
M E D Y A D A

N E F R E T

S Ö Y L E M I

S Ö Y L E M

A Y R I M C I

2 0 1 9

R A P O R U

V E





HRANT DİNK VAKFI

Hrant Dink’in, 19 Ocak 2007’de, gazetesi Agos’un 
önünde öldürülmesinden sonra, benzer acıların 
yeniden yaşanmaması için; onun daha adil ve özgür 
bir dünyaya yönelik hayallerini, dilini ve yüreğini 
yaşatmak amacıyla kuruldu. Etnik, dinî, kültürel ve 
cinsel tüm farklılıklarıyla herkes için demokrasi ve 
insan hakları talebi, vakfın temel ilkesidir. 

Vakıf, ifade özgürlüğünün alabildiğine kullanıldığı, 
tüm farklılıkların teşvik edilip yaşandığı, yaşatıldığı 
ve çoğaltıldığı, geçmişe ve günümüze bakışımızda 
vicdanın ağır bastığı bir Türkiye ve dünya için çalışır. 
Hrant Dink Vakfı olarak ‘uğruna yaşanası davamız’, 
diyalog, barış, empati kültürünün hâkim olduğu 
bir gelecektir.



MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCI SÖYLEM 
2019 RAPORU

ISBN 978-605-80712-5-4

proje ekibi
Serra Güvengez, Şeyma Özkan, Emircan Saç, Gülbeyaz Sert, Mert Söyler, Funda Tekin  

proje danışmanı
İdil Engindeniz 

raportörler
Serra Güvengez, Emircan Saç, Gülbeyaz Sert  
Türkiye’de Yazılı Basında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Örneği

editör
Altuğ Yılmaz

tasarım
Sera Dink

grafik uygulama
Selin Hamzaoğlu

veri görselleştirme
Emircan Saç, Atom Şaşkal 

baskı
Apa Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ömerli Mah. Hadımköy - İstanbul Cad. No. 159 
34555 Arnavutköy, İstanbul
T: (212) 798 28 40

İstanbul, Eylül 2020

© Hrant Dink Vakfı Yayınları

Anarad Hığutyun Binası Papa Roncalli Sokak No: 128 
Harbiye, 34373 ili, ‹stanbul 
T: 0212 240 33 61 
F: 0212 240 33 94
info@hrantdink.org
www.hrantdink.org

Bu rapor, Friedrich Naumann Vakfı, European Endowment for Democracy ve Etkiniz AB Programı kapsamında, Avrupa 
Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Raporda yer alan içeriklerden yalnızca Hrant Dink Vakfı sorumludur ve bu içerikler hiçbir 
şekilde destekçilerin görüşlerini yansıtmamaktadır.



M E D Y A D A

N E F R E T

S Ö Y L E M İ

S Ö Y L E M

A Y R I M C I

2 0 1 9

R A P O R U

V E





İÇİNDEKİLER

Sunuş .................................................................................................................... 7

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesi hakkında ............................................ 9

I. BÖLÜM: TÜRKİYE YAZILI BASININDA NEFRET SÖYLEMİ – 2019 .................................. 13

Medya izleme verileri ............................................................................................. 15

Nefret söylemi örnekleri ........................................................................................ 29

II. BÖLÜM: AYRIMCI SÖYLEM RAPORLARI – 2019 ....................................................... 77

TÜRKİYE’DE YAZILI BASINDA KÜRTLERE YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM:  
2019 YEREL SEÇİMİ ÖRNEĞİ 
(SERRA GÜVENGEZ, EMİRCAN SAÇ, GÜLBEYAZ SERT) ............................................... 79

Milletin kıyısında: Kürtler (MESUT YEĞEN) ............................................................. 81

Giriş ..................................................................................................................... 85

Yazılı basın analizi ................................................................................................ 90

‘Makbul’ Kürtler / ‘makbul olmayan’ Kürtler ...................................................... 92

Kürtçenin suçla ilişkilendirilmesi ....................................................................... 99

Sınır ötesindeki Kürtler .................................................................................... 101

Bir ‘millî güvenlik sorunu’ olarak Kürt kimliği .................................................... 105

Sonuç ................................................................................................................. 107

Genel değerlendirme ........................................................................................... 109





7

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de medyada yoğun bir şekilde 
taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullanıldığı, diğer yandan, evrensel ve ulusal 
gazetecilik ilkelerinin nefret söylemini ve ayrımcı söylemi kapsamadığı, kapsasa 
bile medya kuruluşları tarafından ihlal edildiği görülüyor. 

Haberlerde, özellikle manşetlerde ve başlıklarda kullanılan kışkırtıcı, ırkçı ve ay-
rımcı dil, düşmanlığı ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıp yargıları güçlendiren 
bir araca dönüşüyor ve savunmasız gruplara yönelik önyargıların yerleşmesine 
hizmet ediyor. Hedef alınan kişi ve gruplar tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve de-
mokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım haklarından 
feragat etmek zorunda kalıyor.

Söylem, sadece kişilerin düşüncelerini ifade etmelerine veya olayları tasvir et-
melerine yarayan nötr bir araç olarak değil, bunun ötesine geçen bir etki gücü 
taşıyor. Anlamı ve kapsamı ancak üretildiği tarihsel ve toplumsal bağlam içinde 
kavranabilecek olan söylem, insanların belirli bir bilgiyi ya da durumu algılayışla-
rını ve o konuda konum alışlarını doğrudan etkiliyor.1 

Toplumsal bir pratik olan söylem aracılığıyla, gruplara aidiyetler ve gruplar arası 
ilişkiler inşa ediliyor, anlamlandırılıyor ve meşrulaştırılıyor.2  

Nefret söyleminin ve ayrımcı söylemin temelinde önyargılar, ırkçılık, ‘yabancı’ 
korkusu/düşmanlığı, cinsiyetçilik ve homofobi gibi ayrımcılık biçimleri yatıyor. 
Kültürel kimlikler ve grup özellikleri gibi unsurlar, ötekileştirici ve saldırgan söy-
lemlerin kullanım sıklığı üzerinde etkili oluyor; özellikle milliyetçiliğin güçlendiği 
ve farklı olana tahammülsüzlüğün yükseldiği bağlamlarda, nefret dilinin etkileri 
de yoğunlaşıyor.

1 Teun A. Van Dijk, “Söylem ve İktidar”, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi içinde, der. Ayşe Çavdar 
ve Aylin B. Yıldırım (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2010), s. 16.

2 Melek Göregenli, “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, Medya ve Nefret Söylemi içinde, der. 
Mahmut Çınar (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013), s. 58. 

SUNUŞ
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Medya, çeşitliliği ve farklılığın kabulü ve ‘normalleşmesi’nde olduğu kadar, ça-
tışmanın sıradanlaştırılması ve yayılmasında da etkili ve yönlendirici olabiliyor. 
Medya, ırkçılığı ve nefreti tetikleyerek bu tutumları güçlendirebiliyor, hatta kimi 
durumlarda meşrulaştırabiliyor.

Türkiye medyası da, uzun yıllardır nefret söyleminin ve ayrımcı söylemin en 
önemli kaynaklarından biri olarak, toplumdaki kutuplaşmayı dikkate değer bi-
çimde besliyor. Medya aracılığıyla toplumun gözünde düşmanlaştırılmaya çalışı-
lan Hrant Dink’in ideallerini ve mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan Hrant 
Dink Vakfı’nın temel hedeflerinden biri, toplumdaki kutuplaşma ve düşmanlığın 
sona ermesine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda, vakfın çatısı altında 2009 yılın-
dan beri yürütülen ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ başlıklı çalışma kap-
samında, Türkiye’de yazılı basında etnik, ulusal ve dinî kimliklere yönelik nefret 
söyleminin tespiti ve teşhirine dönük olarak medya taraması yapılıyor. Bu çalış-
maya, nefret söylemine odaklanan araştırmaların yanı sıra, ayrımcı ve ötekileş-
tirici mesajları nefret söylemine oranla daha örtük yollarla veren, dolaylı şekilde 
kurgulanmış söylemler de ayrımcı söylem dosya konuları olarak dâhil ediliyor. 
2019 yılına dair geniş bir değerlendirme yapmak ve bir kaynak metin oluşturmak 
amacıyla hazırlanan ‘Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu’ 
ise, bu yıla ait nefret söylemi verilerinin niteliksel ve niceliksel analizlerinin yanı 
sıra, yazılı basının Kürtlere ilişkin söylemine odaklanan incelemelerden oluşan 
‘Türkiye’de Yazılı Basında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Ör-
neği’ başlıklı çalışmayı da içeriyor. 

Bu raporun, toplumdaki kutuplaştırıcı söylemin boyutlarının ve insan haklarına 
saygılı, yeni bir dile duyulan ihtiyacın fark edilmesine yardımcı olmasını umuyoruz. 
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MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ  
PROJESİ HAKKINDA

ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

Genel amacı, Türkiye’de ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamak olan 
‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ çalışması, medyanın sivil denetiminin öne-
mini gözeterek medyada insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesini, 
belirli kimlik özellikleri nedeniyle hedef alınan kişi veya gruplara yönelik ayrımcı dil 
ve nefret söylemine dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bu çalışmanın uzun vadeli amacı ise, nefret söylemi ve ayrımcı söylemle mücade-
leye, sivil toplum kuruluşlarının medya izlemeyle ilgili becerilerinin güçlendiril-
mesine ve medyada kullanılan dil ve yöntemlerin eşitlikçi, toplumsal ve kültürel 
çeşitliliğe saygılı olmasını sağlayacak mekanizmaların yerleşmesine –medya ve 
iletişim fakülteleriyle birlikte mesai yaparak– katkıda bulunmak.

Çalışma kapsamında, Türkiye’de ulusal ve yerel yazılı basın taranarak, ayrımcı, 
ötekileştiren ve hedef gösteren söylem içeren metinler tespit ediliyor ve bu ve-
riler ışığında, dört aylık dönemleri kapsayan nitel ve nicel analizler içeren medya 
izleme raporları hazırlanıyor. Raporlar sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuru-
luşlarına, basın meslek örgütlerine, akademisyenlere ve araştırmacılara gönderi-
liyor ve vakfın internet sitesinde yayımlanıyor.3

Çalışma çerçevesinde, ayrıca, nefret söylemiyle ilgili farkındalığı güçlendirmek 
amacıyla, sivil toplum temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri 
ve gazetecilerle toplantılar, seminerler, eğitim programları düzenleniyor. Ayrıca, 
diğer sivil toplum örgütleri ve ilgili kuruluşların davetleriyle, çeşitli atölye ve eği-
tim çalışmaları düzenlenerek bilgi ve deneyimler paylaşılıyor. Buna bağlı olarak, 
‘nefret söylemi’ kavramıyla ilgili bilgi sağlamak, ayrımcı ve ırkçı söylemle olası 
mücadele yolları ve yöntemlerinin tartışılmasına zemin açmak ve medyada insan 
haklarına saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla uluslara-
rası paneller düzenleniyor, üniversitelerde toplantılar yapılıyor, projelerin bulgu-
ları tartışılıyor.

3  http://hrantdink.org/tr/asulis/faaliyetler/projeler/medyada-nefret-soylemi
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Nefret söylemi üzerine kavramsal tartışmaların ve nefret söylemiyle mücadele 
yöntemlerinin ders müfredatlarında yer alması amacıyla, 2012’de akademisyen-
lerle ve sivil toplum temsilcileriyle yakın işbirliği içinde, üniversitelere yönelik 
olarak ‘Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya’ başlıklı bir ders programı taslağı 
hazırlandı ve ilgili kişi, kurumlarla paylaşıldı. Akademisyenlerin değerlendirme-
leri ve önerileri doğrultusunda geliştirilen bu ders programının üniversitelerde 
uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Müfredat çalışmasına paralel olarak, Aralık 2013’te, hem tasarlanan dersin ta-
mamlayıcı kaynağı olacak, hem de konuyla ilgilenen genel okur hitap edebilecek 
bir kitap hazırlandı. Editörlüğünü Mahmut Çınar’ın yaptığı kitap, Medya ve Nef-
ret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar başlığı ve Fuat Keyman’ın sunuş 
yazısıyla yayımlandı.

2015 yılı güz döneminden beri, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’yle 
yapılan işbirliği kapsamında, bu fakültede verilen ‘Bağımsız Disiplinlerarası Ça-
lışma’ başlıklı dersi alan öğrenciler, öğretim üyeleri Itır Erhart ve Nazan Haydari 
Pakkan’ın danışmanlığında, medya izleme yöntemleri ve nefret söylemi odaklı 
atölye çalışmasına katılıyor ve dönem boyunca Hrant Dink Vakfı tarafından yürü-
tülen medya izleme çalışmasına katkıda bulunuyor.4

2019’de de devam eden haber tartışma atölyelerinde örnek haberler ve köşe yazı-
ları değerlendirilerek, ayrımcılık, nefret söylemi ve hak temelli habercilik gibi konu-
lar üzerine tartışıldı. Ayrıca, çalışmanın bulgularını daha geniş kitlelere ulaştırmak 
amacıyla, medya izleme raporlarından elde edilen bulgular infografiklere dönüştü-
rüldü ve broşürler halinde yayımlandı. İnfografikler ve videolar sosyal medya ağları 
aracılığıyla da yaygınlaştırıldı.

2009’dan beri sürdürülen bu çalışmalarla nefret söylemi ve ayrımcı dil konularında 
elde edilen bilgi ve deneyim birikimi, Hrant Dink Vakfı bünyesinde, Türkiye’de söy-
lem üzerine çalışan ilk araştırma merkezi olan ASULİS Dil, Diyalog ve Demokrasi 
Laboratuvarı’nın kurulmasına zemin hazırladı. Proje, 2016’dan beri, ASULİS’in çatısı 
altında, daha kapsamlı bir söylem çalışmasının parçası olarak yoluna devam ediyor.

4 Bu işbirliği kapsamında 2019 yılı boyunca medya izleme sürecine katkıda bulunan Bilgi 
Üniversitesi öğrencilerine ve gönüllülerimize, projeye ve bu raporun hazırlanma sürecine 
verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
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YÖNTEM

Ulusal, etnik ve dinî kimliklere yönelik nefret söylemine odaklanan medya tarama ça-
lışması kapsamında, ulusal gazetelerin tümü ve yaklaşık 500 yerel gazete, önceden 
belirlenen anahtar kelimeler ve kelime grupları (örn. ‘Yahudi’, ‘Müslüman’, ‘hain’, 
‘yobaz’, ‘gâvur’, ‘mülteci’) bir medya takip kuruluşunun sunduğu sistem aracılığıyla 
taranıyor. Gazetelerin haftaiçi sayılarında yer verilmiş, bu kelimeleri içeren haber me-
tinleri ve köşe yazıları okunarak, nefret söylemi içeren metinler tespit ediliyor.

Çalışmada, esas olarak ulusal, etnik ve dinî kimlik temelli nefret söylemine 
odaklanılıyor, ancak kadınları ve LGBTİ’leri hedef alan söylemlere dair çarpıcı ör-
nekler de raporlara dâhil ediliyor. Analiz çalışmasında, medya araştırmalarında 
uygulanan eleştirel söylem analizi yönteminden faydalanılıyor. Medya içerikleri 
ve söylem konusunda belirli göstergeler oluşturmak amacıyla öncelikle niceliksel 
ölçekleme ile, nefret söylemi içeriğinin en çok hangi gazetelerde, hangi şekilde 
yer bulduğu ve kimleri hedef aldığı ortaya konuyor.

Haber metinleri ve köşe yazılarında nefret söylemi tespitinde, 1997 yılında Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen tavsiye kararı esas alı-
nıyor. ‘Nefret söylemi’, bu kararda “ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi 
düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere ve gruplara 
yönelik saldırgan milliyetçilik ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şek-
linde ifade bulan, dinsel hoşgörüsüzlük de dâhil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe 
dayalı nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her tür-
lü ifade biçimi” olarak tanımlanıyor.

Yukarıda belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda nefret söylemi içerdiği tespit 
edilen metinler, benimsedikleri söylemin niteliğine göre kategorilere ayrılıyor. Bu 
konuda daha önce yapılmış uluslararası çalışmalardan yararlanılarak ve ülkeye özgü 
dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenen nefret söylemi kategorileri şunlar:

1 abartma/yükleme/çarpıtma: Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa 
yönelik olumsuz genelleme, çarpıtma, abartma, olumsuz atıf içeren söylemler 
(örn. ‘Suriyeliler gına getirdi’)

2 küfür/hakaret/aşağılama: Bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama, 
hakaret içeren söylemler (örn. ‘kalleş’, ‘hain’, ‘ahlaksız’)

3 düşmanlık/savaş söylemi: Bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştı-
ran ifadelerin yer aldığı söylemler (örn. ‘Rum vahşeti’)

4 simgeleştirme: Doğal bir kimlik öğesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kul-
lanıldığı, simgeleştirildiği söylemler (örn. ‘Bizi Eurovision’da Yahudi mi temsil 
edecek?’)
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MEDYA İZLEME VERİLERİ

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında taranan ulusal 
ve yerel gazetelerde, 2019 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4364 
köşe yazısı ve haber metni yayımlandığı tespit edildi.  Bunlardan 108’inin, birden 
fazla gruba yönelik, farklı kategorilerde nefret söylemi barındırdığı görüldü. Bu 
metinlerde, 80 farklı grup hakkında 5515 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi. 

