olarak

tanımlandı.

● Öğrencilerin gözaltına alınmaları ya da tutuklanmaları ile ilgili haberlerin büyük

bölümünde “aslında öğrenci olmadıkları”, “terörle ilişkili oldukları” ithamları

yaygındı. “Suçlama yöneltilen” ifadesi yerine “suçu işledikleri tespit edilen” kalıbı da

sıkça kullanıldı.

● Öğrencilerin gözaltına alınırken ya da tutukluluk ve yargılama süreçlerinde

karşılaştıkları çıplak arama, darp, eğitim hakkının engellenmesi gibi ihlallere

haberlerde genelde yer verilmedi. Az sayıda yer verilen haberde ise  bu ihlaller

“yalanlandığı”, ”iftira olduğu” yorumlarıyla aktarıldı.

● Siyasetçilerin sözleri haberlerde doğrudan alıntılandı, doğrulama yöntemleri

kullanılmadan mutlak doğru olarak yansıtıldı.

● Siyasetçilerin ifadelerindeki nefret söylemlerine işaret edilmediği; aksine bu söylem

yaygınlaştırıldı.
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● Eylemlerde söylenen marşlar, atılan sloganlar, taşınan dövizler ile birlikte gökkuşağı

bayrakları da “suç unsuru” tanımıyla haberlere taşındı.

● Eylemlere katılan öğrencilerin sözleri ve açıklamaları; haberlerin tamamında hedef

gösterme, suçlulaştırma ya da nefret söylemi ile birlikte aktarıldı.

● Öğrencilerin açıklamaları “provokasyon” teması altında aktarılırken, LGBTİ+

öğrencilerin açıklamaları haberleştirilirken nefret söylemi üretildi. Öğrencilerin

sözlerinin bağlamının nasıl aktarıldığı, sözlerin habere yansıtılmasındaki farkı ortaya

koydu. Eylemlerin lehine ve aleyhine yapılan açıklamaların haberleştirilmesi de

farklıydı.

● Haberlerde kullanılan görsellerde öğrencilerin sözlerine yer verilse de haber başlıkları

ile bu sözler kısılmaya çalışıldı.

● Görsellerde, öğrenciler ve polisler karşı karşıya konumlandırılırken öğrenciler

saldırgan resmedildi, öğrencilere yönelik polis şiddetinin ise görünmezdi.

● LGBTİ+ bayraklarının görselde yer aldığında ise haber metinlerinde negatif söylem

ve nefret söylemi sürdürüldü.
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