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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 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. 

 

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /III - TUTUKLU ÖĞRENCİLER

1



HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE / I – BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ 2021

2

2. Araştırmanın Kapsamı  ve Yöntemi 

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?

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.
 

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:

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: 
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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.

İncelenen 51 haberin 47’si
negatifti.

3.Haber Analizleri
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3.1. Haberin tonu

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

“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

 

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/07/son-dakika-bogazici-universitesi-provokasyonunda-yeni-gelisme-teror-orgutunun-tetikcileri-hesap-verecek?paging=3
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/07/son-dakika-bogazici-universitesi-provokasyonunda-yeni-gelisme-teror-orgutunun-tetikcileri-hesap-verecek?paging=3


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.

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /III - TUTUKLU ÖĞRENCİLER

4

“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.

  

 

https://www.aksam.com.tr/guncel/bogazici-universitesindeki-gosterilere-iliskin-yeni-gelisme/haber-1139962
https://www.aksam.com.tr/guncel/bogazici-universitesindeki-gosterilere-iliskin-yeni-gelisme/haber-1139962


İncelenen haberlerde en baskın
tema “provokasyon” iken onu

“terör” takip etti.

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.
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.
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3.2. Baskın Tema

“Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit
edildi” Sabah / 5.1.2021
 

https://www.aksam.com.tr/guncel/bogazici-universitesindeki-gosterilere-iliskin-yeni-gelisme/haber-1139962


“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. 
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“Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi
açıklaması: Gözaltındakiler terör örgütü üyesi” Takvim / 2.2.2021
 

“Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda gözaltına alınan kişi terör örgütü
üyesi çıktı” Sabah / 5.1.2021
 

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/02/son-dakika-icisleri-bakani-suleyman-soyludan-bogazici-universitesi-aciklamasi-gozaltindakiler-teror-orgutu-uyesi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-bogazici-provokasyonunda-gozaltina-alinan-kisi-teror-orgutu-uyesi-cikti


“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

Baskın temanın “suç” olduğu haberlerde öğrencilerin gözaltına alındığı ve ardından
tutuklandığı eylemler sıklıkla “yasadışı” veya “izinsiz” olarak tanımlandı.
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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.

https://www.aksam.com.tr/guncel/bogazicindeki-protesto-sorusturmasinda-yeni-gelisme-21-kisi-adliyeye-sevk-edildi/haber-1139873


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.
 

“Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlere gözaltı.” A haber / 5.1.2021
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“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?

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/bogazici-universitesinde-provokatorlere-gozalti
https://www.aksam.com.tr/guncel/icisleri-bakani-soylu-duyurdu-bogazici-universitesindeki-provokatorler-gozaltina-alindi/haber-1145319


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

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


“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
 

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.
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3.5. Gözaltı ve Tutuklama Haberlerindeki

Yaygın Tutum Nasıldı? 

“Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 22 kişi gözaltına alındı” başlıklı bir başka
haberde de “terör iltisakı” vurgusu “belirlendi” ifadeleriyle haber metninde yer aldı.

 

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/02/02/son-dakika-bogazici-universitesi-olaylarinda-gozaltina-alinanlar-hakkinda-flas-gercek


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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“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
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https://www.yeniakit.com.tr/haber/guncelleme-3--bogazici-universitesi-onundeki-gosterilere-iliskin-22-kisi-gozaltina-alindi-1498705.html


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


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

 

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /III - TUTUKLU ÖĞRENCİLER

13

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.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/bogazici-universitesindeki-olaylara-iliskin-operasyon-gozaltilar-var?paging=3


“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

https://www.yenisafak.com/gundem/kadikoydeki-bogazici-eylemlerinde-polis-aracina-zarar-veren-vandal-tutuklandi-3598511


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

https://www.yeniakit.com.tr/haber/provokatorler-uslanmiyor-ciplak-arama-yalanina-sarilacak-kadar-alcaldilar-1499487.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-provokatorleri-sapkinlardan-medet-umuyor-serefli-turk-polisine-alcak-iftira-1505485.html


“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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