Ocak-Nisan 2019 döneminde Taksim’deki yılbaşı kutlaması, Ege Denizi’nde mül-
teci botlarının batması (16 Ocak), Fransa’nın 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımını Anma 
Günü ilan etmesi (6 Şubat), Hocalı Katliamı’nın yıldönümü (26 Şubat), Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü (8 Mart), ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki hâkimi-
yetini tanıma kararı (25 Mart), Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik ırkçı saldırı (15 
Mart), 31 Mart yerel seçimleri, Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü (24 Nisan);

Mayıs-Ağustos 2019 döneminde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile çalışan 
yabancı şirket yöneticileri hakkında uluslararası tutuklama müzekkeresi çıkarıl-
ması (10 Haziran), İstanbul yerel seçiminin tekrarlanması (24 Haziran), ‘Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın yıldönümü (19 Temmuz), Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönü-
mü (11 Temmuz), 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü, İçişleri Bakanlığı’nın 
Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesi talimatı, Temmuz ayında 
ABD’de, Ermeni Soykırımı ve sonrasında el konan mülkler için tazminat talebiyle  
Türkiye aleyhinde davalar açılması , 30 Ağustos Zafer Bayramı, İçişleri Bakanlı-
ğı’nın Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesi talimatı;

Eylül-Aralık 2019 döneminde İsrail-Filistin çatışmaları, Güney Kıbrıs’ın ve Yuna-
nistan’ın Akdeniz’de yaptığı doğalgaz ve petrol arama çalışmaları, Yunanistan 
sınırındaki mültecilere yönelik insan hakları ihlalleri, ‘Barış Pınarı Harekâtı’ gibi 
gündem maddeleri etrafında nefret söylemi üretiminin yoğunlaştığı görüldü.
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Nefret söyleminin yoğunlaştığı gündem maddeleri

OCAK

1 Ocak 2019 
Taksim’de yılbaşı kutlaması
 
16 Ocak 2019 
Ege’de mülteci botlarının batması

ŞUBAT

6 Şubat 2019 
Fransa’da 24 Nisan’ın
Ermeni Soykırımı’nı
Anma Günü ilan edilmesi
 
26 Şubat 2019 
Hocalı Katliamı’nın
yıldönümü 

NİSAN

24 Nisan 2019 
Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü 

HAZİRAN

Akdeniz’de doğal kaynak 
aramaçalışmaları nedeniyle 
Türkiye ile Güney Kıbrıs 
Yönetimi arasında gerginlikler

AĞUSTOS

30 Ağustos 2019 
Zafer Bayramı

EKİM

9 Ekim 2019 
‘Barış Pınarı Harekâtı’

29 Ekim 2019 
ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı 
tanıyan karar tasarısını kabul etmesi

ARALIK

Yunanistan sınırındaki 
mültecilere yönelik 
insan hakları ihlalleri
 
Noel ve yılbaşı 
kutlamaları 

MART

8 Mart 2019 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü

15 Mart 2019 
Yeni Zelanda’da iki camiye ırkçı saldırı

31 Mart 2019 
Yerel seçimler

MAYIS

6 Mayıs 2019 
İstanbul yerel seçiminin
tekrarlanması kararı

TEMMUZ

11 Temmuz 2019 
Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümü

19 Temmuz 2019 
‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü

22 Temmuz 2019
İçişleri Bakanlığı’ndan Suriyelilerin
kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesi
talimatı

ABD’de, Ermeni Soykırımı ve sonrasında
el konan mülkler için tazminat talebiyle 
Türkiye aleyhinde davalar açılması 

EYLÜL

İsrail-Filistin çatışmaları

KASIM

Akdeniz’de doğalgaz ve petrol 
arama çalışmaları 
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OCAK

1 Ocak 2019 
Taksim’de yılbaşı kutlaması
 
16 Ocak 2019 
Ege’de mülteci botlarının batması

ŞUBAT

6 Şubat 2019 
Fransa’da 24 Nisan’ın
Ermeni Soykırımı’nı
Anma Günü ilan edilmesi
 
26 Şubat 2019 
Hocalı Katliamı’nın
yıldönümü 

NİSAN

24 Nisan 2019 
Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü 

HAZİRAN

Akdeniz’de doğal kaynak 
aramaçalışmaları nedeniyle 
Türkiye ile Güney Kıbrıs 
Yönetimi arasında gerginlikler

AĞUSTOS

30 Ağustos 2019 
Zafer Bayramı

EKİM

9 Ekim 2019 
‘Barış Pınarı Harekâtı’

29 Ekim 2019 
ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı 
tanıyan karar tasarısını kabul etmesi

ARALIK

Yunanistan sınırındaki 
mültecilere yönelik 
insan hakları ihlalleri
 
Noel ve yılbaşı 
kutlamaları 

MART

8 Mart 2019 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü

15 Mart 2019 
Yeni Zelanda’da iki camiye ırkçı saldırı

31 Mart 2019 
Yerel seçimler

MAYIS

6 Mayıs 2019 
İstanbul yerel seçiminin
tekrarlanması kararı

TEMMUZ

11 Temmuz 2019 
Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümü

19 Temmuz 2019 
‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü

22 Temmuz 2019
İçişleri Bakanlığı’ndan Suriyelilerin
kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesi
talimatı

ABD’de, Ermeni Soykırımı ve sonrasında
el konan mülkler için tazminat talebiyle 
Türkiye aleyhinde davalar açılması 

EYLÜL

İsrail-Filistin çatışmaları

KASIM

Akdeniz’de doğalgaz ve petrol 
arama çalışmaları 
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İÇERİĞİN HEDEF GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI

Ermeniler

Suriyeliler

Yunanlar

Yahudiler

Rumlar 

Hıristiyanlar

İngilizler

Batılılar

Fransızlar

Araplar

gayrimüslimler

Ruslar

Sırplar

mülteciler

Suudiler

ateistler

Almanlar

Amerikalılar

Çinliler

Kürtler

Evanjelistler

Avrupalılar

Budistler

Hindular

803

760

754

676

603

334

223

163

140

123

98

92

87

68

54

45

43

43

37

36

35

33

32

30
grafik 1: Hedef gruplara göre nefret söylemi

İncelenen yazılarda, hakkında 30 ve daha fazla kez nefret söylemi üretilmiş oldu-
ğunun tespit edildiği grupların dağılımı şöyle:
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2019 yılında

Ermeniler
.  Hocalı Katliamı’nı ve 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nü konu alan ha-

berlerde ve köşe yazılarında şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı,
.   PKK ve ASALA ile beraber anılarak terörle özdeşleştirildi,
.  Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklara dair haberlerde ve köşe 

yazılarında hedef gösterildi,
. Bakü’nün Azerbaycan topraklarına dâhil edilmesinin yıldönümünü konu alan 

metinlerde şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı.
.   ‘Millî Mücadele’ anlatılarında bütün bir toplum olarak şiddetle ilişkilendirildi,
.   ‘düşman’ gruplar ve bireylerin arkasındaki güç olarak yaftalandı,
.   ABD Kongresi Senatosu’nun, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısını onay-

lamasına ilişkin haberlerde ve köşe yazılarında, geçmişte yaşanan olaylara gön-
derme yapılarak düşmanlaştırıldı;

Suriyeli mülteciler
.   sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anılarak potansiyel 

suçlu olarak kodlandı ve güvenlik sorunları ve terörle özdeşleştirildi,
.  Barış Dalı Harekâtı’na ilişkin haber metinleri ve köşe yazılarında salt Türki-

ye’deki varlıklarından dolayı hedef gösterildi,
.   Türkiye’deki olumsuz ekonomik koşulların ve işsizliğin sorumlusu olarak gösterildi,
.   Türkiye’nin demografik yapısına yönelik bir tehdit, rahatsızlık ve gerginlik kay-

nağı olarak yaftalandı;

Yunanlar
.   Kardak kayalıklarındaki gerginlikler nedeniyle ‘düşman’ olarak konumlandırıldı,
.   geçmişte yaşanan olaylara gönderme yapılarak düşmanlaştırıldı;
.  Kıbrıs’la ilgili haber metinleri ve köşe yazılarında Rumlarla beraber Kıbrıslı 

Türkler için bir tehdit kaynağı olarak gösterildi,
.     Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışmaları nedeniyle düşmanlaştırıldı,
.   Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan mültecilere yönelik insan hakları ihlalle-

rinden bütün bir toplum olarak sorumlu tutuldu;
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Yahudiler
.   İsrail-Filistin çatışmalarını ve Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikleri konu alan 

haberlerde bütün bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirildi ve düşmanlaştırıldı,
.   ‘İsrail devleti’, ‘İsrail’, ‘İsrail Savunma Kuvvetleri’ gibi, kurumları ifade eden 

sözcükler yerine Yahudi kimliğinin genelleme yapılarak kullanılmasıyla he-
def gösterildi,

.   çeşitli komploların arkasındaki gizli güç olarak sunuldu ve Türkiye’ye yönelik 
bir tehdit olarak gösterildi,

.   basında olumsuz atıflarla yer bulan birçok kişi ve kurumla ilişkilendirildi,

.   ‘Yahudi’ kelimesinin bir hakaret ifadesi olarak kullanılmasıyla aşağılandı,

.   İsrail güvenlik güçlerinin ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne yaptığı müdahaleler-
le ilgili haberlerde, bütün bir toplum olarak şiddetle ilişkilendirildi;

Rumlar
.   Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına dair tartışmalarla ilişkili olarak he-

def gösterildi,
.  ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti’nin kuruluşunun 36. yıldönümüne ilişkin haber metinleri ve köşe yazıların-
da, geçmişte yaşanan çatışmalara gönderme yapılarak şiddet ve katliamla 
ilişkilendirildi;

Hıristiyanlar
.  Noel ve yılbaşı kutlamalarını konu alan haber metinleri ve köşe yazılarında 

hedef gösterildi ve ötekileştirildi,
.   Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırı gerekçesiyle terör ve şiddetle iliş-

kilendirildi,
.   Barış Pınarı Harekâtı süresince Türkiye’nin ulusal çıkar ve güvenliğine yönelik 

bir tehdit olarak sunuldu,
.   Türkiye ile arasında diplomatik krizler çıkan Avrupa devletleri ve Avrupa Birli-

ği’nin Hıristiyan kimliğiyle tanımlanmasıyla düşmanlaştırıldı;
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İngilizler
.  komplo teorilerinin bir parçası olarak sunuldu ve Müslüman kimliğine karşı 

düşman olarak resmedildi,
.  Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele anlatılarında bütün bir toplum olarak 

şiddetle ilişkilendirildi;

Batılılar
.   Barış Pınarı Harekâtı süresince, Türkiye’nin ulusal çıkar ve güvenliğine yönelik 

bir tehdit olarak sunuldu ve terörle ilişkilendirildi,
.  Türkiye’nin Avrupa Birliği, Avrupa devletleri ve ABD ile yaşadığı diplomatik so-

runların tüm Batı toplumlarına mal edilmesiyle hedef gösterildi;

Fransızlar
.  Millî Mücadele ve Birinci Dünya Savaşı anlatılarında bütün bir toplum olarak 

şiddet ve katliamla ilişkilendirildi,
.   Fransa ile Türkiye arasındaki fikir ve siyaset ayrılıklarını konu alan metinlerde 

düşman olarak resmedildi;

Araplar
.   Suudi Arabistan’ın diplomatik hamlelerinin Arap kimliğiyle ilişkilendirilmesiyle 

hedef gösterildi,
.   geçmişte yaşanmış olaylara referans verilerek, Türkiye’nin ulusal güvenliğine 

ve çıkarlarına karşı bir tehdit olarak sunuldu,
.   haber metinleri ve köşe yazılarında Suriyelilerin Arap kimliğiyle tanımlanma-

sıyla hedef gösterildi. 
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Nefret söylemine hedef olduğu metinlerin sayısı 30’un altında olan gruplar:

27 metinde İtalyanlar

18 metinde Afganlar, Deistler 

14 metinde Bulgarlar

13 metinde İsrailliler

11 metinde Iraklılar

8 metinde İranlılar, Pakistanlılar

6 metinde Finlandiyalılar, Yeni Zelandalılar

5 metinde Filistinliler

4 metinde Avusturyalılar, Belçikalılar, İspanyollar, Katolikler

3 metinde Gürcüler, Hollandalılar, Husiler

2 metinde Arnavutlar, Azerbaycanlılar, Çerkesler, Danimarkalılar, 
Hintliler, Slavlar

1 metinde Afrikalılar, Aleviler, Arjantinlilier, Avusturalyalılar,  
Cermenler, Çekler, Doğulular, Filipinliler, Hutular,  
İzlandalılar, Katarlılar, Kırgızlar, Libyalılar, Lübnanlılar, 
Macarlar, Malezyalılar, Museviler, Müslümanlar,  
Norveçliler, Ortadoğulular, Ortodokslar, Özbekler,  
Pakraduniler, Portekizliler, Protestanlar, Romanlar,  
Sudanlılar, Süryaniler, Tacikler, Türkmenler,  
Ulahlar, Yemenliler 
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TÜR, GAZETE VE KATEGORİLERE GÖRE İÇERİĞİN DAĞILIMI   

grafik 2: Yayın türüne göre nefret söylemi

grafik 3: Ulusal ve yerel basında nefret söylemi

diğer

abartma/yükleme/
çarpıtma

%71,80 %18,25

%2,95

%7

%47,91 %2,40

%49,30

haber

köşe yazısı

küfür/hakaret/aşağılama

düşmanlık/savaş söylemi

simgeleştirme

diğer

abartma/yükleme/
çarpıtma

%71,80 %18,25

%2,95

%7

%47,91 %2,40

%49,30

haber

köşe yazısı

küfür/hakaret/aşağılama

düşmanlık/savaş söylemi

simgeleştirme

2019 yılında, tekrarlanan içerikler dışarıda tutulduğunda, incelenen metinlerin 
2160’ını köşe yazıları, 2099’u ise haberler oluşturuyor. Basın arşivi sayfaları, 
dosyalar, okur sayfalarında yer verilen yazılar, kitap tanıtımı/değerlendirmesi 
yazıları ve benzeri metinler ise ‘diğer’ başlığı altında değerlendirildi ve bu kate-
goride bulunan 105 metinde nefret söylemi tespit edildi.
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grafik 4: Ulusal basında nefret söylemi

Yeni Akit
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Yeni Konya

İstiklal

Yeni Dönem

Bizim Anadolu Gazetesi

Ayrıntılı Haber

Karadeniz’den Günebakış
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grafik 5: Yerel basında nefret söylemi5

5 14’ten az sayıda nefret söylemi tespit edilen gazetelerin isimlerine, sayılarının çokluğu nedeniyle grafikte 
yer verilmedi. Künyenin tamamına ulaşmak için bkz. rebrand.ly/2019YillikRapor
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grafik 6: En çok nefret söylemi tespit edilen gazetelerin en çok hedef aldıkları gruplara göre dağılımı
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grafik 7: Kategorilere göre nefret söylemi

Gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri, dört kategori altında incelendi:

.   abartma/yükleme/çarpıtma

.   küfür/hakaret/aşağılama

.   düşmanlık/savaş söylemi

.   simgeleştirme

Bu kategoriler, nefret söylemi örneklerinin niteliklerine göre ayrıştırılmasına ve 
anlaşılmasına yardımcı olmak üzere oluşturuldu. Aynı metinde birden fazla ka-
tegorinin tespit edildiği durumlarda, sınıflandırma yapılabilmesi için, baskın olan 
kategori dikkate alındı.
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NEFRET 
SÖYLEMİ 
ÖRNEKLERİ
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başlık: Hristiyan terörist camide Müslüman katliamı yaptı
gazete: İstiklal
tarih: 16.03.2019
tür: haber
yazar: İstiklal
hedef grup(lar): Hıristiyanlar, Norveçliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının konu edildiği haberin başlığında ve metnin birçok 
yerinde, saldırganlardan “Hristiyan teröristler” olarak bahsedilerek, Hıristiyan kimliği şid-
det ve katliamla ilişkilendiriliyor. Katilin Hıristiyan kimliğine yapılan vurgu, Müslümanları 
hedef almış olması gerçeğiyle birlikte düşünüldüğünde, Müslüman ve Hıristiyan kimlikleri 
arasında düşmanlık algısı oluşturuluyor. Haberin ‘Norveçli katilden ilham almış’ alt başlı-
ğını taşıyan bölümünde, saldırganın ifadelerine binaen, Norveç’te daha önce yaşanan bir 
saldırıya gönderme yapılarak, Norveçli kimliği şiddetle ilişkilendiriliyor.

