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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 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. 

 

1

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE/7 - GÖRSEL KULLANIMI



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.
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2. Araştırmanın Kapsamı ve 
Yöntemi 



Öğrencilerin yer aldığı görseller sıklıkla basın açıklaması ve eylemlerde çekilen grup
halinde fotoğraflardan oluşuyor. Öğrencileri hedef gösteren ve kriminalize eden
haberlerde ise 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. 
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3.Görsel analizleri
3.1. Görselde kimler var?
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Görsellerde basın açıklaması, eylemden anlar kadar polislerle öğrencilerin karşı karşıya
olduğu durumlar ve öğrencilere yönelik polis operasyonlarından kareler sıklıkla
kullanılıyor.

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 rastlanıyor. Böylelikle görselin anlamı olumsuz bir
anlatıya eklemleniyor.
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3.2. Görseldeki özneler ne yapıyor?

 

3.2.1. Basın açıklamaları-eylemler

 

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı , Yeni Akit 

 

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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Rektör protestosu denildi, HDP’ye destek verildi, Sabah

 

Kadıköy İskelesinde yapılan eyleme ait fotoğrafta İskele Meydanındaki öğrenciler,
pankartları ve dövizleri yer alıyor. Haber “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör
protestosunda 'Çav Bella' marşı” başlıklı. 
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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.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/22/rektor-protestosu-denildi-hdpye-destek-verildi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/22/rektor-protestosu-denildi-hdpye-destek-verildi
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-rektor-protestosunda-cav-bella-marsi-1499479.html
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/22/rektor-protestosu-denildi-hdpye-destek-verildi


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. 
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 3.2.2. Öğrenciler ve polis

Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı
ortaya çıktı!, Yeni Akit
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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.

 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-gorusme-talep-etti-bogazici-provokatorlerinin-asil-amaci-ortaya-cikti-1499789.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-gorusme-talep-etti-bogazici-provokatorlerinin-asil-amaci-ortaya-cikti-1499789.html


 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit edildi,
Sabah
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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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https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/05/universite-kapisinda-protesto-gosterisi-yapmislardi-16-supheli-gozaltina-alindi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/05/universite-kapisinda-protesto-gosterisi-yapmislardi-16-supheli-gozaltina-alindi


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.

Görülmeyen polis şiddeti

Polislerin öğrencilere yönelik şiddetinde dair anlar ise haber görsellerinde karşımıza
çıkmıyor. İncelediğimiz haberlerin sadece birinde öğrencilerin sürüklenerek ve polis
aracına sıkıştırılarak gözaltına alındıkları görülüyor.
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HDP ve CHP'nin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi
olaylarına destek verdi, A haber 
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https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/hdp-ve-chpnin-teroristleri-orgutleyerek-baslattigi-bogazici-universitesi-olaylarina-destek-verdi
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/hdp-ve-chpnin-teroristleri-orgutleyerek-baslattigi-bogazici-universitesi-olaylarina-destek-verdi
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/hdp-ve-chpnin-teroristleri-orgutleyerek-baslattigi-bogazici-universitesi-olaylarina-destek-verdi


HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE /III - TUTUKLU ÖĞRENCİLER
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş
gerçek, A haber
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“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

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


Polislerin öğrencileri gözaltı aracına yasladığı fotoğrafta ise öğrenciler tam olarak
görülmese de fotoğrafta bir polise tepki gösteren milletvekili ile öğrencilere baskı
uygulandığı anlaşılıyor.

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.
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var, A haber
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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.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/02/02/son-dakika-bogazici-universitesi-olaylarinda-gozaltina-alinanlar-hakkinda-flas-gercek
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/bogazici-universitesindeki-olaylara-iliskin-operasyon-gozaltilar-var?paging=3
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/06/bogazici-universitesindeki-olaylara-iliskin-operasyon-gozaltilar-var?paging=3


Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT
bayrağının altına sığındı!, Yeni akit 

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.

3.3. Görsellerde hangi semboller öne çıkıyor?

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


 LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da, Yeni Şafak
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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. 

 

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


 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Katil polis' sloganları
atan Boğaziçi'ndeki provokatörlere sert tepki, a haber

HABERLERDEKİ ÜNİVERSİTE/7 - GÖRSEL KULLANIMI

13

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.

 

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-katil-polis-sloganlari-atan-bogazicindeki-provokatorlere-sert-tepki
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-katil-polis-sloganlari-atan-bogazicindeki-provokatorlere-sert-tepki


 Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları
Kongrelerinde önemli açıklamalar, a haber

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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https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-katil-polis-sloganlari-atan-bogazicindeki-provokatorlere-sert-tepki
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2021/01/05/son-dakika-icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-katil-polis-sloganlari-atan-bogazicindeki-provokatorlere-sert-tepki



