
KAOS GL DERNEĞİ 2012 ARALIK AYI MEDYA RAPORU  

 

Kaos GL, 5 yıldır düzenli olarak medyayı izliyor ve kaosgl.org web sitesinden kamuoyu ile  

paylaşıyor. Hazırlanan raporlar her yıl kitaplaştırılıyor. Kitaplara Kaos GL’den ulaşabilirsiniz. 

Aralık ayına ait rapor aşağıdadır: 

 

Aralık ayı içinde “gey, gay, lezbiyen, transeksüel, transseksüel, travesti, eşcinsel, biseksüel, ibne,  

sevici, queer, cinsel yönelim, cinsel tercih, cinsel kimlik” kelimelerinin geçtiği 390 adet haber  

tarandı. Bu haberlerin 33 tanesi yerel basında, 16 tanesi ise dergilerde yer aldı. 

Doğrudan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerine yazılan ve LGBT bireyleri yakından ilgilendiren  

haber sayısı 217, “gey, gay, lezbiyen, transeksüel, transseksüel, travesti, eşcinsel, biseksüel, ibne,  

sevici, queer, cinsel yönelim, cinsel tercih, cinsel kimlik” kelimelerinin geçtiği haber sayısı ise  

173 tanedir.  

Haber dağılımına baktığımızda bu haberlerin 2'sinin manşette yer aldığını, 82’sinin köşe yazısı  

olduğunu, 236 adet dış kaynaklı ve ulusal haber olduğunu, 22 adet kültür sanat haberi olduğunu  

ve 48 tanesinin de magazin haberi olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu ay medyada yer alan  

haberlerden 10 tanesi ise Kaos GL web sitesinden alınmıştır. Yine verileri incelediğimizde haber dağılımlarında 

390 haberden 21'inden LGBT örgütlerden ve uzmanlardan görüş alındığını görüyoruz. 76 haber insan haklarına 

duyarlı ve saygılı bir biçimde sunulmuştur. 

196 stereotipleri besleyen haber, 52 LGBT bireyleri kriminalize eden haber ve  

105 adet de homofobik dille yazılmış haberin varlığını görüyoruz.  

"Homoseksüel", "gay", “cinsel tercih” gibi yanlış kullanılan kavramlar 141 haberde geçiyor.  

Yine bu ay da LGBT bireyleri cinsel obje olarak gösteren, başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinselliğin 

kullanıldığı,  saldırganların ifadesiyle hazırlanan haberlere rastlamak mümkün.  

Direkt hedef gösteren, nefret söylemi yapan haber sayısı verilerimize göre 6'dır.  

 

 

TÜRKİYE 

LGBT Örgütlerden Gelişmeler ve Doğrudan LGBT Bireyleri İlgilendiren Haberler 

 

"David Kato Ödülü Kaos GL'den Ali Erol'a Verildi" 

 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları konusunda, Türkiye dahil 170’i aşkın 

ülkeden 152 üye dernekle ortaklaşa faaliyet gösteren Uluslararası Aile Planlaması 

Federasyonu’nun (IPPF) 60. kuruluş yıldönümünü toplantısı kapsamında verilen 

2013’David Kato Ödülü’ne Kaos GL’nin kurucularından Ali Erol değer bulundu. 

Bu haber BBC'de, Bianet ve Birgün gazetesinde, Kaos GL, Yeşilgazete web sitesinde, 

Mynet Haber’de, STGM  web sitesinde ve bir çok yurt dışı kaynaklı web sitesinde yer 

aldı. 

 

"Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum" 

Kaos GL'nin düzenlediği ayrımcılık karşıtı sempozyum haberi etkinlik tarihinden 

oldukça sonra yerellerde yer almaya devam etti. Yenigün (Diyarbakır) gazetesinde 

ve Gündem Gazetesinde Kaos GL Danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Melek 

Göregenli'nin konuşmasına yer verdi. Haber "En Ağır Suç Cinsel Kimliğe Karşı 

İşleniyor" başlığıyla verildi.  



"Kaos GL Dergisi Kitap Eklerinde" 

Kaos GL Dergisinin Sosyal Politikalar sayısının tanıtımı Birgün 

Gazetesinin kitap ekinde yer alıyor.  