Nasıl yazılabilirdi? 

başlık önerisi: Yeni Zelanda’da camiye nefret saldırısı: 50’ye yakın Müslüman öldürüldü

Başlıkta, zanlının dinî kimliğini vurgulamak yerine, saldırının nefret saikiyle işlen-
miş olması ihtimali üzerinde durularak, artan nefret saldırıları sorununa dikkat 
çekilebilirdi.
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başlık: Ermeni olayı İngiliz oyunu
gazete: Karadeniz’de Son Nokta
tarih: 29.04.2019
tür: haber
yazar: Karadeniz’de Son Nokta 
hedef grup(lar): İngilizler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde, tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun katıldığı bir söyleşide sarf ettiği sözler, haber başlı-
ğa ve ara başlıklara tırnaksız olarak aktarılıyor. Ana başlığa çekilen sözlerle, İngilizler Türki-
ye’ye yönelik bir tehdit olarak kodlanıyor ve okuyucuyu bu kimliğe karşı kışkırtılıyor.
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başlık: Van’daki Ermeni Mezaliminden Bazı Kesitler- 2 
gazete: Van Sesi
tarih: 14.02.2019
tür: köşe yazısı 
yazar: Muhammed Gürcan
hedef grup(lar): Ermeniler
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

Yazıda, art arda, “Yine bu köyde Ermeniler birçok Müslüman çocuğunu tezek yığınları arası-
na koyduktan sonra tezekleri ateşlemişler; bu zavallı masum yavruları diri diri yakmışlardır 
ki (...)”, “Ermeniler, 15 yaşından küçük çocukları da bir tarafa ayırdıktan sonra süngüleyerek 
katlettiler” ve “Bir Ermeni, komşumuz Firdevs hanımın oğlunu ayağının altına alıp, iki baca-
ğından iki parça edip şehid etti” gibi kışkırtıcı şiddet betimlemeleri kullanılarak, Ermenilere 
ilişkin düşmanlık algısı pekiştiriliyor. Yazar, düşmanlık ve nefret barındıran ifadelerle Erme-
ni kimliğini şeytanlaştırıyor.
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başlık: Şubat şehadet ve inkılap ayıdır
gazete: Doğru Haber
tarih: 20.02.2019 
tür: köşe yazısı 
yazar: M. Ali Akay
hedef grup(lar): Budistler, Çinliler, Yahudiler, Hıristiyanlar
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

Yazıda, “Yani şunu ifade etmek istiyoruz: En azizlerimizin kanı ucuz olmamalıdır. Müslü-
man’ın kanının çok ucuz olduğu bir asır yaşıyoruz. Niye? Putperest Budistler, Çinliler bir 
taraftan Yahudiler, Hıristiyanlar diğer taraftan aç kurtlar gibi İslam ümmetinin evlatlarına 
saldırırken ehli küfür niye bu kadar pervasızdır? Bu durumu nasıl izah etmeliyiz?” ifadeleriy-
le, Budist, Çinli, Yahudi ve Hıristiyan kimlikleri şiddet ve katliamla ilişkilendiriliyor. Böylece, 
Budistler, Çinliler, Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müslümanlara yönelik bir tehdit olarak sunul-
muş ve onlara ilişkin düşmanlık algısı körüklenmiş oluyor.
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başlık: Rum dostu CHP’ye yavuz darbe
gazete: Star 
tarih: 03.03.2019
tür: haber 
yazar: Star 
hedef grup(lar): Rumlar
kategori: simgeleştirme

Gazetenin birinci sayfasında yer verilen haberin başlığıyla, Rum kimliği Türkiye’ye yönelik 
bir tehdit olarak sunularak, Rumlara dair olumsuz yargılar ve düşmanlık körükleniyor. 
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başlık: KKTC’ye Hocalı Soykırım Anıtı dikilmeli 
gazete: Aydınlık
tarih: 06.03.2019 
tür: haber
yazar: Ata Atun
hedef grup(lar): Ermeniler 
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

Yazının spotunda yer verilen “Ermenilerin, Dağlık Karabağ’da, Türk olmaktan başka hiç-
bir suçu olmayan, savunmasız ve masum soydaşlarımıza uyguladıkları vahşeti ve soykırımı 
unutmamak, bizlerden sonraki kuşaklara taşımak, her an anmak ve içimizde hissetmek için, 
KKTC’de ‘Hocalı Soykırımı Anıtı’ dikmemizin zamanı gelmiştir zira onları en iyi biz anlayabi-
liriz” sözleriyle, Ermenilere ilişkin düşmanlık algısı pekiştiriliyor. Yazar, düşmanlık ve nefret 
barındıran ifadelerle Ermeni kimliğini şeytanlaştırıyor ve halklar arası düşmanlığı körüklüyor.
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başlık: Muhalefet edin ama…
gazete: Bizim Anadolu  
tarih: 27.10.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Hüseyin Tanrıkulu
hedef grup(lar): gayrimüslimler, Yahudiler, Yunanlar 
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

Muhalefet partilerinin muhalefet etme biçimlerini konu alan yazıda, “Çok ama çok üzüle-
rek bir gerçeği ifade etmek zorundayız. O da şudur: Bizim ülkede siyasi partiler muhalefet 
edeyim, Hükümeti ve icraatını eleştireyim derken elin gavuruna her gün dosyalar dolusu 
malzeme üretiyor” ve “Yahu muhalefet etmek hakkınızdır. Saygıyla karşılarız. Ama bu ül-
kenin can damarına hançer saplayarak, elin gavuruna kendi içimizden malzeme üreten bir 
siyasi dille değil, Oyuna talip olduğunuz ve başına geçmek istediğiniz bu Aziz Milletin iti-
barını elin gavuruna karşı örseleyerek ve malzeme ihraç ederek değil” ifadeleri, özellikle de 
Türkiye’de Müslüman olmayan kimlikler için bir nefret ve aşağılama ifadesi olarak kullanı-
lan ‘gâvur’ sözcüğüyle, Müslüman olmayan kimliklere ilişkin düşmanlık algısı pekiştiriliyor. 
Ayrıca, “Geçen gün tesadüfen bir Amerikan kanalında ENES KANTER isimli bir şerefsizin 
konuşmasını dinledim. Önce ismini hiç duymadığım, duydum ise unuttuğum bu kişinin bir 
YAHUDİ falan olduğunu zannettim. Oysa bir Türkiyeli hain idi” ifadelerinde, Yahudi kimliği 
hainlik ve düşmanlık referansı olarak kullanılıyor. “Dünya malı ve serveti edinmek için bu 
ülke aleyhine casusluk yapan ve faaliyet gösteren bu şerefsizlerin verdiği zararı ülkemizi bir 
tarihte işgale kalkışan Yunan gavuru bile yapmamıştır ve yapmamaktadır” ifadelerinde de, 
benzer şekilde, Yunan kimliği düşmanlık referansı olarak kullanılıyor. Yazıda böylece, gayri-
müslimler, Yahudiler ve Yunanlara yönelik düşmanlık körükleniyor.
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başlık: Katilin takıntısı
gazete: Sabah 
tarih: 17.03.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Mehmet Barlas
hedef gruplar: Yeni Zelandalılar, Ermeniler, Evanjelistler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını konu alan yazı, gazetenin iç sayfasında verilen baş-
lığıyla (‘Yeni Zelandalı manyak katil biz Türklere de takıntılıymış’) ve barındırdığı “(...) Yeni 
Zelandalı manyak katilin biz Türkler hakkında düşündüklerini, bizim aramızdakilerden de 
paylaşanlar vardır” ifadeleriyle, katilin ulusal kimliğine vurgu yaparak Yeni Zelandalıları şid-
detle ilişkilendiriyor. Yazıda, ayrıca, katilin ilham aldığını belirttiği bir kişi hakkında “1809-98 
yılları arasında yaşayan ve 12 yıl başbakanlık yapan Herbert Gladstone, azılı bir Türk düşma-
nıydı ve Evangelistti... Bulgar ayaklanmasını, Ermeni terörünü desteklemiş, Abdülhamid’in 
sürgündeki muhaliflerine destek vermiş ve bir konuşmasında da ‘Türkler Boğaz’ın Asya yaka-
sında nargilelerini içerek yaşamaya devam edecekler’ demişti” ifadeleri kullanılarak, Ermeni-
ler terörle ilişkilendiriliyor ve bu kimliğe ilişkin düşmanlık algısı körükleniyor.
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başlık: Suriyeli gelin kaçtı 
gazete: Kayseri Anadolu Haber
tarih: 23.03.2019
tür: haber
yazar: İHA
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde “Kayseri’de yüzde 40 engelli oğluna kız arayan ve hudut kapısına giderek oğluna 
eş olarak 30 bin TL’ye Suriyeli kız bulan 65 yaşındaki mağdur kadın, Suriyeli kız bir süre son-
ra evde ayrılınca dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu” ifadeleriyle Suriyeli kimliğine 
vurgu yapılıyor ve Suriyeliler suçla ilişkilendiriliyor. Haberde, bu olumsuz temsil biçimiyle, 
Suriyeli kadınların uğradığı insan hakları ihlalleri görünmez kılınıyor ve bu kimliğe ilişkin 
olumsuz yargılar pekiştiriliyor.
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başlık: Ahlâksız Fransız saldırıyı destekledi
gazete: Yeni Akit 
tarih: 19.03.2019
tür: haber 
yazar: Yeni Akit
hedef grup(lar): Fransızlar
kategori: küfür/hakaret/aşağılama

Fransa Bretonya Bölge Meclisi’nin bir üyesinin Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin sos-
yal medya paylaşımının konu edildiği haberde, ilgili kişinin ulusal kimliğine vurgu yapılarak 
bir grup olarak Fransızlara hakaret ediliyor ve bu kimliğe dair olumsuz yargılar pekiştiriliyor. 

Nasıl yazılabilirdi? 

başlık önerisi: Fransa’da vekilden Yeni Zelanda’daki saldırı hakkında tartışmalı tepki

Başlıkta ulusal kimlik vurgusu yapılmaması, bu kimliğe yönelik hakaret ifadesinin 
kullanılmaması, metnin önyargı yaratmayacak şekilde kaleme alınması gerekirdi. 
Haber, nefret saldırılarını meşrulaştıran bu tür sosyal medya paylaşımlarının tehli-
keli etkilerine dikkat çekilebilirdi. 
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başlık: Suriyeli çocuklar can sıktı
gazete: Antalya Gazipaşa 
tarih: 27.03.2019
tür: haber 
yazar: belirtilmemiş (‘haber merkezi’) 
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde, “Gazipaşa’da esnafları canından bezdiren bazı Suriyeli çocuklar iyice zıvanadan çık-
tı. Çete gibi Gazipaşa sokaklarında gezen yaşları 7 ila 10 arasında olan bir grup Suriyelinin Ga-
zipaşalı öğrencilere saldırdığı iddia edildi” ve “Aynı alanda bulunan arabaları çizen ve camları 
açık olan araçlardan para çaldığı iddia edilen bazı Suriyeli çocuklar (...)” ifadeleriyle, Suriyeli 
çocuklar bir tehdit unsuru olarak sunuluyor. Birçok temel haktan mahrum olan Suriyeli çocuk-
ların olumsuz şekilde temsil edildiği haberde, hak ihlalleri görünmez kılınıyor, çocuklar hak-
kında kalıp yargılar üretiliyor ve onların toplumdan dışlanmasına zemin oluşturuluyor.
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başlık: İnek eti satan Müslümana Hindular saldırdı
gazete: Ortadoğu
tarih: 10.04.2019
tür: haber
yazar: Ortadoğu
hedef grup(lar): Hindular
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Hindistan’da bir Müslüman’ın inek eti satması nedeniyle saldırıya uğramasının konu edildi-
ği haberde, genellemeye gidilerek, Hindular Müslümanlara yönelik bir tehdit olarak işaret-
leniyor ve Hindulara dair olumsuz yargılar güçlendiriliyor.
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başlık: Yine kaçak muayenehane
gazete: Ankara Milliyet
tarih: 19.04.2019
tür: haber
yazar: AA
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberin spotunda, “Bir apartman dairesinde açtıkları ruhsatsız muayenehanede olumsuz 
koşullarda sağlık hizmeti verdikleri belirlenen iki Suriyeli yakalandı” ifadeleriyle, olayla 
doğrudan ilgili olmamasına rağmen Suriyeli kimliğine olumsuz bir çerçevede vurgu yapıla-
rak, Suriyelilere ilişkin mevcut önyargılar körükleniyor.
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başlık: İsrail’in sürtük bakanı nefret kustu 
gazete: Yeni Akit 
tarih: 23.04.2019
tür: haber 
yazar: Yeni Akit 
hedef grup(lar): kadınlar

İsrail Adalet Bakanı’nın açıklamalarının konu edildiği haberin başlığında ve haber metnin-
de, siyasi eleştiri kadın kimliğini hedef alan bir yaftayla sunularak cinsiyet kimliği siyaset 
malzemesi hâline getiriliyor ve kadın düşmanlığı yeniden üretiliyor. 
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başlık: Nefret ediyorum senden ey Batı!
gazete: Batman Rehber
tarih: 21.01.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Sadullah Aydın
hedef grup(lar): Batılılar, Sırplar
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Yazıda, “Ey demokrasi, özgürlük, insan hakları, medeniyet maskesine bürünmüş cana-
var, ne verdin sen insanlığa, ne verebildin? Mutsuzluktan, karamsarlıktan, her türlü cinsi 
ve ahlaki sapkınlıktan, intihardan, açlık ve yoksulluktan, bencillikten, inançsızlıktan başka 
ne verebildin?” ve “Senin uygarlığın kan uygarlığıdır ey barbar Batı, ey vahşi Avrupa! Cen-
net gibi vatanlarını işgal edip soykırımdan geçirdiğin, kafataslarından dağlar yaptığın, kafa 
derilerini soyup süs diye evine astığın, aşağıladığın, hayvandan saydığın, kamplarda yaşa-
maya mahkûm ettiğin, asimilasyona uğrattığın o özgür yerlilerin, onur sahibi kırk milyon 
Kızılderili’nin acıklı feryadı asırlar geçmesine rağmen yürekleri kanatmaya devam ediyor” 
gibi ifadelerle, Batılılar katliam ve asimilasyon yapmakla, sapkınlıkla, bencillikle ve şiddetle 
ilişkilendiriliyor ve bir bütün olarak Batılılara yönelik düşmanlık körükleniyor. Yazıda ayrı-
ca, “Seni nasıl anlatsam bilemiyorum, her tarafından suç, cinayet, vahşet akıyor! Bosna’da, 
Srebrenica’da kadın, çocuk, ihtiyar, hasta tam sekiz bin savunmasız, masum insanı Sırp ka-
saplarına kurban etmeleri için hediye eden sen değil miydin?” sözleriyle, Sırplar şiddetle 
ilişkilendiriliyor ve bu halka ilişkin olumsuz algılar pekiştiriliyor.
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başlık: Acımasız Yahudi katiller
gazete: Milat
tarih: 11.12.2019
tür: haber
yazar: Milat
hedef grup(lar): Yahudiler
kategori: küfür/hakaret/aşağılama

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının konu edildiği haberde, Trump’ın sözleri ha-
ber başlığına tırnaksız biçimde ve büyük harflerle taşınarak onaylanmış oluyor ve Yahudile-
re ilişkin olumsuz yargılar pekiştiriliyor.
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başlık: Ermeni gibi konuştular
gazete: Yeni Asır 
tarih: 25.04.2019 
tür: haber 
yazar: Yeni Asır 
hedef grup(lar): Ermeniler
kategori: simgeleştirme

HDP’li milletvekillerinin 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’yle ilgili açıklamalarının 
aktarıldığı haberin başlığında Ermeni kimliği bir nefret unsuru olarak kullanılıyor, Ermeniler 
hedef gösteriliyor ve Ermenilere ilişkin mevcut düşmanlık körükleniyor.  

Nasıl yazılabilirdi?

başlık önerisi: Milletvekilleri Kemalbay ve Çepni’den soykırımla yüzleşme çağrısı 

Haberde, milletvekillerinin çağrısının, kim tarafından yöneltildiği belli olmayan “Er-
meni gibi konuştular” eleştirisiyle sunulduğu haberde, bunun yerine, milletvekille-
rinin açıklamalarına ve yüzleşme çağrısına yer vermekle yetinilebilirdi. Ayrıca, diğer 
milletvekillerinin görüşleri alınarak, konuyla ilgili tartışmalara yer verilebilirdi.
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başlık: Tweet-yumruk
gazete: Sözcü
tarih: 25.04.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Yılmaz Özdil
hedef grup(lar): Yunanlar, Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Yazıda, “(...) Ege’deki adalarımızı Yunan’a peşkeş çekeceksin, beş milyon Suriyeli”ye yılba-
şında Taksim’de halay çektireceksin, askerlik çağındaki 700 bin Suriyeli’ye Florya plajında 
götünü gezdirteceksin, nargile içirteceksin, içtikleri nargilenin parasını bile bu millete öde-
teceksin, bu milletin gariban çocuklarını Suriyelilerin yerine Suriye’ye vuruşmaya gönde-
receksin, ensesi kalınsa canı sağolsun, garibansa vatan sağolsun diyerek bedelli askerliği 
sürekli hale getireceksin, Türkiye’deki Suriyelilere 40 milyar dolar harcarken, gazilerimizin 
protezlerine bile haciz göndereceksin, şehit babasına hapis cezası vereceksin...” ifadeleriy-
le, Yunanlara ve Suriyelilere ilişkin olumsuz yargılar körüklenirken, Suriyeli mülteciler sos-
yal ve ekonomik bir tehdit olarak işaretlenerek hedef gösteriliyor.



53



54

başlık: Yahudi kudurdu
gazete: Yeni Konya 
tarih: 06.05.2019
tür: haber
yazar: AA-İHA
hedef grup(lar): Yahudiler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını konu alan haberde faili İsrail güvenlik güçleri olan saldı-
rıların sorumluluğu Yahudi kimliğine yüklenerek, Yahudilere yönelik düşmanlık pekiştiriliyor.

