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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,
“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.
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“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.

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.
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2. Araştırmanın Kapsamı ve 
Yöntemi 



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. 

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.

“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)
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3.1. “Suç unsurları” ve yaratılan “suçlar”

3.Haber Analizleri

3.1.1. Marşlar

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-rektor-protestosunda-cav-bella-marsi-1499479.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-rektor-protestosunda-cav-bella-marsi-1499479.html


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)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-rektor-protestosunda-cav-bella-marsi-1499479.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-rektor-protestosunda-cav-bella-marsi-1499479.html
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3.1.2. "Terör"

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)
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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.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/02/son-dakika-icisleri-bakani-suleyman-soyludan-bogazici-universitesi-aciklamasi-gozaltindakiler-teror-orgutu-uyesi


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. 
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3.1.3. Sloganlar

 
Haberlerde suçlulaştırma stratejilerine verilebilecek bir başka örnek de eylemlerde atılan
sloganlar oldu. Özellikle bazı sloganlar öğrencilerin “provokatör” olarak tanımlanmasına
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)

https://www.akittv.com.tr/gundem/haber/35093-bogazici-universitesinde-bazi-ogrenci-gorunumlu-kansiz-teroristlerden-katil-polis-slogani


“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)
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“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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https://www.ahaber.com.tr/haberleri/ismail-catakli
https://www.ahaber.com.tr/haberleri/bogazici
https://www.ahaber.com.tr/haberleri/bogazici-universitesi
https://www.ahaber.com.tr/haberleri/mlkp
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-katil-polis-sloganlari-atan-bogazicindeki-provokatorlere-sert-tepki


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. 
 

 

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

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/06/bogazicinde-gozaltina-alinan-zeynel-cuhadarin-teror-orgutlerine-destek-veren-paylasimlari-ortaya-cikti


HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /III - TUTUKLU ÖĞRENCİLER
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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)

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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https://www.yenisafak.com/dunya/lgbt-bayrakli-bogazici-protestosu-bu-sefer-almanyada-3593736


“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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“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)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesinde-lgbt-bayraklari-acildi-1499368.html