 

 

"Kaos GL Sitesine Hadisli Saldırı" 

Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum sürerken 

Kaos GL haber sitesi ve dernek sitesine 

saldırı sonucunda LGBT Haber Sitesi 

kaosgl.org kısa bir süreliğine yayın 

yapamadı.  Bu haber friendfeed, etha, 

haber.sol, yakınplan, sendika.org, 

metrosfer ve ekşi sözlük web sitelerinde 

Kaos GL kaynaklı haber olarak yayınlandı. 

Yazılı basında ise Sol Gazetesinde yer aldı.  

 

 

7. Ruhsal Travma Toplantıları'nın bu seneki oturumlarından "Cinsel Yönelim 

Farklılıklarına Toplumsal Tepki" başlıklı oturuma Kaos GL Danışma Kurulundan Prof. 

Dr. Selçuk Candan Sayar, Dr. Umut Altunöz, Galatasaray Üniversitesinden İdil Engindeniz katıldı. Haber 

Gündem gazetesinde yer aldı.  

"Toplumda cinsel yönelim farklılıklarının nasıl karşılandığı, toplumsal tepkilerin LGBT bireylerde ne gibi etkileri 

olduğu, LGBT bireylere yönelik nefret söylemi ve eylemlerinin durdurulması için neler yapılabileceği gibi konular 

tartışıldı. Dikkat çekilen konuların başında, heteroseksizmin mevcut otorite tarafından "onaylanan" ve "olması 

gereken" olarak tanımlanmasının hem toplumsal bağlamda hem de medya içerisinde nefret söylemine ve nefret 

suçlarına yol açması oldu. Toplantı içerisinde dikkat çeken bir başka konu ise "transfobi" idi. Verilen bilgilere 

göre, 1970 yılından 2006 yılma kadar 353 trans bireyin cinsel saldın ve tecavüze maruz kalırken, son bir yılda 

ise ( 15 Kasım 201114 Kasım 2012 ) 265 trans saldırıya uğradı. Haberlerde travestilerin seks işçiliği ile 

ilişkilendirilmesini, LGBT bireylerin "sorun çıkaran insanlar" olarak lanse edilmesinin, toplumda LGBT bireylere 

yönelik var olan nefreti yeniden üretmek anlamına geldiğini belirtti. 

 

DÜNYA  

Dünya medyasından bu ay ülkemize yansıyan haberler 

 

"Fransa'da Eşcinsel Müslümanlar İçin Cami"  

Fransa'da (Fransa Eşcinsel Müslümanları Derneği) HM2F, toplumsal baskı nedeniyle ibadetlerini 

gerçekleştiremeyen Müslüman LGBT bireyler için bir cami açtı. Bu haber ülkemizde yaklaşık 10 gazetede ve 

çeşitli internet sitelerinde yer aldı.  

Haber uluslararası medyadan 

yansıdığı için birçok yayın organı 

haberi tarafsız sundu Ancak kelime 

yanlışlarının olduğu ve tek taraflı 

haberler de mevcuttu. 

Milli gazete'de haber "Fransa'da Bir 

Mescid-i Dırar" başlığıyla duyuruldu. 

mescid-i dırar, zarar mescidi 

anlamına geliyor.  

Yeni Çağ gazetesi Ahmet Takan'ın 



ayrımcı ve homofobik bir dille yazılmış köşesini yayınladı. 

"Paris'teki camiye niye bu kadar sevindiler? Fransa'da yenilen halttan dolayı düğün bayram ettiler. AKP yalakası 

basının manşetlerindeydi; Paris’te “eşcinsel Müslümanlar" için cami hizmete girmiş. Ortaya karışık ibadet 

yapılabilecek bu camide hanımlar başlarını örtmeyip imamlık bile yapabileceklermiş. Nerede, AKP ve onun 

peşindeki çanak yalayıcı toplulukların (sözde) İslamcıları? Tık yok! Allahın haram ettiğini bile bile "gerçek 

müslüman eşcinsel olur mu " diye sorabilen bile yok. İçimden o kadar ağır şeyler yazmak geliyor ki; kendimi zor 

frenliyorum"  

Taraf gazetesinden Ayça Şen insan haklarına odaklı yazısında eşcinsel müslümanların ibadetleri ve inançlarını 

yaşayamamalarını konu ediyor.  