Nasıl yazılabilirdi?

başlık önerisi: İsrail’den Gazze’ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Habere konu olan saldırı, sorumlu olan devlet/hükümetle ilişkilendirilebilir, bölgede 
yaşanan hak ihlalleri ve suçlara vurgu yapılabilirdi. 
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başlık: Gâvur gâvuru tutar
gazete: Milli Gazete
tarih: 21.05.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Mahmut Toptaş
hedef grup(lar): gayrimüslimler
kategori: düşmanlık/savaş söylemi 

Yazının başlığı, Türkiye’de Müslüman olmayan kimlikler için bir nefret ve aşağılama ifadesi 
olarak kullanılan ‘gâvur’ sözcüğü üzerine kurularak, gayrimüslimlere dair kalıplaşmış olum-
suz yargılar pekiştiriliyor. Yazıda geçen “Bu katiller sürüsünü bir araya getiren de katiller 
güruhunun hepsinin kafirlikte birleşmeleridir” ifadeleri ve yazının tamamına hâkim olan 
biz-onlar ayrımıyla, gayrimüslimler düşmanlaştırılıyor.
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başlık: Rum ağzıyla rapor 
gazete: Milat
tarih: 30.05.2019
tür: haber
yazar: Milat
hedef grup(lar): Rumlar, Yunanlar
kategori: simgeleştirme 

Avrupa Komisyonu Genişleme Paketi’nde yer alan Türkiye raporunu konu alan haberde, 
rapor, Türkiye’nin Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmaları, İstanbul’da belediye seçimleri-
nin yenilenmesi gibi konulara getirdiği eleştiriler nedeniyle, “Rum ağzı”yla/ “Rum-Yunan 
ağzı”yla yazılmış olarak nitelenerek Rum ve Yunan kimlikleri ‘düşman’ olarak sunuluyor; 
Rumlara ve Yunanlara dair olumsuz yargılar ve düşmanlık körükleniyor. 
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başlık: Rumlardan Türklere linç girişimi
gazete: Milli Gazete 
tarih: 24.05.2019 
tür: haber 
yazar: Milli Gazete
hedef grup(lar): Rumlar
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 1974’ten beri kapalı durumda olan Maraş’ın açılması için eylem 
yapıldığı sırada eylemde bulunan bir grup insanın Türklere linç girişiminde bulunduğu iddia 
ediliyor. Haberde, başlık ve içerikle, Rum kimliğine dair olumsuz yargılar pekiştiriliyor ve bu 
kimliğe ilişkin düşmanlık algısı güçlendiriliyor.
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başlık: Türkiye’nin başarısı Almanları korkuttu
gazete: Vizyon Havadis
tarih: 12.06.2019
tür: haber
yazar: Vizyon Havadis 
hedef grup(lar): Almanlar
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde “Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da tüm zamanların turist rekorunun kırıl-
ması Almanları korkuttu!” ve “Türkiye turizmini hedef alan yayınlar yapmaya başlayan Al-
manlar, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan yayınlara imza attı” ifadeleriyle  
sıralanan iddialarla, Almanlar Türkiye’nin ‘düşman’ı olarak işaretleniyor ve bu kimliğe iliş-
kin düşmanlık algısı pekiştiriliyor. 
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başlık: Suriyeliler emeklinin sırtından beslendi 
gazete: Yeniçağ
tarih: 12.07.2019
tür: haber
yazar: Yeniçağ Gazetesi
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde yer alan “Hükümet, emekliye vereceği hakkaniyetli zam parasıyla Suriyelileri bes-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Suriyelilere 37 milyar dolar para harcadık’ dedi. 37 milyar do-
ların bugünkü kurdan karşılığı 212 milyar lira. Bu parayla 12 milyon emekliye aylık 738 lira 
zam yapabilir ve bunu 2 yıl süre ile ödeyebilirdi” ifadeleriyle, bir varsayımdan hareketle, 
Türkiye’de, Suriyeli mültecilerin emeklilerin geçimine ortak olduğu yönünde bir çıkarımda 
bulunuluyor. Haberde, hiçbir kaynak gösterilmeden yer verilen bilgilerle Suriyeli mültecile-
rin varlığı bir ‘ekonomik tehdit’ olarak işaretlenerek bu kimlik hedef gösteriliyor. 
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başlık: Sana ne oluyor ey Ermeni!..
gazete: Bursa A Gazete
tarih: 29.07.2019
tür: haber
yazar: yenisafak.com
hedef grup(lar): Ermeniler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Akdeniz’de yürütülen doğalgaz sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak haftalık bir gazetede ya-
yımlanan değerlendirmenin konu edildiği haberde, Ermeni kimliğine dair olumsuz yargılar 
pekiştiriliyor ve düşmanlık algısı güçlendiriliyor.
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başlık: Besle kargayı oysun gözünü
gazete: Korkusuz
tarih: 24.07.2019
tür: haber
yazar: Korkusuz
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberin başlığıyla ve “4 milyon Suriyeli’ye hem aş, hem iş verdik ama bakın onlar ne yap-
tı…” şeklindeki üst başlığıyla, Suriyeli mülteciler nankörlükle suçlanıyor. Bu sav, haber 
metnine eşlik eden görsellerle (mültecilere destek çağrısı yapan bir eylem afişi, Suriyeli bir 
mülteciye ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf, Suriyeli bir sanatçının çizdiği söylenen bir 
karikatür) destekleniyor. “Türkiye iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli’yi bağrına bastı. 
Bu topraklar onlara sıcacık yuva ve ekmek kapısı oldu. Ancak, Türkiye’den ABD’ye giden 
Moustafa Jacoub isimli Suriyeli’nin yaptığı karikatür pes dedirtti. Türk Bayrağı’nın üzerin-
deki hilali dişli bir canavarın ağzına benzetti. Yıldızı da kaçan insanlar şekline çevirdi. Çirkin  
karikatürü ‘Türkiye’de suriyeli mülteciler’ notu ile paylaştı” ifadeleriyle Suriyeli kimliğine 
atfedilen ‘nankörlüğün’ karşısına ‘şefkatli ev sahibi’ olarak Türkiyeliler konarak, Suriyeli 
kimliği ile Türkiyeli kimlikleri arasında bir zıtlık inşa ediliyor. Ayrıca, bir milletvekilinin ko-
nuya dair açıklaması ara başlığa taşınarak (“Suriyeliler’den şehirler yaşanmaz hale geldi”) 
Suriyeliler hedef gösteriliyor. Haberin bütününde, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin varlığı 
bir problem olarak sunulurken, Suriyeliler Türkiye’ye nankörlük etmekle suçlanıyor. 
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başlık: Suudiler’in Türk düşmanlığı
gazete: Diriliş Postası
tarih: 21.08.2019
tür: haber
yazar: Diriliş Postası
hedef grup(lar): Suudiler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Haberde, Suudi Arabistan’da yayın yapan bir gazetede yer verilen bir haber konu ediliyor; 
söz konusu haber “Türk düşmanı” olarak nitelendirilirken, bu düşmanlık tüm Suudilere mal 
ediliyor ve Suudi kimliğinin tüm paydaşları düşman olarak kodlanıyor. 

Nasıl yazılabilirdi?

başlık önerisi: Suudi Arabistan’daki Okaz gazetesinden Türkiye hakkında turizm uyarısı

Konu edilen haber metnindeki turizm uyarısına dair daha fazla bilgilendirme yapıla-
bilir, Türkiye’deki Suudi Arabistan yetkililerinden ya da Türkiye’de turizm alanında 
çalışan profesyonellerden görüş alınarak haber zenginleştirilebilirdi. Haber, mevcut 
hâliyle, Suudileri düşmanlaştırmanın ötesine geçmiyor. 
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başlık: Ümmet yok, millet var
gazete: Cumhuriyet
tarih: 23.08.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Erol Ertuğrul
hedef grup(lar): Suriyeliler
kategori: abartma/yükleme/çarpıtma

Yazıda, “Şimdi ülkemizde Suriyeli diye bilinen kapalı peçeli kadınlar, sakallı entarili erkekler 
dolaşıyor. Bayramlarda ülkelerine gidiyorlar, günlerce kalıyorlar, sonra yeniden Türkiye’ye 
dönüyorlar. Kendi ülkelerinde günlerce kaldıklarına göre artık bizim ülkemizde kalmalarına 
gerek yoktur. Bunun adı ırkçılık da değildir. Suriyelilerin ülkemizde fuhuş, hırsızlık, yağma 
ve cinayet olaylarına karıştıklarını biliyoruz. Hızlı bir doğum gerçeği nedeni ile de nüfusları-
nın hızla arttığını da biliyoruz. Hatay ve Kilis’te Suriyelilerin nüfusu Türk nüfusunu geçmiş” 
ifadeleriyle, Suriyeliler hakkında ayrımcı genellemeler yapılıyor ve kimliğin tüm paydaşları 
suçla ilişkilendiriliyor. Yazı boyunca, Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki varlığı bir tehdit ola-
rak sunularak, bu kimliğe dair olumsuz yargılar pekiştiriliyor.
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başlık: Dost gördüğümüz o Rus bu
gazete: Karadeniz
tarih: 15.11.2019
tür: haber
yazar: Karadeniz
hedef grup(lar): Ruslar
kategori: küfür/hakaret/aşağılama

Rusya Dışişleri Bakanı’nın Ermenistan’daki Soykırım Anıtı’nı ziyaret edişinin konu edildiği ha-
ber başlığının sonunda yapılan kelime oyunuyla (üç kelimenin yan yana getirilmesiyle oluş-
turulan, ses benzeşimine dayalı çağrışım), bu kişiye ulusal kimliği temelinde hakaret ediliyor.

Nasıl yazılabilirdi?

başlık önerisi: Rusya Dışişleri Bakanı Ermenistan’daki Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

Bir kimliğin tüm paydaşlarına hakaret eden ve kimlikler arasındaki düşmanlığı pe-
kiştiren habercilik dilinden uzak durulması gerekirdi.
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başlık: Suudi Kral için yas ilan ettiğimiz Araplar bile bizi sırtımızdan hançerledi
gazete: Sözcü
tarih: 13.10.2019
tür: haber
yazar: Sözcü
hedef grup(lar): Araplar
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

Arap Birliği’nin, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin kararının konu edildiği haberin 
başlığında Arap kimliğinin tüm paydaşları ihanetle suçlanırken, başlığın üstünde yer alan 
“‘Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’ sözü bir kez daha doğrulandı” ifadesiyle Araplara iliş-
kin düşmanlık algısı pekiştiriliyor. 
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başlık: Batı yasakçı halkı baskıcı
gazete: Yeni Akit
tarih: 14.08.2019
tür: haber
yazar: Harun Sekmen
hedef grup(lar): Batılılar
kategori: düşmanlık/savaş söylemi

İslamofobinin konu edildiği haberde, “Avrupalı liderlerin yasakçı tutumuyla, Batı insanının 
Müslümanlara yönelik saldırgan tavrının paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmıyor” ve “İn-
sanların en temel hakkı olan inanç özgürlüğünü hiçe sayan Batılı devletler, yasakçı bir tutum 
benimserken, Haçlı artıkları ise organize bir şekilde camilerimize saldırıyor. Avrupa başkent-
leri Müslümanların sokaklarda bile başörtüsü takmasını yasaklayan kararlara imza atarken, 
İslamofobiyi körükleyen liderlerinden cesaret alan Batı insanı ise camilerimize kanlı saldırılar 
düzenliyor” ifadeleriyle ‘Batılılar’ın tamamı katliam ve şiddetten sorumlu tutuluyor, İslam 
düşmanı ve Müslüman karşıtı olarak konumlandırılıyor ve bu kimliğe dair ilişkin düşmanlık 
algısı pekiştiriliyor.
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başlık: Bir kişiyi bıçaklayan travestiler, kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi
gazete: Karaman Gündem 
tarih: 30.01.2019
tür: haber
yazar: İHA
hedef grup(lar): LGBTİ’ler

Konu edilen adli olayla doğrudan ilişkili olmamasına rağmen, haberin başlığında ‘travesti’ ke-
limesi kullanılarak failin cinsiyet kimliği öne çıkarılıyor ve bu vurgu haber metninde de sürdü-
rülüyor. Zanlıların cinsiyet kimliğinin, aktarılan olayla ne şekilde ilişkili olduğu açıklanmazken, 
‘travesti’ kelimesinin yanlış kullanımıyla transfobi ve LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık pekiştiriliyor.  

Nasıl yazılabilirdi?

başlık önerisi: Karaman’da bıçaklı saldırı 

Adli bir olayın aktarıldığı bu haberde, söz konusu tartışmanın nerede ve hangi se-
beple yaşandığının, nasıl sonuçlandığının ve zanlıların gözaltına alındığının belir-
tilmesi yeterli olurdu. Haberin içeriğiyle doğrudan ilgili olmayan ‘travesti’ tanımla-
masından kaçınılması gerekirdi. ‘Travesti’, özellikle, dış görünüşü ve davranışlarıyla 
karşı cinse ait olma isteğinde olan kişiler için kullanılan, cinsiyet kimliğine ve cinsel 
yönelime dair bilgi vermeyen bir terimdir. Medyada trans bireyleri tanımlamak için 
yaygın olarak kullanılan ve toplumsal algıda olumsuz çağrışımlarla yüklü olan bu 
kelimenin kullanımı transfobiyi pekiştirmektedir. Haberin vazgeçilmez bir unsuru 
olmadığı sürece, genel geçer tanımlamalar kullanmak yerine, nasıl tanımlanmak 
istediği doğrudan kişinin kendisine sorulmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda 
tanımlamanın doğru kullanımı araştırılmalıdır.6 

6 KAOS GL, Kaos GL 2017 Medya İzleme Raporu (Ankara: Ayrıntı Basımevi, 2017), s. 54. 
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başlık: Aileyi yok etme çabaları
gazete: Bor’un Sesi
tarih: 20.05.2019
tür: köşe yazısı
yazar: Recep Ulusoy
hedef grup(lar): LGBTİ’ler

Yazıda, “Özellikle gençlerin takip ettiği YouTuberlar, ünlü oyuncular ve sosyal medya feno-
menleri aracılığıyla LGBTİ sapkınlığı başta olmak üzere gayri meşru ilişkiler aleni bir şekilde 
özendiriliyor” ifadeleriyle, LGBTİ’ler sapkın olarak kodlanarak, cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliklerinden ötürü topluma yönelik birer tehdit olarak işaretleniyor; böylelikle, LGBTİ’leri 
hedef alan ayrımcılık ve şiddet normalleştirilmiş ve yaygınlaştırılmış oluyor.
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başlık: LGBT sapkınlıktır, hastalık değil
gazete: Kayseri Yenidoğan
tarih: 02.07.2019
tür: haber 
yazar: İsmail Şahin
hedef grup(lar): LGBTİ’ler

Haberde, yazar Furkan Yılmaz Altunöz’ün, bazı belediyelerin LGBTİ+ Onur Haftası’na 
destek vermeleri hakkındaki görüşlerine yer veriliyor ve Yılmaz’ın, LGBTİ bireyleri ‘sapkın’ 
olarak niteleyen sözleri tırnaksız şekilde başlığa taşınıyor. Haberde, LGBTİ bireyler, cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü topluma yönelik bir tehdit olarak işaretleniyor ve 
hedef gösteriliyor. 
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MİLLETİN KIYISINDA: KÜRTLER

Mesut Yeğen

Modern siyasi toplulukların biçimlenmesinde önemli yer tutan, “Kimler milletin 
içindedir, kimler değildir?”, “Bizden, milletten olmanın dereceleri var mıdır?” 
gibi büyük sorulara pek az yerde yekpare, değişmez cevaplar verilmiş olsa gerek. 
Deneyimler de, deneyimler üzerine yazılıp çizilenler de, dünyanın pek çok yerin-
de milletin, sınırları daralan ve genişleyen ve dereceleri olan bir topluluk olarak 
kurulduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin bir istisna teşkil  
etmediğini görmek zor değil. Daha da ileri gidip, milletin amorf ve dereceli olma 
hâlinin iyi örneklerinden birinin Türkiye’de olduğunu söylemek bile mümkün. Tür-
kiye’nin son yüz senesi, ‘millet’ ya da ‘Türk milleti’ denerek işaret edilenin, sınırları 
daralan ve genişleyen ve katmanları olan bir kalabalık olduğunu gösteriyor.

Tarihsel bir bağlam içinde, yığınla faktörün kuşatmasında ve sıradan insanların 
dahliyle inşa edilmiş olmakla birlikte, muhtemelen başka her yerde olduğu gibi 
Türkiye’de de milletin sınırlarının ve derecelerinin tayin edilmesinde başat aktör 
devlet oldu. Kimlerin ‘bizden’ olup kimlerin olmadığını, kimin milletin merkezin-
de, kimin çeperinde, kimin arada bir yerlerde olduğunu gösteren ve tayin eden, 
devletin yüz sene boyunca söyledikleri ve yaptıkları oldu. 

Bu söylenenlere ve yapılanlara bakıldığında ilk elde görülenler şunlar: 1. ‘Mil-
let’ten ya da ‘biz’den olanlardan oluşanların sınırları ile, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olanlardan veya Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlardan oluşanların 
sınırları örtüşmedi; 2. ‘Millet’ten olmanın kurallar ve istisnalarla bezeli kademe-
leri olageldi. Başka bir deyişle, geride kalan yüz sene boyunca hemen her zaman, 
Türkiye vatandaşı olduğu hâlde Türk milletine mensubiyeti şüpheli olanlar oldu 
ve ‘milletten olma’nın katmanları var oldu. 

‘Türk milletinden olma’nın sınırlarına ve katmanlarına dair karmaşık gibi görü-
nen bu tablo kolaylıkla sadeleştirilebilir. Devletin yüz sene boyunca yaptıkları 
ve kullandığı dil, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hıristiyan ve Musevi vatandaşlarının 
Türk milletinin hemen hemen haricinde olacak şekilde kıyısında kaldığını, ‘millet-
ten’ sayılan Müslüman vatandaşların ise ‘Türkler’ ve ‘Türkleşmesi beklenenler’  
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şeklinde derecelendirildiğini gösteriyor. Yani, ‘Türk milletinden olma’nın son yüz 
senesi, ‘milletten olanlar’ın, merkezdeki Türkler, aradaki müstakbel Türkler ve kı-
yıdaki sözde Türkler şeklinde kademelendirildiğine işaret ediyor. 

Türkçe konuşan Müslümanları Türkler; Türkçe konuşmayan Kürtleri, Çerkesleri, 
Arapları ve diğer Müslümanları müstakbel Türkler; Ermenileri, Rumları, Musevi-
leri ve Müslüman olmayan diğerlerini ise sözde Türkler olarak gören bu kademe-
lendirme sisteminde istisnalar da olmadı değil. Devlete ihanet ettiği farz edilen 
Çerkesler, ayaklanan Kürtler, son olarak da darbe yapmaya kalkışan Gülenciler, 
hızla, ‘milletten olma’nın kıyısına ve hatta dışına yerleştirildiler. Keza, Kurtuluş 
Savaşı esnasında Türk ordusuna yardım ederek ya da Türk ordusuyla birlikte sa-
vaşarak ‘devlete sadakatini ispat eden’ Rum ve Ermeni vatandaşlar, ebediyen 
olmasa da, milletin kıyılarından içeri alındılar. 

