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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 sonran, 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. 

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! 
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2. Araştırmanın Kapsamı  ve Yöntemi 

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?

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 derneklerve 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.

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.

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: 
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3.Haber Analizleri

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.
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3.1. Haberin tonu

İncelenen 86 haberin tamamının  
 tonunun negatif olduğu görüldü.

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.

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. 

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. 
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“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

 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-sapkin-islamla-zitlastiklarini-itiraf-etti-bundan-dolayi-bizimle-ugrasiyorlar-1508545.html
https://www.yeniakit.com.tr/biyografi/suleyman-soylu?utm_source=akit&utm_medium=news
https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-sapkin-islamla-zitlastiklarini-itiraf-etti-bundan-dolayi-bizimle-ugrasiyorlar-1508545.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-provokatorleri-sapkinlardan-medet-umuyor-serefli-turk-polisine-alcak-iftira-1505485.html


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 bunun ortaya koyuyor. Getirmişler birtakım ideolojik gruplarla beraber
üniversitenin göbeğine oturtmuşlar ve bloke ediyorlar üniversiteyi’ diye
konuştu.” Akşam, 3.2.2021

https://www.aksam.com.tr/guncel/bakan-soylu-gozaltina-alinanlarin-79u-teror-orgutu-uyesi/haber-1146260
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/10/bogazici-universitesindeki-provokasyona-almanyadaki-lgbt-uyelerinden-destek?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/04/darbe-sevdalisi-chpden-yeni-hamle-chp-universiteleri-karistirmaya-calisiyor?paging=5
https://www.aksam.com.tr/guncel/bakan-soylu-gozaltina-alinanlarin-79u-teror-orgutu-uyesi/haber-1146260


“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.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/10/bogazici-universitesindeki-provokasyona-almanyadaki-lgbt-uyelerinden-destek?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter


“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. 
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https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/30/son-dakika-bogazici-universitesinde-kabe-uzerinden-cirkin-provokasyon-4-supheliden-2si-tutuklandi
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“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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https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/01/bogazici-ablukada-degil-sizin-zihinleriniz-ablukada-ikinci-bir-gezi-ihaneti-hasreti-cekiyorlar
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/01/son-dakika-provokatorlerden-bogazici-universitesine-isgal-girisimi
https://www.yenisafak.com/gundem/provokatorler-hesap-veriyor-4-kisiye-gozalti-3596822


“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
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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.
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https://www.yenisafak.com/gundem/provokatorler-hesap-veriyor-4-kisiye-gozalti-3596822


“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)

“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 saygısızlık
 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.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/31/bogazici-universitesinde-kabe-i-muazzamaya-yapilan-saygisizliga-tepki-gosteren-ogrencilerin-fislendigi-ortaya-cikti/2
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/31/bogazici-universitesinde-kabe-i-muazzamaya-yapilan-saygisizliga-tepki-gosteren-ogrencilerin-fislendigi-ortaya-cikti/2
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/02/10/bogazici-eylemlerinde-kabeye-saygisizlik-yaparak-gundeme-gelen-lgbtyi-stklari-chpli-belediyeler-finanse-ediyor
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/02/10/bogazici-eylemlerinde-kabeye-saygisizlik-yaparak-gundeme-gelen-lgbtyi-stklari-chpli-belediyeler-finanse-ediyor


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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https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/01/bogazici-universitesi-rektorluk-binasi-isgal-edilmek-istendi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/02/01/bogazici-universitesi-rektorluk-binasi-isgal-edilmek-istendi


Raporumuzun bu bölümünde aktörlerin, olayların ve eylemlerin nasıl tanımlandıklarına,
adlandırıldıklarına ve tasvir edildiklerine odaklandık. 

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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3.3. Tanımlar

3.3.1.LGBTİ+ 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/30/bogazicindeki-provokatorlere-tutuklama-istemi


“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)

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /II - LGBTİ+ ÖĞRENCİLER
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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)

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/31/chpli-ozgur-ozel-kabe-i-muazzamanin-resmini-yere-seren-bogazicindeki-sapkin-lutilere-destek-verdi
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-provokatorleri-sapkinlardan-medet-umuyor-serefli-turk-polisine-alcak-iftira-1505485.html
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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.
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https://www.yeniakit.com.tr/haber/rektor-bahane-bogazicililerin-rezil-klibinde-lgbti-furyasi-1500344.html
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“LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER. Okul önünde Kabe üzerine şahmeran
temalı figür ve LGBT-İ paçavrası yerleştirildi.” (A haber, 30.1.2021)

 
 

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
LGBTİ+ dernekleri hedef gösterilirken, “batılı ülkeler” kelimeleriyle “dış güçler” vurgusu da
ihmal edilmiyordu:

"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
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) 

3.4. Ayrımcı dil-nefret söylemi

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/30/son-dakika-bogazici-universitesinde-kabe-uzerinden-cirkin-provokasyon-4-supheliden-2si-tutuklandi?paging=2
https://kaosgl.org/haber/2020-medya-izleme-raporu-lgbti-dusmanligi-tesaduf-degil-organize
https://www.yeniakit.com.tr/haber/rektor-bahane-bogazicililerin-rezil-klibinde-lgbti-furyasi-1500344.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/rektor-bahane-bogazicililerin-rezil-klibinde-lgbti-furyasi-1500344.html
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“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.