Sözü edilen bu istisnalara karşın, ‘Türk milletinden olma’nın sınırları ve derecele-
ri, yukarıda aktardığım hareketli kademelendirme mantığınca tayin olundu ve se-
rencamı da bu kademelendirme mantığına uygun olarak tecelli etti. Yüz senenin 
sonunda, milletten olmanın kıyısına konarak envaiçeşit ayrımcılığa ve baskıya 
maruz kalan Hıristiyanların ve Musevilerin büyük kısmı Türkiye’yi terk ederek 
Türk milleti dairesinin bütünüyle dışına çıkarken, kalanları milletin kıyısında ol-
maya devam etti. Diğer tarafta ise, Türkçe konuşmayan Müslümanların büyük 
kısmı, ‘müstakbel Türkler’ kademesinden ‘Türkler’ kademesine geçti. 

Kürtler ya da çoğu Kürt hariç... Boşnaklar, Lazlar, Çerkesler, Araplar büyük oranda, 
müstakbel Türkler kademesini boşaltarak ‘Türk milletinden olma’nın merkez kade-
mesine doğru ilerlerken, sayıca çok ve belirli bir havalide meskûn olduklarından olsa 
gerek, müstakbel Türk Kürtlerin epey büyük bir kısmı, ‘Türk milletinden olma’nın mer-
kezine ilerleme davetine icabet etmedi. Diğer bir deyişle, ‘Türk milletinden olma’nın 
serencamını koşullandıran ve Ermeni, Rum, Süryani, Musevi, Boşnak, Çerkes, Laz, 
Arap vd. vatandaşların durumunda büyük ölçüde işleyen hareketli kademelendirme 
mantığı, Kürt vatandaşlar söz konusu olduğunda tam olarak işlemedi, aksadı.

Sözü edilen mantığın Kürtlerin durumunda kısmen işleyip kısmen aksaması, dev-
letin Kürtlere bakışını ve tutumunu kökten şekillendirdi. Türkiye devleti, Cum-
huriyet’in kuruluşunun hemen öncesindeki birkaç sene boyunca etno-kültürel  
kimliğini devam ettirme hakkına sahip eşit vatandaşlardan saydığı Kürtleri, 
1924’ten neredeyse bugüne dek, duruma, zamana ve olaya bağlı olarak değişecek 
biçimde, müstakbel Türklerden ve sözde Türklerden saydı. Kürtlerin Türk milleti 
içerisindeki ya da karşısındaki bu hareketliliği, devletin Kürtlere dair dilini ve al-
gısını da çeşitli ve hareketli kıldı. Bu çeşitlilik ve hareketlilik, milletten olmanın  



83

sınırlarının ve kademelerinin büyük tayin edicisi devletin ağzına bakan kurum-
ların, siyasilerin, medyanın ve yurttaşların da diline ve dimağına aynen yansıdı. 
Kürtler bütün bu aktörlerce düşünülürken, konuşulurken, resmedilirken, müs-
takbel Türklükten sözde Türklüğe uzanan bir tayfın içerisinde yer alan kelimeler, 
kavramlar ve imajlarla düşünüldü, konuşuldu ve resmedildi.

Üzerine uzun uzadıya konuşma, düşünme, özel imaj üretme ihtiyacı duyulmayan, 
‘her bakımdan’ Türkleşmiş Kürtler bir tarafa bırakılacak olursa, müstakbel Türk-
ler olarak Kürtler ‘Türklüğünü unutmuşlar; aşiret, tekke ve tarikat olarak, din ve 
feodalizm gibi, geçmişin kalıntılarına yapışmışlar; coğrafi şartların ve feodal ege-
menlerin sebep olduğu geri iktisadi duruma maruz kalmışlar’ olarak kodlandı. Bu 
itibarla, müstakbel Türklerden Kürtler, Türklükleri yeniden hatırlatılarak, okul, as-
kerlik, iskân edilme gibi enstrümanlar vasıtasıyla Türkçeyle buluşturularak, aşi-
ret, tarikat ve feodalizm gibi geçmişin kalıntıları ortadan kaldırılarak, kalkınmış 
ve müreffeh kılınarak Türkler dairesinin içine çekilmeye çalışıldı. Bugün giderek 
zayıflasa da, hâlen süregiden bütün bu çalışma esnasında Türkleşmesi beklenen 
Kürtler ‘dağ-Türkleri’, ‘kart-kurt Türkleri’, ‘mürteciler’, ‘yobazlar’, ‘eşkıyalar’, 
‘kuyruklu Kürtler’, ‘300 kelimelik dille konuşanlar’, ‘Farsça-Türkçe kırması bir 
dille konuşanlar’, ‘kırolar’, ‘ağalar ve marabaları’ gibi imaj ve kavramlarla anıldı. 
Bütün bu imaj ve kavramların ortak noktası aşikârdı: Kürtler düzeltilmesi ve nor-
ma, Türklük normuna uygun kılınması gerekenlerdi.

Beri yandan, 1925 ve 1930 ayaklanmaları ve bir kısım Kürt’ün Kürtlük fikri etrafın-
da siyaset yapmaya devam etmesi, Kürtlerin müstakbel Türkler çerçevesinin içine 
sığmaz görünen birtakım hâlleri olduğunu da gösteriyordu. Kürtlerin bu hâliyle 
karşılaşma anlarında devlet ve diliyle, dimağıyla devlete bağlı olanlar, Kürtlerin 
Türklükle ilişkisinin müstakbel Türklüğün ötesine geçen bir kısmı da olduğuna ka-
naat getirdi. Türklüğe terfi etmesi beklenenler olarak Kürtler, devlet nazarında 
Türklüğün dışına, kıyısına yerleştirilmesi gerekenlerden olabilecek bir tarafları 
olduğunu göstermişlerdi. Bu durum Kürtleri müstakbel Türklerden gören ve gös-
teren kavram ve imajların başkalarıyla ikame edilmesinin önünü açtı. Kürtlerin 
müstakbel Türklüğün dışına taşan hâlleri, ‘kırmızı kuvvetler’, ‘evleri ve hayvan-
larıyla yakılması gerekenler’, ‘emperyalizme alet olanlar’, ‘gündüz külahlı, gece 
silahlı olanlar’, ‘sözde vatandaşlar’, ‘kurdun dişine kan değdirenler’ gibi kavram 
ve imajlarla anıldı. Bu ikinci grup imaj ve kavramların ortak noktası da aşikârdı: 
Kürtler düzeltilmesi, norma, Türklük normuna uygun kılınması gerekenler değil, 
imha edilmesi, Türklüğün dışına ya da kıyısına atılması gerekenlerdi.

Özetle, genel bir bakış, Kürtlerin, geride kalan yüz sene boyunca devlet ve bağlı-
larınca iki grup imajla düşünüldüğünü ve anıldığını gösteriyor: Kürtleri müstakbel 
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Türklerden sayan imajlar ve sözde Türklerden sayan imajlar. Böyle olmakla bera-
ber, bu anılma tarihinde şöyle bir genel eğilim oldu: Kürtler, Cumhuriyet’in ku-
ruluşunu takip eden neredeyse ilk elli sene boyunca ağırlıkla müstakbel Türklük 
fikrine denk düşen kavramlar ve imajlarla anılmışken, bu tarihten sonra önce tek 
tük, 90’larda ve 2000’lerde ise giderek daha sık bir biçimde sözde Türkler fikrine 
denk düşen kavram ve imajlarla anılır oldular. 2010 sonrasındaki birkaç sene 
boyunca etno-kültürel kimliklerini devam ettirme hakkına sahip eşit vatandaş-
lardan sayılacak gibi oldularsa da, 2015’le beraber bu durum sonlandı ve kısmen 
müstakbel Türkler, çoklukla da sözde Türkler olarak görüldüklerine işaret eden 
imajlarla anılmaya devam ettiler. 

Bugün de devam eden bu durum içerisinde Kürtlerin hangi hâllerinin ve Kürtlerin ne 
kadarının sözde Türklük fikri etrafında düşünülüp anlaşıldığını tespit etmek elbette 
kolay değil. Dolayısıyla, tüm Kürtlerin, tüm hâlleriyle ‘Türk milletinden olma’nın 
sözde Türklük kademesine yerleştikleri söylenemez. Lakin Türkiye vatandaşı Kürt-
lerin genel nüfusun beşte biri kadarını oluşturduğu hesaba katıldığında, vatandaş-
ların azımsanamayacak kadar büyük bir kısmının, yine azımsanamayacak kadar 
‘hâl’inin sözde Türklüğe denk düşen imajlarla anlaşıldığını söylemek mümkün. 

Kürtleri ağırlıkla yeniden müstakbel Türkler olarak kodlamaya imkân verecek bir 
vasatın oluşma ihtimali çok zayıflamış olduğundan, Türkiye’de ‘biz’ ya da ‘millet’ 
olma hâlinin serüveni bugün itibarıyla şu soruyla karşı karşıya kalmış görünüyor: 
Kürtleri ‘bizden’ olanların kıyısına yerleştirip dışarı sürükleyen mevcut durum ge-
lişerek devam mı edecek, yoksa Kürtleri etno-kültürel kimliklerini devam ettirme 
hakkına sahip eşit vatandaşlar kılacak yeni bir hâl mi oluşacak? Başka bir deyişle, 
‘bizden’ ya da ‘milletten’ olmanın kademeli hali, geçmişe nazaran çok daha fazla 
vatandaşın sözde Türklük dairesine yerleşmiş olduğu bir biçimde devam mı ede-
cek, yoksa farklı ve eşit vatandaşlığa dayalı, kademesizleştirilmiş bir ‘bizden’ ya 
da ‘milletten’ olmak hâline mi geçilecek? 

Elinizdeki rapor ikinci ihtimalin çok uzağında olduğumuza işaret ediyor. Bu ra-
por, Kürtlerin hâlen ‘makbul olanlar’ - ‘makbul olmayanlar’ ayrımı çerçevesinde 
kodlandığını gösteriyor. Hepten sözde Türklerden sayılmamakla birlikte, Kürtlerin 
kayda değer bir kısmı ‘dış güçlerin etkisinde’, ‘oyuna gelen’, ‘beka karşıtı’ ve ‘te-
rörle bağlantılı’ olmak gibi imajlarla düşünülüyor. Raporun ortaya koyduğu bu 
durum, farklı ve eşit vatandaşlığa dayalı, kademesizleştirilmiş bir ‘biz olma hâ-
li’nin çok uzağında olmaya devam ettiğimizi gösteriyor.
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Serra Güvengez
Emircan Saç

Gülbeyaz Sert

Hrant Dink Vakfı çatısı altında yürütülen medya izleme çalışması kapsamında on 
yıldır yazılı basındaki nefret söylemi takip, tespit ve teşhir ediliyor. Bu kesintisiz ça-
lışma sayesinde, Türkiye’de nefret söylemi ve ayrımcılığın basına yansıması üzeri-
ne kayda değer bir bilgi ve gözlem birikimi sağlandı ve bu birikim gelişmeye devam 
ediyor. ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ projesinde, nefret söylemi içerdiği 
düşünülen gazete metinleri ele alınıp, hedef aldıkları gruplar, söylemin niteliği gibi 
unsurlar temelinde listelenerek eleştirel söylem analizine tabi tutuluyor. Medyanın 
kullandığı dile odaklanan bu izleme çalışmasının bulguları, ayrımcılık, ötekileştir-
me ve kutuplaşmanın önemli bir veçhesini gözler önüne seriyor. 

Proje, nefret söylemi tespitinde, 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ta-
rafından kabul edilen tavsiye kararını esas alıyor. Bu karara göre, ‘nefret söylemi’ 
ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmen-
lere ve göçmen kökenli kişilere ve gruplara yönelik saldırgan milliyetçilik ve etnik 
merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifade bulan, dinsel hoşgörüsüzlük de 
dâhil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teş-
vik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimidir.7 Nefret söylemi, “ayrımcılığın 
daha saldırgan ve aşağılayıcı, açıkça hedef gösterici ve dışlayıcı” şekilde ifade bul-
muş hâli olarak,8 hedef aldığı grubu ya da kimliği doğrudan ve açıkça aşağılayabili-
yor, düşmanlaştırabiliyor, hedef gösterebiliyor, yaftalayabiliyor ve itham edebiliyor.  

Nefret söyleminden daha ince kurgulanmış ve örtük bir şekilde hedef gösteren ya 
da saldıran, ama her zaman ayrıştıran ve ötekileştiren ayrımcı söylem, yazılı ba-
sında karşımıza nefret söylemi kadar sık çıkıyor. Ayrımcı söylemi, nefret söylemine  

7 “Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on ‘hate 
speech’”, https://rm.coe.int/1680505d5b (erişim tarihi: 9 Nisan 2020).

8 Mahmut Çınar, “Habercilik ve Nefret Söylemi”, Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar 
ve Tartışmalar içinde, der. Mahmut Çınar (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013), s. 142.

GİRİŞ



86

göre daha örtük bir şekilde ayrımcı mesaj yayan söylem olarak tanımlasak da, bu 
iki kavram arasına net bir çizgi çekmek güç. Bu, hem genel anlamda söylem üze-
rine tartışmanın zorluğu, hem de ayrımcı söylemin dile yoğun bir şekilde işlemiş 
olmasıyla ve gizilliğiyle ilişkili bir durum. 

Yazılı basının kullandığı dilin, yıllar içinde, toplumsal ve siyasi gündeme bağlı 
olarak değişikliklere uğramasına rağmen, barındırdığı nefret söylemiyle, azınlık-
ları ve kırılgan grupları sıklıkla hedef aldığı gözlemleniyor. Hatta bazı grupların 
sürekli olarak medyadaki bu söylemin hedefinde olduğu görülüyor. Bu grupların, 
Türkiye yazılı basınının değişmeyen ‘öteki’leri olmasını, yerleşmiş ve kemikleşmiş 
düşmanlık algısıyla açıklamak mümkün. Diğer yandan, medyada nefret söylemi 
izleme çalışmasının bulguları, diğer gruplara yönelik söylemin ayrımcılık boyutla-
rının tümünü göstermekte yetersiz kalabiliyor. Kimi zaman gizil ya da örtük olarak  
dışa vurulan bu ayrımcılığın izlenmesi ve analiz edilmesi, Türkiye’de ayrımcılığın bi-
çimlerinin ve boyutlarının ortaya konması açısından son derece önemli. Bu yüzden, 
Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi olarak, nefret söylemi kapsamında 
değerlendirilemeyecek söylemleri ve medyanın bu yöndeki eğilimlerini ‘ayrımcı 
söylem raporları’ ile tartışmaya açıyor; medyada kadınların temsili, trans cinayeti 
haberlerinde kullanılan dil, Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcılık, çocukların tem-
sili, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın haberleştirilmesi gibi dosyalarla, bu alanlar-
daki söylemi ve ayrımcılığı analiz etmeye çalışıyoruz. Medya izleme çalışmasının 
son iki yılına bakıldığında, 2017’de nefret söylemi ürettiği tespit edilen toplam 6517 
haber metninin ve köşe yazısının 39’unda Kürtlerin hedef alındığı, 2018’de ise bu 
oranın 6782’de 80 olduğu görülüyor. 2017 ve 2018 yıllarında Kürtlere yönelik nefret 
söylemine görece az rastlanmış olması, yazılı basının Kürtler ve Kürt kimliği konu-
sunda benimsediği dilin analiz edilmesini ve Kürtlere yönelik doğrudan ya da do-
laylı ayrımcı söylemin nasıl üretildiğinin ortaya konmasını özellikle önemli kılıyor.

Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan bu raporda, yazılı basının Kürtleri hangi 
konular ve temalar etrafında ele aldığı, Kürt kimliğinin ve Kürtlerin kamusal bir 
mecra olan gazetelerde nasıl sunulduğu incelendi. Çalışmada, siyasi tartışmaların 
yoğunlaştığı seçim dönemlerinde medyanın ürettiği ayrımcı söylemin daha belirgin 
ve kesin olabildiği gözleminden hareketle, yazılı basında Kürtlere yönelik ayrımcı 
dile odaklanıldı. Bu çerçevede, 2019 yılında özellikle yerel seçim sürecinde öne çı-
kan gelişmeler dikkate alınarak bir örneklem oluşturuldu. Ardından, bu örneklem 
tarandı ve belirgin şekilde ayrımcı söylem içeren haberler ve köşe yazıları, Kürtlerle 
ilgili konuları ya da doğrudan Kürtleri ele alma biçimleri itibariyle kategorilere ay-
rılarak analiz edildi.
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Yöntem 

Medyada üretilen dil yalnızca bilginin paylaşıldığı ve düşüncelerin ifade edildi-
ği, nötr bir araç değildir. Dil içinde kodlanan söylemin toplumsal ve bilişsel etki 
güçleri ve kökenleri vardır.9 Dil kullanımı ve söylemsel tercihler birer stratejidir; 
yazılı basının, haberleri sunma biçimi yalnızca kullanılan kelimeleri ve dilsel ter-
cihleri değil, görsel kullanımları da içerir. Bu çalışmada, T. A. van Dijk’ın cümle 
düzeyinde ele aldığı mikro söylemsel anlam, işlenen konu düzleminde ele aldığı 
makro söylemsel anlam ve ‘olumlu biz’ / ‘olumsuz öteki’ ayrımının ortaya kon-
duğu sosyo-bilişsel sistem bağlamında derinleştirdiği söylem analizinden esinle, 
cümlelerin sözdizimlerine, işlenen konulara, kullanılan metaforlara odaklanan 
bir söylem analizi yapıldı.10 Yazılı basının söylemsel stratejilerinin analizinde, 
eleştirel söylem analizi kuramcılarından Ruth Wodak’ın yaptığı sınıflandırmadan11  
yararlanılarak, hedef alınan kişi ve/veya grupların nasıl adlandırıldığı (gönderge-
sel stratejiler); bu gruplara nasıl tanımlar getirildiği ve hangi özelliklerin atfedildi-
ği (yükleme stratejileri); olumsuz genelleme ve atıf içeren ayrımcı ve ötekileştirici 
söylemin ne gibi argümanlarla desteklendiği ve nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığı 
(argümantasyon stratejileri); adlandırma, tanımlama ve meşrulaştırmanın hangi 
perspektifle ve kimin gözünden yapıldığı (perspektif stratejileri). Çalışmada, haber 
ve köşe yazılarının başlıklarının tonu, ele aldıkları tema ve metnin ana aktörü, yer 
verdikleri kaynaklar, sözcük seçimi ve görsel malzeme tercihleri gibi öğeler çerçeve-
sinde, Kürtlerden söz etme biçimleri ve bu ögelerin oluşturacağı muhtemel zihinsel 
temsil incelendi. Bir başka deyişle, Kürtlere yönelik ayrımcı söylem üreten haber 
ve köşe yazılarında Kürtlerin nasıl ve ne şekilde ele alındığı sorusuna yanıt arandı.  

Kapsam

Kürtlere yönelik ayrımcı söylemi konu alan bu rapor, 2019 yılında çeşitli gaze-
telerde yayımlanmış haber ve yazıların nitel analizinden oluşuyor. Yukarıda 
değinilen nefret söylemi taramasında olduğu gibi, bu rapor için de yazılı basın  

9 Yasemin İnceoğlu, “Tartışmalı Bir Kavram: Nefret Söylemi”, Medya ve Nefret Söylemi: 
Kavramlar, Mecralar ve Tartışmalar içinde, der. Mahmut Çınar (İstanbul: Hrant Dink Vakfı 
Yayınları, 2013), s. 75.

10 Teun A. Van Dijk, “Söylem ve İktidar”, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi içinde, çev. Pınar Uygun 
(İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2010), s. 9-41.

11 Michael Meyer, “Between Theory, Method, and Politics: Positioning of the Approaches 
to CDA”, Methods of Critical Discourse Analysis içinde, der. Ruth Wordak ve Michael Meyer 
(Londra: SAGE Publications, 2001), s. 27.
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taraması, bir medya takip ajansının servisinden yararlanılarak, anahtar ke-
limeler aracılığıyla yapıldı. Özellikle ele alınan zaman dilimi göz önünde bu-
lundurularak, konuyla ilgili olabilecek kelimelerin/ibarelerin listesi çıkarıldı. 
Listede şu kelimeler/ibareler yer alıyor: ‘Kürt’ (ayrıca ‘Kürtler’, ‘Kürt kardeş-
lerimiz’, ‘Kürt kökenli’ vb.), ‘Doğulu’/‘doğulu’, ‘Güneydoğulu’/‘güneydoğu-
lu’, ‘Kürdistan’, ‘bölücü’, ‘kayyum’/‘kayyım’, ‘HDP’ ve ‘Öcalan’. Ardından, 
dokuz ulusal gazeteden (Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Sabah, 
Sözcü, Star, Yeni Akit ve Yeni Şafak) seçilen, içinde söz konusu kelimelerin/
ibarelerin geçtiği metinler taranıp analiz edildi. Gazetelerin seçiminde, siyasi 
alanda farklı kesimlere ulaşma özellikleri ve farklı ideolojik, siyasi konum-
lanışları temel alındı. Örneklem oluşturulurken, 2019 yılında, özellikle yerel 
seçim sürecinde öne çıkan gelişmeler dikkate alındı. Medyadaki ayrımcı söy-
lemin seçim dönemlerinde, yoğunlaşan gündem ve ortaya çıkan tartışmalarla 
daha da belirginleştiği göz önünde bulundurularak, yerel seçim kampanyala-
rının başladığı Şubat 2019 ile birçok belediyeye kayyum atandığı Ağustos 2019 
arasını kapsayan altı aya odaklanıldı. 

Çalışmada, yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı, ‘Kürdistan’ kelimesinin kullanımına dair açıklamalar; yerel seçim; 
Abdullah Öcalan ile avukatlarının sekiz yıl aradan sonra görüşmesi; Yüksek 
Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi yönündeki kararı; 
seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan eski Başbakan 
Binali Yıldırım’ın Diyarbakır ziyareti; yerel seçimin İstanbul’da tekrarlanması; 
bazı HDP’li belediyelere kayyum atanması gibi gündem maddelerinin her biri-
nin, birer haftalık dönemler içinde, söz konusu gazetelerde nasıl yer aldığı in-
celendi. Odaklanılan haftalar, seçim döneminde öne çıkan gelişmelerden yola 
çıkılarak belirlenmiş olsa da, herhangi bir konu kısıtlamasına gidilmeden, 
anahtar kelimeleri içeren tüm metinler okunup değerlendirildi. Dolayısıyla, 
tarama kapsamında, seçim gündemi dışındaki konuları odağına alan haberler 
ve köşe yazıları da ele alındı ve toplamda 2356 gazete metni incelendi. Söylem 
analizinde, tarama sonucu örnekleme dâhil edilen metinler, öne çıkan söylem 
biçimlerine göre, dört başlık altında analiz edildi: ‘Makbul’ Kürtler / ‘makbul 
olmayan’ Kürtler; Kürtçenin suçla ilişkilendirilmesi; sınır ötesindeki Kürtler; 
bir ‘millî güvenlik sorunu’ olarak Kürt kimliği.

İncelenen metinlerde, söylemin ele alınan konuya göre değişiklik gösterdi-
ği, farklı farklı dinamikler ve sistemlerle kurulduğu görüldü. Bazı metinlerde, 
Kürtlere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici mesajların, nefret söyleminden daha 



89

örtük bir şekilde ve dolaylı olarak kurgulanmış söylemler yoluyla verildiği,  
bazılarında ise Kürt kimliğinin doğrudan nefret söyleminin hedefi olduğu göz-
lemlendi. Bu raporda “‘Makbul’ Kürtler/ ‘Makbul olmayan’ Kürtler” ve “ Bir 
‘millî güvenlik sorunu’ olarak Kürt kimliği” başlıkları altında incelenen haber 
ve köşe yazılarında, doğrudan nefret söylemi olarak tanımlanamayacak, daha 
ince bir şekilde kurgulanmış, ayrımcı ve ötekileştiren mesajları daha örtük bir 
şekilde veren söylemlerin hâkim olduğu tespit edildi. ‘Kürtçenin suçla ilişki-
lendirilmesi’ ve ‘Sınır ötesindeki Kürtler’ başlıkları altında incelenen metinler 
ise, Kürtleri bir topluluk olarak hedef almaları ve Kürt kimliğine ilişkin genel-
lemeler yaparak kimliğin kendisini olumsuzlukların taşıyıcısı olarak işaretle-
meleri nedeniyle, doğrudan nefret söylemi kapsamında değerlendirildi.
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YAZILI BASIN ANALİZİ 

GENEL BULGULAR

Raporda 2019 yerel seçim dönemine odaklanıldığı için, daha çok seçim günde-
mine ilişkin haber ve köşe yazıları ele alındı. Ayrıca, taranan gazetelerde yer 
alan, Suriye, İran ve Irak’taki Kürtlere dair metinler de incelendi. 

İncelenen gazetelerin Kürtlere yönelik söylemlerinde, Kürtleri doğrudan ve 
dolaylı olarak dışlayan, ötekileştiren bir dil ve –Ruth Wodak’ın söylem yoluyla 
üretilen ayrımcılığı ele alırken bahsettiği– ‘dâhil etme’ ve ‘hariç tutma’ pratik-
lerinin kullanıldığı;12 ve ‘makbul’ bir Kürt kimliği tanımlanarak bu tanımın dışın-
da kalanların ötekileştirildiği görülüyor. Kürt kimliği ancak ve ancak ortak dinî 
inanç ya da oy verilen parti temelinde olumlu, ‘makbul’ bir şekilde resmedilir-
ken, makbul addedilmeyen Kürtler ‘dış güçlerin etkisinde’, ‘oyuna gelen’, ‘beka 
karşıtı’ ve ‘terörle bağlantılı’ bir grup olarak resmedilerek olumsuzluklarla iliş-
kilendiriliyor. Metinlerin kurgularında sıkça başvurulan bu ‘yükleme stratejile-
ri’yle, ‘diğer Kürtler’ tehdit unsuru olarak sunuluyor. Bu rapor, yazılı basında 
Kürtler hakkında üretilen ayrımcı söylemin her iki ucuna da odaklanıyor. 

Haber metninde haberin öznesine yer verilmemesi ve söz hakkı tanınmaması, 
daha önceki dönemlere ait ayrımcı söylem raporlarımızda da tespit edilmiş bir 
durum.13 Bu araştırma da, Kürtlerin konu edildiği, Kürtlerle ilişkili tahlillerin yer 
aldığı haber metinleri ve köşe yazılarında, birincil kaynak olarak bu grubun sözüne  

12 Ruth Wodak, “‘Us’ and ‘Them’: Inclusion and Exclusion – Discrimination via Discourse”, 
Identity, Belonging and Migration içinde, der. Gerard Delanty, Ruth Wodak ve Paul Jones 
(Liverpool: Liverpool University Press, 2011), s. 56.

13 Ezgi Koman ve Şeyma Özkan, “Yazılı Basında Çocukların Temsili: Haziran 2018” (İstanbul: 
Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2018), https://hrantdink.org/tr/asulis/yayinlar/72-medyadanefret-
soylemi-raporlari/1542-turkiye-yazili-basininda-cocuklarin-temsili; İdil Engindeniz, Şeyma 
Özkan ve Funda Tekin, “Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları: Mayıs 1995 
- Eylül 2018”, Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu içinde (İstanbul: Hrant 
Dink Vakfı Yayınları, 2019), https://hrantdink.org/tr/asulis/yayinlar/72-medyada-nefret-
soylemiraporlari/2003-medyada-nefret-soylemi-ve-ayrimci-soylem-2018-raporu
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başvurulmadığını, fikrine ancak çok sınırlı şekilde yer verildiğini ortaya koyuyor. 
Söz konusu metinlerde bilgi aktarma ve yorumlamanın ötesine geçildiği, hüküm 
verici ve buyurgan bir dilin hâkim olduğu görülüyor. Öznesi Kürtler olan birçok 
metinde karşılaşılan bu dil, hâkim unsur – alt unsur ilişkisini ima etmek ve ye-
niden üretmek üzere kullanılıyor. Dolayısıyla, bu metinlerde Kürtlerin dolaylı bir 
biçimde edilgenleştirildiği ve sessizleştirildiği söylenebilir. 

Yine, birçok diğer ayrımcı söylem raporunda ortaya konduğu gibi, bazı metin-
lerde, konu edilen olay ya da eylemler bir kimlikle ilişkilendirilir. Örneğin, trafik 
kazalarına ilişkin haberlerde, kazaya neden olan sürücü kadınsa, sıklıkla “kadın 
sürücü kaza yaptı” vurgusuna rastlanır. Bu tür haberler, kadınların sürücülük ko-
nusunda acemi, beceriksiz oldukları önyargısıyla cinsiyet ayrımcılığı üretir14 ve 
bu önyargıları güçlendirir. Benzer şekilde, Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcılık, 
ulusal kimliğe vurgu yapılarak üretiliyor. Örneğin, çeşitli suçlarla ilgili haberler-
de, sanık Suriyeli ise, taşıdığı bu aidiyet, olayla doğrudan ilişkilendirilebiliyor. Bu 
araştırma kapsamında incelenen haberlerde de, çeşitli olayların ‘Kürt terörist’, 
‘Kürtçe hakaret’ gibi ibarelerle aktarıldığı görülüyor. Haber metinlerinde, sorum-
lu tutulan kişilerin etnik kimliklerine ya da konuştukları dile vurgu yapılıyor. Böy-
lece Kürt kimliği şiddet ve suçla ilişkilendiriliyor ve Kürtler haberlerde bahsedilen 
olumsuzlukların konusu edilerek ‘olumsuz öteki’ olarak resmediliyor; Kürtlüğün 
bu şekilde vurgulanmasıyla, Kürt kimliği bir tehdit olarak betimlenmiş oluyor.

Türkiye dışında yaşayan Kürtleri konu alan gazete metinlerinde, uluslararası 
olaylar ele alınırken ve sınır ötesinden bahsedilirken, yine Kürtlerin tümünü he-
def alan söylemlerin hâkim olduğu ve Kürt kimliğine yönelik ayrımcı dilin doğru-
dan saldıran, aşağılayan ve hedef gösteren bir niteliğe büründüğü görülüyor. Bu 
anlamda, yazılı basında Türkiye’deki Kürtler hakkında üretilen söylem ile sınır dı-
şındaki Kürtler hakkında üretilen söylem birbirinden farklılaşıyor. Örneğin, ‘Kürt 
devleti’nin Türkiye’nin topraklarını alacağı iddiası Kürtlere yönelik nefreti körük-
lerken, kimliği bir bütün olarak hedef tahtasına koyuyor.15 Diğer yandan, sınır 
ötesinde yaşayan Kürtlere ilişkin metinlerde, Türkiye’nin ve Türklüğün sınırları 
içinde değerlendirilemeyecek olan bu grup hakkında kolaylıkla nefret söylemine 
başvurulup, daha da kötücül söylemler üretilebiliyor.

14 Mahmut Çınar, Yonca Poyraz Doğan, Tayfun Ertan, Barış Soydan ve Rana Şenol, “Haberde 
Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylem”, Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu içinde (İstanbul: P24, 
2015), s. 16-17.

15 Sabah, 5 Nisan 2019.
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‘MAKBUL’ KÜRTLER / ‘MAKBUL OLMAYAN’ KÜRTLER

Kürtler, Türkiye toplumunu adlandırmak üzere kültürel ve hukuki kod olarak kul-
lanılan ‘Türklük’ karşısında konumlandırılma biçimi, döneme ve bağlama göre 
değişiklik gösterebiliyor. Bu konumlandırma, Ruth Wodak’ın, söylem düzeyinde-
ki ayrımcılığı ele alırken dikkat çektiği ‘dâhil etme’ ve ‘dışlama’ pratikleriyle şekil-
leniyor. Kürtler, kimi durumlarda “Türklük dairesi”ne ‘dâhil edilebilir’ olarak gö-
rülürken, kimi durumlarda ‘biz’ ve ‘onlar’ karşıtlığı çerçevesinde ötekileştirilerek 
bu dairenin dışında tutuluyor.16 

Bu bölümde, Türkiye yazılı basınında, Kürt kimliğinin yeniden üretimi sırasında na-
sıl ‘makbul Kürt’ kategorisinin oluşturulduğu ve bu pratiğin, Kürt kimliğine yönelik 
nasıl bir ayrımcı söylem ürettiği ele alınacak. İncelenen metinlerde, baskın kimliğin 
sahip olduğu ‘olumluluklar’ı taşıyan, yani dindar, ideolojik saiklerle hareket etme-
yen ve iktidar partisine oy veren Kürtler, makbul görülüp sahipleniliyor. Kürtlerin 
makbul bulunmayan kesiminin sesine ise, bu metinlerde yer verilmiyor. Bu şekilde, 
makbul kimliğin sınırları çizilmiş oluyor. Makbul bulunmayıp, doğrudan ya da do-
laylı olarak dışlanan, ötekileştirilen kesimler, bazı metinlerde, ‘beka karşıtı’, ‘hain’ 
ve ‘düşman’ olarak kodlanıyor. Ayrıca Kürtlerin, medyada yaygın bir biçimde, kendi 
kararlarını veren aktif özneler şeklinde değil, olanı biteni anlamayan, hakikati göre-
meyen edilgen özneler olarak sunulduğu, görülüyor. 

Çalışma, yerel seçimlerin, ayrımcı söylemlerin üretilmesi ve yaygınlaşmasında 
nasıl araçsallaştırıldığını ortaya koyuyor. Seçim sonuçları ve Kürtlerin oy tercih-
leri, Kürtlere yönelik ayrımcı söylemin ve kimlik inşası sürecinin ögeleri haline ge-
lirken, demokratik bir yarış olan oylama, bir grubun ötekileştirildiği ve dışlandığı 
bir sürece dönüşüyor.

Ağrı, Şırnak ve Bitlis’teki yerel seçim sonuçlarına odaklanan, “Dindar Kürtlerden 
HDP’ye Tokat” başlıklı haberde kullanılan görselde ‘Çözüm Süreci’ne gönderme 
yapılırken, haber başlığının üstünde “çözüm bulundu” ifadesine yer verilerek, 
“dindar Kürtler”in seçimlerde “HDP’ye tokat atmasıyla”, ‘Kürt sorunu’nun çö-
züldüğü imasında bulunuluyor.17 

İktidar partisine oy veren Kürtlerin “Müslüman Kürtler” olarak nitelendirildiği 
haberde, “Batıdaki büyükşehirlerde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur 

16 Mesut Yeğen, ‘Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler içinde (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2014), s. 47. 