 

“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.”

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/02/10/bogazici-eylemlerinde-kabeye-saygisizlik-yaparak-gundeme-gelen-lgbtyi-stklari-chpli-belediyeler-finanse-ediyor


HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /II - LGBTİ+ ÖĞRENCİLER

17

“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.

“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)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkin-azginlara-devlet-dur-desin-bogazicindeki-kabeye-hakaret-iceren-lgbt-provokasyonuna-tepki-cig-gibi-1507020.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkin-azginlara-devlet-dur-desin-bogazicindeki-kabeye-hakaret-iceren-lgbt-provokasyonuna-tepki-cig-gibi-1507020.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkin-azginlara-devlet-dur-desin-bogazicindeki-kabeye-hakaret-iceren-lgbt-provokasyonuna-tepki-cig-gibi-1507020.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/lgbti-provokasyonu-universiteleri-kiskaca-almislar-1507022.html


“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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https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkin-azginlara-devlet-dur-desin-bogazicindeki-kabeye-hakaret-iceren-lgbt-provokasyonuna-tepki-cig-gibi-1507020.html
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/02/bogazici-universitesi-provokasyonunda-yeni-gelisme-polisin-asagidan-sozlerini-asagi-bak-seklinde-carpittilar/5
https://www.aksam.com.tr/guncel/bakan-soylu-gozaltina-alinanlarin-79u-teror-orgutu-uyesi/haber-1146260
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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.
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https://www.aksam.com.tr/guncel/bakan-soylu-gozaltina-alinanlarin-79u-teror-orgutu-uyesi/haber-1146260
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“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.

Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı haberin spotunda LGBTİ+ bayrağı için “paçavra” kelimesi
kullanıldı.

 

https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-bogazici-tepkisi-ogrenci-misiniz-terorist-mi-3597367


“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.
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https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-gencligimizi-lgbt-gencligi-degil-tarihten-gelen-bu-milletin-o-sanli-tarihindeki-genclik-olarak-ileri-tasiyacagiz--3597022


"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)

“LGBT bayrakları açtılar”, “LGBT bayrakları dikkat çekti” ve “LGBT bayrakları ele geçirildi”
gibi ifadelerle bayrak bir suç unsuru olarak lanse edildi.
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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)

Bayraklarla dans etmek de bu kategorideki haberlere konu oldu.

https://www.yenisafak.com/gundem/bogazicinin-lgbti-kulubu-pkk-sempatizani-cikti-3596765
https://www.yenisafak.com/dunya/lgbt-bayrakli-bogazici-protestosu-bu-sefer-almanyada-3593736


"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)

Rektörlük binasına sırtını dönerken gökkuşağı renkli şemsiye açmak da suç unsuru olarak
lanse edildi.
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“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)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-akademisyenler-rektorluge-sirtini-donup-lgbt-bayraginin-altina-sigindi-1506085.html


 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.  

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.
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“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.
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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https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-sapkin-islamla-zitlastiklarini-itiraf-etti-bundan-dolayi-bizimle-ugrasiyorlar-1508545.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/lgbtilisi-ttblisi-ayni-cukurda-bulustu-bogazici-provokasyonu-devam-ediyor-1505827.html


“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 akdemisyen 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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https://www.yeniakit.com.tr/haber/lgbtilisi-ttblisi-ayni-cukurda-bulustu-bogazici-provokasyonu-devam-ediyor-1505827.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/lgbtilisi-ttblisi-ayni-cukurda-bulustu-bogazici-provokasyonu-devam-ediyor-1505827.html
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/04/disisleri-bakanligindan-bogazici-aciklamasi-turkiyenin-icislerine-mudahale-kimsenin-haddi-degildir
https://www.takvim.com.tr/dunya/2021/02/03/abd-ve-bmden-skandal-bogazici-olaylarini-korukleyen-lgbt-gruplarini-savundular/5
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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 LGBTi+
bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz’ sözleriyle
skandala imza atıldı.” (Takvim, 4.2.2021)