17 Yeni Akit, 2 Nisan 2019.
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İttifakı’nın zafer elde etmemesi için aday çıkarmayarak doğu ve güneydoğudaki 
illere odaklanan HDP yerel seçimlerde Müslüman Kürtlerin şamarıyla karşılaştı” 
ifadesiyle, iktidar partisine oy vermeyen Kürtler, örtük bir biçimde, ‘Müslüman 
olmayanlar’ olarak işaretlenerek değersizleştiriliyor. “Müslüman Kürtler” ibare-
siyle, iktidar partisine oy veren Kürtler olumlanırken, yazarın çizdiği çerçeveye 
dâhil olmayan, Müslüman kimliğini öne çıkaran ya da çıkarmayan veya kendini 
Müslüman olarak tanımlamayan Kürtlere söz hakkı tanınmıyor. 

Ayrıca, “Müslüman Kürtlerin teveccühünü kazanan AK Parti”nin, Doğu ve Gü-
neydoğu bölgelerindeki oylarını 2014 seçimleriyle karşılaştırıldığında ikişer puan 
artırdığının belirtildiği haberde, bu artışı “Müslüman Kürtler”in yarattığı vurgu-
lanırken, daha sonra, söz konusu artıştan “sandıkta HDP’ye sert bir cevap veren 
Türk milleti” ifadeleriyle bahsediliyor. İktidar partisine oy veren kişilerin “Türk 
milleti” etiketi altında anılması ve HDP’ye oy veren kişilerin ise dolaylı olarak bu 
tanımın dışında konumlandırılması, ‘makbul öteki’ ve ‘makbul olmayan öteki’nin 
inşasına işaret ediyor. Metnin genelinde, “Müslüman Kürtler”, “dindar Kürtler” 
ve “Türk milleti” tamlamalarıyla, aynı ümmetten ve milletten olma vurgusu ya-
pılarak, Kürtler homojen bir grup olarak sunuluyor.

Örneklemde yer alan bazı gazetelerde seçim süreci boyunca ‘beka’ söyleminin 
sıklıkla kullanıldığı, bazı gazetelerin ise bu söylemi kullanmaktan uzak durduğu 
gözlemleniyor. Gazete metinlerinde ‘beka’ “Türkiye’yi sevmek”, “Türkiye’nin bü-
tünlüğü, kalıcılığı” olarak kodlanıyor ve bir kimliği ayrıştıracak ve ayrımcılık üre-
tecek derecede araçsallaştırılıyor. Öyle ki, Kürt kimliğinin paydaşları arasında, 
‘beka’ söylemi aracılığıyla ayrım yapılıyor.

Mehmet Acet, “Ekonomi ile ‘Beka’nın çarpışmasından böyle bir netice çıktı” başlıklı 
yazısında, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını konu ediyor.18 “Kürt oylarının strate-
jik değeri bir kere daha görüldü” alt başlığında Kürt seçmenlerin oy verme davranışı-
nı yorumlayan yazar, “HDP’nin HDP’lileştiremediği Kürt oylarının dağılımı beka en-
dişesinin Türklerden daha fazla Kürtler arasında karşılık bulduğunun bir göstergesi  
olarak okunabilir” ifadesiyle, Kürt kimliğini oy verilen partiye göre kategorize ede-
rek bir karşıtlık yaratıyor. Metinde, HDP’ye oy veren Kürt seçmenlerin siyasi katı-
lımları ve oy davranışları ‘beka karşıtı’ olarak çerçevelendirilirken, demokratik bir 
yarış olan seçimler ‘beka’ söyleminin konusu yapılarak, seçmenleri etnik kimlikleri 
temelinde ‘ülkesini seven’ - ‘ülkesini sevmeyen olarak ayrıştıran bir dil kullanılıyor. 

18 Yeni Şafak, 3 Nisan 2019.
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Yazar, ayrıca “HDP’nin HDP’lileştiremediği Kürt oyları” ifadesiyle, Kürtlerin bir şe-
kilde ‘saptırıldığı’, kendi rızalarının dışında hareket ettirildiği imasında bulunarak, 
Kürtleri kendi kararlarını veremeyen, edilgen özneler olarak resmediyor.

Yeni Şafak, 3 Nisan 2019
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Gazetelerin okur mektupları arasından seçip yayımladıkları yazılar, editoryal ter-
cihlerini yansıtmaları bakımından özel bir önem taşır. Yeni Akit gazetesinin ‘Okur 
Postası’ sayfasında yayımlanan “Yeniden yapılanma istişare ile olmalıdır” başlıklı 
yazı da bu tür bir nitelik taşıyor.19 “Ülkenin ve milletin huzur ve refahı için devletin 
resmi ve sivil kuruluşlarında” ve “siyasi alanda” yeniden yapılanma öneren yazı-
da, “Kürt kökenli vatandaşlarımızı ve seçmenlerimizi, PKK terör örgütünün baskı-
larından kurtarmak için, Kürt kökenli aşiret reisleriyle ve din bilginleriyle bir araya 
gelerek, Kürt kökenli vatandaşlarımızı, öyle/böyle şer güçlerin vesayetine boyun 
eğen siyasi partilere oy vermelerinin yanlış olduğunu net bir şekilde anlatmanın  
yollarını aranmalıdır” ifadeleriyle, Kürt vatandaşlar, kendi adlarına karar alamayan 
özneler olarak sunuluyor. Yazarın, koruyucu ve kollayıcı bir rol üstlenerek, Kürtleri 
“terör örgütünün baskılarından kurtarılması gereken bir kesim” olarak nitelendirme-
si de bu edilgenlik atfını güçlendiriyor. Diğer yandan, Kürtler “şer güçlerin vesayeti” 
altındaki siyasi partilere oy verdikleri iddiasıyla, tehlikeli bir grup olarak kodlanıyor. 

19 Yeni Akit, 2 Mayıs 2019.

Yeni  Akit, 2 Mayıs 2019
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Yazıda ayrıca, “Kürt kökenli aşiret reisleriyle ve din bilginleriyle bir araya gelerek” 
ve “Devlet tüm gücüyle vatansever, din sever Kürt aşiretlerini ve din bilginlerinin 
yanında olduğunu her zeminde hissettirmelidir” ifadeleriyle, Kürt kimliği aşiret-
ler temelinde tanınıyor ve açıkça ifade edilmese de Müslümanlık çerçevesinde ta-
nımlanıyor. Konunun meşru muhatapları “vatansever, din sever Kürt aşiretleri” 
ve “din bilginleri” olarak resmedilerek, ‘Kürt sorunu’nun tarafları, makbul olanlar 
ve makbul olmayanlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla yazar, “ülkenin ve mil-
letin huzur ve refahı” için gidilecek yapılanmaya ancak makbul olarak tanımladığı 
kişileri muhatap olarak görüyor. Özetle, Kürt kimliği ‘makbul olan’ ve ‘makbul 
olmayan’ karşıtlığı temelinde iki kutba ayrılıyor.

Resul Tosun, “Kürtlere devleti sevdiren adam!” başlıklı yazısında, AKP’nin ikti-
dara geldiği 2002 yılı öncesi ve sonrası hakkında yorumlar, iki dönem arasında 
karşılaştırmalar yapıyor.20 Yazıda, “2002’den önceki yıllarda terörle mücadele 
ederken kullanılan yöntemler Kürtleri devletten soğutmuştu” ifadesiyle, söz ko-
nusu dönemin hükümetleri terörle mücadeleyi hukuk içinde yürütmedikleri ima 
edilerek eleştiriliyor. AKP hükümetlerinin “terörle mücadeleyi hukuk içinde yürü-
tüp (...) mağduriyetleri giderme istikametinde devlet babalığı” gösterdiğini ifade 
eden yazar, 2002 öncesi ile sonrası arasına bir sınır çizmeye çalışsa da, her iki 
dönem için de Kürtleri yalnızca “terörle mücadele” çerçevesinde ele alıyor. 

Yazar ayrıca, “1900’lü yılların başında İngilizler Kürtlere bir devlet kurdurmak 
istediklerinde[ve]Lozan görüşmelerinde (…) Kürt devleti kurulması gündeme 
geldiğinde (…) ümmet birliği inancıyla hareket eden (…) Kürtler terörle mücade-
ledeki yanlış politikalar sebebiyle PKK’ya itildiler” ifadeleriyle, Kürt kimliğine dair 
iki zıt kutup kurgulayarak, Kürtlerin ya “ümmet birliği inancıyla hareket eden” 
ya da “PKK’ya itilen” bir topluluk oldukları imasında bulunuyor. Makbul olmak 
“ümmet birliği”yle, makbul olmamak “PKK’ya itilmek”le bağlantılandırılırken, 
bir gruba olumlu yüklemeler yapılıyor, diğer grup ise terörle ilişkilendiriyor.

20 Star, 19 Mart 2019.
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KÜRTÇENİN SUÇLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Kürtlerle ilgili ayrımcı söylem üreten haber ve köşe yazılarında, Kürtçenin de 
hedef alındığı gözlemleniyor. Bu hedef alış, nefret söylemine kıyasla daha örtük 
bir nitelik taşıyor; Kürtçeye yönelik ayrımcılık direkt olarak Kürtçenin kötücül bir 
söylemle anılmasıyla değil, kimi zaman suçla birlikte anılmasıyla, kimi zaman da 
mevcut önyargılara seslenilerek yapılıyor. Suçla ilişkilendirme, doğal bir kimlik 
ögesi olan Kürtçenin daha çok suçla ilişkili haberlerde, suçu veya suçluyu tanım-
lamak için kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Bazen haber metinlerinde Kürtçeye 
değinilmesi, ele alınan olayların suçla ilişkilendirilmesine yetiyor. Bu bölümde, 
seçilen gazetelerde Kürtçenin, suç içeren olaylarla nasıl ilişkilendirildiği ve bu 
pratikle nasıl bir ayrımcı söylem üretildiği ele alınacak.

“Başkentte art arda tehlikeli provokasyon” başlıklı haber, Ankara’da bir köprü-
nün altına yapılan yazılamayı konu alıyor.21  Haberde yer alan “Ankara’nın so-
kaklarına veya köprü altlarına art arda provokasyon içerikli yazılar” ifadeleri ve  
haberin devamında “Millet İttifakı’nın adayı olan Mansur Yavaş’ın, HDP ile iş-
birliği yaptığı izlenimi yaratmak için köprü altlarına Kürtçe, ‘Yaşasın’ anlamına 
gelen ‘Biji Mansur’ yazıldı” ifadeleriyle, Kürtçe ‘tehlikeli’ bir ‘provokasyon’ çerçe-
vesinde ele alınıyor. Haberde savcılığa konu hakkında başvuru yapıldığının belir-
tilmesi, okurda Kürtçenin bir suç unsuru olabileceği fikrini oluşturuyor.

“YPG/PKK’lı teröristler Arap çifti infaz etti” başlıklı haber, Suriye’de yaşandığı iddia 
edilen bir adli olayı konu alıyor.22 Haber metninden, olayın nerede yaşadığı anlaşı-
lamıyor (ilkin Haseke ilinden, sonra Rakka’dan söz ediliyor), ancak “Kürtçe haka-
ret eden YPG/PKK’lı teröristler” ifadesiyle faillerin hangi dilde konuştukları vur-
gulanıyor. Haberde, söz konusu adli olayla doğrudan ilişkili olmamasına rağmen,  
faillerin konuştuğu dil öne çıkarılıyor. “YPG/PKK işgaline isyan sürüyor” ara baş-
lığının altında ise Suriye’nin Deyrizor şehrinde Arapların YPG’ye karşı düzenlediği 

21 Sözcü, 6 Mart 2019.

22 Sabah, 3 Mayıs 2019.

Sözcü, 6 Mart 2019
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belirtilen bir eylem konu ediliyor. Haber görselinin sol tarafında anlatılan cinayet 
ve görsel altında anlatılan eylem iki ayrı olay olsa da, bu ikisinin yan yana getiril-
mesiyle okuyucuda iki olayın birbiriyle ilişkili olduğu algısı yaratılıyor.

Haberin ilk kısmında “Kürtçe hakaret eden YPG/PKK’lı teröristlerin hırslarını olay 
yerinde durdurdukları Arap çiftinden aldığı anların görüntüleri sosyal medyada 
paylaşıldı” ifadeleriyle, öldürülen kişilerin etnik kimliğine, ikinci kısmında ise Arap-
ların yaptığı belirtilen bir eyleme yer verilerek, Suriye’de yaşanan olaylar Kürt-A-
rap çatışmasıymış gibi aktarılıyor. Haberde, söz konusu hakaretin Kürtçe olduğu 
vurgulanarak, cinayet örtük bir biçimde Kürt kimliğiyle bağlantılandırılıyor. Haber, 
konuyu ele alışının her iki yönüyle de Kürt kimliğini suçla ilişkilendiriyor. 

Aynı olayı “PKK’lılar Arap çifti sokakta infaz etti” başlığıyla sunan Yeni Akit 
gazetesinde de,23 “Kürtçe hakaret eden teröristlerin hırslarını olay yerinde  

23 Yeni Şafak, 5 Temmuz 2019.

Sabah, 3 Mayıs 2019
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durdurdukları Arap çiftinden aldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıl-
dı” ifadelerine yer veriliyor. Bu cümleyle, Sabah gazetesindeki haberde olduğu 
gibi, Kürtçe ve suç birbiriyle ilişkilendiriliyor.

SINIR ÖTESİNDEKİ KÜRTLER

Bu bölümde, Türkiye dışında yaşayan Kürtlerle ilgili ayrımcı söylem üreten haber-
ler ve köşe yazıları analiz edilecek. Basının, Türkiye dışında yaşayan Kürtleri ele 
alırken, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin konu edildiği metinlerdekinden çok farklı 
bir söylem inşa ettiği, ayrımcılık ve ötekileştirmenin ötesinde, sert bir dışlama ve 
nefret söylemi ürettiği görülüyor.

“İran’da Türk köylerine baskın” başlıklı haber, İran’ın Batı Azerbaycan bölgesin-
de yaşanan olayları konu alıyor.24 İran’da faaliyet yürüten PEJAK’ın “Türk köy-
lerine baskınlar düzenlemeye” başladığının belirtildiği haberde, bölge valisinin 
“binlerce Kürt teröristi maaşa bağladığı” belirtilirken, Kürt kimliği terörle ilişki-
lendiriliyor. Bahsedilen olayların suçlusu olarak kimliğin altının çizilmesiyle Kürt-
lere yönelik önyargılar körükleniyor.

24 Yeni Şafak, 5 Temmuz 2019.

Yeni Şafak, 5 Temmuz 2019
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Ayrıca, bölge sakinlerinin ağzından aktarılan “Tüm elektrik, su, eğitim ve diğer 
altyapı hizmetlerinin engellenmesinde Batı Azerbaycan Valiliği görevine getiri-
len Kürt asıllı Muhammed Mehdi Şehriyari var. Daha öncesinde Türkler aleyhine 
birçok skandala imza atan vali yine Kürt asıllı İçişleri Bakanı Rahmani Fazli tara-
fından korunuyor” ifadeleriyle, bölge valisinin ve İçişleri Bakanı’nın Kürt olduğu-
nun altı çiziliyor; bu kişilerin adları etnik kimlikleriyle birlikte anılırken, sıklıkla, 
hedefin Türkler olduğuna vurgu yapılıyor. Haberde olayların anlatımında, ‘biz’ ve 
‘onlar’ kategorileri temelinde, kutuplaştırıcı bir dil kurularak, Türkler ile Kürtler 
arasında düşmanlık olduğu algısı oluşturuluyor.

Sözcü gazetesinin “Suriye’yi bölmek için Kürtleri kullanıyorlar” başlıklı habe-
rinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Suriye’deki ABD varlığına ilişkin  
açıklamaları konu ediliyor.25 Lavrov’un “ABD’nin spekülasyon yaptığı gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. ABD’liler Kürtleri, Kürtlerin daha önce yaşamadığı bölgeler de dâ-
hil Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyorlar” şeklindeki 
sözleri değiştirilerek başlığa taşınıyor. “Suriye’yi bölmek için Kürtleri kullanıyor-
lar” başlığıyla, hem Kürt kimliği Suriye’nin bölünmesiyle ilişkilendiriliyor, hem de 
Kürtler edilgenleştirilerek başkaları 
tarafından kullanılan özneler olarak 
sunuluyor. Ayrıca, haberin genelinde 
Kürtler tehlike ve tehdit unsuru olarak 
kodlanıyor.

Yeni Şafak gazetesinin “Kerkük çatış-
manın eşiğinde” başlıklı haberinde,  
Kerkük’teki Newroz kutlamaların-
da yaşanan olaylar konu ediliyor.26 
Haberde, kutlamaların Kerkük Kale-
si’nde yapılmasının valilik iznine tabi 
tutulmasına rağmen “Kürt partile-
ri”nin izinsiz hareket etmek istediği 
vurgulanıyor. “Kürt partileri (…) izin 
almaksızın” ve “Kerkük’te yeniden 
hâkimiyet kurmak isteyen Kürt parti-
leri bu yasağı dinlemedi” ifadeleriyle 
Kürt kimliği, sözü edilen olumsuz-
lukların taşıyıcısı olarak sunuluyor.  

25 Sözcü, 4 Temmuz 2019.

26 Yeni Şafak, 21 Mart 2019.

Sözcü, 4 Temmuz 2019
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Metinde, ilgili siyasi partilerin adlarına yer verilmiyor; haberin öznesi kılınan grup 
belirsizleştirilip, sadece Kürt kimliğiyle anılıyor. Ayrıca, söz konusu siyasi parti-
lerin izinsiz çağrı yaptıkları iddiasına ve kutlamaya katılanlar arasında “silahlı 
grupların bulunduğu” gibi bilgilere yer verilerek, Kürt kimliği tehlikeli olmakla, 
çatışmayı körüklemekle ve gerilim yaratmakla ilişkilendiriliyor.

Haber metninde Kürt kimliği hakkında oluşturulan olumsuz imaj, Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’nin bayraklarını taşıyan kişilerin yer aldığı fotoğrafla, üst kıs-
mındaki “Kerkük çatışmanın eşiğinde” yazısıyla ve alçak uçuş yapan helikopter 
fotoğrafı ile kurulan görselle destekleniyor.

Yeni Şafak, 21 Mart 2019
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BİR ‘MİLLÎ GÜVENLİK SORUNU’ OLARAK KÜRT KİMLİĞİ 

İncelenen dönemdeki metinlerde Kürt kimliğinin birçok kez tehlike ve güvenlik so-
runlarıyla birlikte çerçevelendiği ve buna bağlı olarak, Kürtlerin nefret söylemi ve 
ayrımcı söylem içinde güvenlik sorunlarıyla bağlantılandırılıp “tehlike”, “Türkiye’ye 
karşı”, “düşman”, “başkalarının güdümünde” etiketleriyle anıldığı görülüyor. Bu 
bölümde, gazete haberleri ve yazılarında Kürt kimliğinin millî güvenlik konularıyla 
nasıl ilişkilendirildiği ve bu yolla nasıl bir ayrımcı söylem üretildiği incelenecek.

Yeni Akit, 3 Mayıs 2019
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Rahim Er, “‘Diktatör’ söyleminin perde arkası” başlıklı yazısında27 “Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı Harekâtı’yla Erbil’den Akdeniz’e uzanacak taşeron Kürt garnizon 
devletinin kurulması”nın engellendiği yorumunu yaparken, “taşeron Kürt garni-
zon devleti” ifadesiyle Kürtlere dair olumsuz yargıyı pekiştiriyor. Yazar ‘taşeron’ 
ve ‘garnizon’ benzetmeleriyle Kürtlerin dış güçlerin vesayetindeki düşman askerî 
birlikleri oldukları imasında bulunarak, Kürt kimliğini dolaylı bir biçimde Türki-
ye’nin karşı karşıya olduğu bir tehlike unsuru olarak gösteriyor. 

Engin Ardıç’ın, “Çok tehlikeli günler bizi bekliyor” başlıklı yazısı, Türkiye’nin 
NATO üyeliği ve bu kuruluşla ilişkilerini konu alıyor.28 Muhalefet partisi liderini 
Kürtler üzerinden bir korku yaratarak hedef alan Ardıç “günün birinde Kılıçdaroğ-
lu bu ülkeye başkan olursa (…) burnunun dibinde bir Kürt devletinin kurulmasına 
da ses çıkarmayacaktır” ifadeleriyle, Kürtleri “bizi bekleyen tehlikeli günler” ta-
savvurunun olumsuz bir parçası olarak sunuyor. Ayrıca, “Türkiye’den de toprak 
almaya kalkacak bir Kürt devletinin… Amerika’nın istediği budur” ifadesiyle, bir 
komplo teorisi çerçevesinde, Kürt kimliğini bölücülükle ilişkilendiriyor.

27 Yeni Akit gazetesi, 3 Mayıs 2019 tarihli sayısının arşiv sayfasında, daha önce Türkiye gazetesinde 
yayımlanmış olan bu yazıya yer veriyor.

28 Sabah, 5 Nisan 2019.

Sabah, 5 Nisan 2019
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Yazılı basında Kürtlerin hangi konular etrafında ele alındığının, kamusal bir mec-
ra olan gazetelerde Kürt kimliği ve Kürtlerin nasıl sunulduğunun incelendiği bu 
raporda, siyasi tartışmaların yoğunlaştığı seçim dönemlerinde medyanın ürettiği 
ayrımcı söylemin daha belirgin ve keskin olabildiği gözleminden hareketle, 2019 
yerel seçimleri dönemine odaklanıldı. Oluşturulan örneklemdeki metinler, Kürt-
lerle ilgili konuları ya da doğrudan Kürtleri ele alma biçimleri itibariyle kategori-
lere ayrılarak analiz edildi. İncelenen gazetelerin Kürtlere ilişkin haber metinleri 
ve köşe yazılarında, Kürtleri doğrudan ve dolaylı olarak dışlayan, ötekileştiren ve 
‘makbul’ Kürt kimliğinin dışında kalanları ötekileştiren bir ayrımcı söylem üretil-
diği görülüyor. Kürt kimliği ancak ve ancak ortak dinî inanç ya da oy verilen par-
ti temelinde olumlu, ‘makbul’ bir şekilde resmedilirken, makbul addedilmeyen 
Kürtler ‘dış güçlerin etkisinde’, ‘oyuna gelen’, ‘beka karşıtı’ ve ‘terörle bağlantılı’ 
bir grup olarak resmedilerek olumsuzluklarla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla, rapor-
da, yazılı basında Kürtler hakkında üretilen söylemin hem dâhil eden ucuna, hem 
de dışlayan ucuna odaklanıldı. 

Kürtlerin konu edildiği, Kürtlerle ilişkili tahlillerin yer aldığı haber metinleri ve 
köşe yazılarında, birincil kaynak olarak bu grubun mensuplarının haber hazırla-
nırken fikirlerinin alınmadığı, alınsa bile ancak çok sınırlı şekilde yer verildiği; ay-
rıca bilgi aktarma ve yorumlamanın ötesine geçildiği, hüküm verici ve buyurgan 
bir dilin hâkim olduğu görülüyor. Dolayısıyla, bu metinlerde Kürtlerin edilgenleş-
tirildiği ve sessizleştirildiği söylenebilir. 

İncelenen haber metinlerinde, yer yer, sorumlu tutulan kişilerin etnik kimliklerine 
ya da konuştukları dile vurgu yapıldığı, çeşitli olaylar aktarılırken ‘Kürt terörist’, 
‘Kürtçe hakaret’ gibi ifadeler kullanıldığı görülüyor. Yazılı basında benimsenen 
bu dil aracılığıyla, Kürt kimliği suçla ilişkilendiriliyor ve Kürtler haberlerde bah-
sedilen olumsuzlukların aktörü, dolayısıyla ‘olumsuz öteki’ olarak resmediliyor. 

İncelenen gazete metinlerinde, sınır dışındaki Kürtler hakkında, Türkiye’de-
ki Kürtlere nazaran daha açık şekilde nefret söylemi üretildiği görülüyor. Sınır 
ötesinde yaşayan Kürtlere ilişkin metinlerde, Türkiye’nin ve Türklüğün sınırları 
içinde değerlendirilemeyecek olan bu grup hakkında kolaylıkla nefret söylemine 

SONUÇ
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başvurulup, daha da kötücül söylemler üretilebiliyor. Diğer yandan, yazılı basının 
Türkiye dışında yaşayan Kürtlere ilişkin söylemi, kimi zaman, Kürt kimliğinin tüm 
paydaşlarını hedef alarak, Kürtleri bir topluluk olarak ayrımcılığın hedefi yapıyor. 
Bu raporda, yazılı basının Kürtleri ve Kürtlerle ilgili konuları ele alırken kullandı-
ğı dilin ayrımcılık üretme biçimleri ve örnekleri belirlenip kategorilere ayrılarak 
analiz edildi. Bu raporun sadece Kürtlere yönelik ayrımcı dilin ve yazılı basındaki 
yerleşik ayrımcı eğilimlerin tartışmaya açılmasına değil, aynı zamanda toplumsal 
düzeyde ayrımcılığın boyutlarının tanınmasına, kavranmasına ve nihayetinde ay-
rımcılıkla mücadele için alternatif bir söylem geliştirilmesine yönelik çabalara da 
yardımcı olmasını temenni ediyoruz.
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GENEL DEĞERLENDİRME

Hrant Dink Vakfı çatısı altında yürütülen medya izleme projesi 2019’da onuncu 
yılını doldurdu. Proje kapsamında on yıldır aralıksız olarak sürdürülen medya  
izleme faaliyetiyle, nicelik ve nitelik açısından kayda değer veriler toplandı ve uz-
manlarla birlikte analiz edildi. Vakıf, ‘nefret söylemi’ ve ‘ayrımcı söylem’ kavram-
ları hakkında bilgi üretirken, konuyu kamuoyunun gündeminde tutmak için bu 
kavramlar etrafında tartışmalar açmaya ve yürütmeye devam ediyor. 

Medya izleme çalışmasında, tüm ulusal gazeteler ve sayısı 500’ü bulan yerel gazete-
nin hafta içi sayıları taranıyor. 2019 yılında Türkiye yazılı basınında, ortalama olarak, 
günde 17’den fazla haberde ve köşe yazısında nefret söylemi üretildiği, bu metin-
lerde yıl boyunca toplamda 80 farklı etnik, dinî ve ulusal kimliğin hedef gösterildiği 
ve bu kimliklere ilişkin olumsuz yargıların pekiştirildiği görülüyor. Çalışmada elde 
edilen veriler, toplumdaki yerleşmiş, kemikleşmiş düşmanlıklar kadar gündemin 
de bazı kimliklere yönelik olarak nefret söylemi üretilmesinde etkili olduğuna işaret 
ediyor. Örneğin, 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan ırkçı saldırıların, 
Hıristiyanları, gayrimüslimleri ve Yeni Zelandalıları terörle ilişkilendiren söylemler-
le sunulduğu görülüyor. Ermeniler, Yahudiler, Yunanlar ve Suriyeliler gibi gruplar, 
gündemden bağımsız bir biçimde, sistematik olarak ve sıklıkla ve hedef alınıyor. 

Nefret söylemine dair sayısal veriler kadar söylemin niteliğindeki değişim de 
önem taşıyor. Örneğin, 2017 ve 2018’de tespit edilen nefret söylemi örnekleri için-
de, düşmanlık ve savaş söylemi içerenlerin oranı sırasıyla %12 ve %16 iken,29 2019 
yılında %18’in üstünde. Bu durum, nefret söyleminin, çeşitli grupları giderek daha 
açık biçimde hedef aldığını ve düşmanlaştırdığını gösteriyor. 

Bulgular ışığında,  Türkiye’deki yazılı basının sistematik olarak ayrımcı söylem ve 
nefret söylemi ürettiği söylenebilir. Bu tablonun oluşmasında, Türkiye’nin sos-
yal ve siyasi atmosferi kadar, kuşkusuz, söz konusu söylemlerin içinde üretildi-
ği medya ekosistemi de etkili oluyor. Ancak bu bağlamın Türkiye medyasına ve 
Türkiye toplumuna mahsus olmadığı gibi,  nefret söylemi ve ayrımcı söylem de 

29 Bkz. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 ve 2018 raporları:  
https://hrantdink.org/tr/asulis/yayinlar 
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buraya özel bir sorun değil. Bütün dünyada yükselen milliyetçi ve popülist söy-
lemler, kutuplaşma, yabancı düşmanlığı, göçmen ve mülteci karşıtlığı gibi siyasi 
eğilimler ayrımcılığı besliyor ve yaygınlaştırıyor. Bu da, nefret söylemi ve ayrımcı 
söylemle yalnızca yerel değil küresel düzeyde de mücadelenin gerekliliğine ve bu 
konuda farkındalık yaratılmasının önemine işaret ediyor.

2019 kışında başlayan ve kısa sürede küresel bir salgın hâlini alan COVID-19 
pandemisinin, yabancı korkusunu, ırkçılığı ve göçmen düşmanlığını yükselttiği 
görülüyor. Birçok olumsuz siyasi gelişmenin sebebi, ekonomiye ve toplumsal 
yapıya yönelik bir tehdit olarak görülen göçmenler ve mülteciler, ‘makul şüphe-
liler’ olarak salgınla ilişkilendirilerek damgalandı. Kamuya mal olmuş figürlerin 
ve siyasetçilerin söylemi bu konuda yönlendirici bir rol oynuyor. Bu nedenle, bir-
çok göçmen ve mültecinin karşılaştığı yapısal ve sosyoekonomik sorunları ve bu 
grupların kırılganlığını açığa çıkaracak ve maruz kaldıkları damgalamalardan kur-
tulmalarına hizmet edecek, yeni bir söyleme ve anlayışa ihtiyaç var.30 

Virüse ve hastalığa dair ilk bilgilerin toplandığı günlerde çocukların, ileri yaştakilerin 
ve kronik hastalığı olan kişilerin ölüm riskinin yüksek olduğundan hareketliliklerinin 
ve sokağa çıkmalarının kısıtlanması, bu uygulamaların damgalayıcı bir etki yaratma-
sına neden oldu. Buna paralel olarak, yaş ayrımcılığı, engellilere ve kronik hastalığı 
olan kişilere yönelik ayrımcılık gibi ayrımcılık türleri yeniden tartışma konusu hâline 
geldi. Diğer yandan, hastalığın yayılmasını engellemek adına alınan ‘evden çalışma’, 
‘evden eğitim’, ‘evden alışveriş’ gibi birçok önlem, bu önlemlere erişim konusunda-
ki eşitsizlikleri görünür kıldı. Bununla beraber, üretim ve hizmetin durdurulmadığı 
gıda, ulaşım, inşaat, seri üretim gibi sektörlerde çalışan ve geçimini günlük işlerle 
sağlayan birçok insan açısından, hayatın sağlıklı bir şekilde idamesi konusundaki 
mevcut eşitsizlikler ağırlaştı. Üstelik bu eşitsizlikler, esas olarak bu gruplara yönelik 
ayrımcı söylemler dolayımıyla gündeme taşındı ve tartışma konusu oldu.  

Bu rapor kaleme alınırken, ABD’de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere, 
Fransa, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerde de sahiplenilmişti ve ırkçılık, ırksal 
adaletsizlik ve genel olarak ayrımcılık karşıtı protestolar ve tartışmalar dünya 
gündemini yoğun olarak meşgul ediyordu. Amerika’da siyah George Floyd’un po-
lis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ırkçılığa, polis şiddetine karşı yükselen kü-
resel tepki, birçok ayrımcılık karşıtı küresel mücadeleye ve tartışmaya yol göste-
rebilecek nitelikte. Medyanın da, ırkçılığın ve ayrımcılığın yayılmasındaki rolü göz 
önünde bulundurularak, mücadeleye dâhil edilmesi gerekiyor. Floyd’un öldürül-

30 Steven Vertovec, “Covid-19 and Enduring Stigma”, Nisan 2020,  
https://www.mpg.de/14741776/covid-19-and-enduring-stigma (erişim tarihi: 25 Haziran 2020)
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mesi konusunda özellikle ABD’de yapılan haberlerde “unarmed black man” [si-
lahsız siyah erkek/adam] nitelemesinin sıklıkla kullanılması, haber diline ilişkin 
yeni bir tartışma doğurdu. Öldürülen kişinin silahsız olduğunun vurgulanmasıyla, 
siyahları suçla ilişkilendiren önyargılar yeniden üretilmiş ve öldürmenin meşrui-
yeti, salt, kurbanın silahlı olup olmadığına dayanan bir nedensellik çerçevesine 
sıkıştırılmış oluyor. Ayrıca Floyd’un siyah olması, örtük bir biçimde, ölümünü 
meşru kılacak bir unsur olarak sunuluyor.31 Bu konuda yürütülen tartışmalarda, 
medya kuruluşlarının ürettiği, şiddeti meşrulaştıran ifadeler sorgulanıyor. 

Nefret söylemi ve ırkçılık farklı mecralarda yaygınlaşıp yeni biçimler alırken, bun-
lara karşı mücadele yöntemleri de çeşitleniyor ve yayılıyor. Tüm dünyada Face-
book, Twitter, YouTube gibi mecraların yalan haber, nefret söylemi ve saldırgan 
söylemlerle mücadele konusundaki kurumsal politikaları kamuoyu tarafından 
dikkatle takip ediliyor ve tartışılıyor.  Her alanda ve sektörde çoğulcu, kapsayıcı, 
hak odaklı bir söylemin tesis edilmesi ihtiyacı git gide daha yoğun bir şekilde his-
sediliyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde, nefret söylemi ile ifade özgürlüğünü 
birbirinden ayıran çizginin tanımlanmasının özel şirketlere bırakılmasının barın-
dırdığı risklerin yanı sıra, bu tartışma ve mücadelede devletlere, kamu kurumları-
na, geleneksel iletişim ve iletim araçlarına,  sivil toplum aktörlerine ve uluslararası 
örgütlere düşen sorumlulukların daha fazla tartışılacağı öngörülebilir. 

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesi, 2020 itibariyle nefret söylemine ve 
nefret söylemiyle mücadele yöntemlerine dair farklı yöntemlerle üretmeye devam 
etmek üzere, sistematik medya izleme çalışmalarıyla periyodik olarak nefret söyle-
mi raporları hazırlamaya ara veriyor. Nefret söylemi, ayrımcı söylem, cinsiyet temelli 
ayrımcılık, homofobi, transfobi gibi ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük türleriyle mücadele 
için, bu ayrımcılıkları ortaya koyan örneklerin ele alınması ve bunlar üzerine tartışıl-
ması, kuşkusuz, büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden, yazılı basında, medyada ve ha-
yatın her alanında, ırkçılıktan, nefret söyleminden ve ayrımcılıktan arınmış bir dilin 
ve yaşamın mümkün olduğu inancıyla, çevrimiçi platformlarda, farkındalık yükselt-
meye yönelik çeşitli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, proje kapsamında 
on yıldır yürütülen medya izleme çalışmasının arşivini 2020 yılı içinde araştırmacıla-
rın erişimine açmak için hazırlıklar yapıyoruz. 

Bu raporun da, önceki raporlarımız gibi,  ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve şiddetten 
arınmış, hak odaklı çoğulcu bir söylemin inşasına katkı oluşturmasını diliyoruz. 

31 Kelly McBride, “‘Unarmed Black Man’ doesn’t mean what you think it means”, Haziran 2020, 
https://www.poynter.org/ethics-trust/2020/unarmed-black-man-doesnt-mean-what-you-think-
it-means/ (erişim tarihi: 19 Haziran 2020).
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