 

 

 

"Fransa'da Eşcinsel Evliliğe Destek"  

Carla Bruni'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 'in 

partneri Valerie Triervveiler de eşcinsel evliliklere destek verdiğini 

açıkladı. Valerie Triervveiler desteğini " ilk eşcinsel nikâhında şahitlik 

yapacağını" söyleyerek ifade etti. Bu haber Taraf gazetesinde "İlk Gay 

Nikahın Şahidi O" başlığıyla verildi. Habertürk Gazetesi "Eşcinsel 

Nikahında Şahit Olacak" başlığıyla duyurdu. Taraf gazetesindeki haber 

içerik ve daha önce Bruni'nin açıklamalarını da vererek eşcinsel bireyleri 

olumlu etkileyecek ifadeler ile hazırlandı.  

 

"Eşcinseller adalet ve Barışa Zarar veriyor" 

Papa 16. Benedikt bu yıl 46.sı kutlanan Barış Gününde "Eşcinsel 

Evliliklerin Adalet ve Barışa Zarar verdiğini" iddia etti. Bu haber Hürriyet, 

Günboyu, Taraf, Milat, Yeni Asya gazetelerinde yer aldı. Hürriyet 

gazetesi ifadelerle birlikte Twitter'da yapılan protestoyu da duyurdu. 

Günboyu Sol-gürlük-Ekoloji Partisinden Nichi Vendola’nın görüşlerine yer 

verdi. Milat ve Taraf gazeteleri ise sadece Papa'nın konuşmasına yer 

verdi.  

 

 

İNSAN HAKLARINA DUYARLI HABER ÖRNEKLERİ KÖŞE YAZILARI ve RÖPORTAJLAR  

 

"Katiller ve Eşcinseller" 

Radikal Gazetesinde Yasemin İnceoğlu tarafından Türkiye'de 

eşcinsel erkekler ve askerlik sorununa dair (Katiller ve 

Eşcinseller) isimli köşe'de konuyu ayrıntısıyla ele alınmış, Kaos 

GL Derneğinin Askerlik ile ilgili görüşlerine yazı da yer 

verilmiştir.  

"Vicdani reddin bir hak olarak tanınması, cinsel yönelimi ve 

cinsiyet kimliği nedeniyle TSK'da çalışanların işine son 

verilmesinin çalışma hayatındaki ayrımcılık örneği oluşturması ve 

askerlikten muafiyet raporu alma sürecinde onur kırıcı 

muameleye maruz kalabilen GBT bireylerin “kişisel beyanlarının 

yeterli olması" 

"Orduda, eşcinselliği bir disiplin suçu olarak kabul eden bu tasarı 

yasalaştığı takdirde, disiplin suçuna çarptırılan ve askerlikten 



men edilen gey askerler, etiketlenmiş ve hedef gösterilmiş olacaklar. Cinsel yönelimini ve / veya cinsiyet 

kimliğini gizleyerek askerlik görevini yapmak isteyen bireylere uygulanan baskı, tehdit ve şiddet nedeniyle 

intihar olaylarında ve nefret cinayetlerinde de kaçınılmaz olarak bir patlama yaşanacak. Bu kişilerin askerlik 

sonrasındaki iş hayatlarının da daha parlak geçmeyeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır." 

 

"Şansal zaten Eşcinsel!" 

Sabah Gazetesinden Mevlüt Tezel Barbaros Şansal'ın saldırıya uğraması nedeniyle yazdığı yazıda medyada yer 

alan ayrımcı haberleri eleştiriyor.  

 

 "Ünlü modacı Barbaros Şansal, Taksim'de saldırıya uğramadan kısa bir süre önce " Yazdıklarının ve 

yaptıklarının bedelini ödeyeceksin." diye tehdit aldığını açıklamış. Bu yazı baskıya yetiştiği sıralarda Şansal'ın 

İslamcılar'ın tepkisini çektiği için mi, tinerciler yüzünden mi ya da başka bir nedenden dolayı mı saldırıya 

uğradığı henüz netlik kazanmamıştı. Açıkçası ben, Şanal’ı Türkiye'de öne çıkan bir siyasi figür olarak da 

görmüyorum. Tabii Şanal’ın açıklamaları doğru da çıkabilir, özetle saldırganlar belli olana kadar bu konu 

hakkında yorumda bulunamayacağım. Bence dava açmalı. Ancak bazı internet sitelerinin bu saldırıyı haber 

yaparken kullandıkları haber diline itirazım var. Mesela bir haber sitesi aynen şu başlığı attı: "Türkiye'de tek 

delikanlı benim demişti. Gay modacı fena dövüldü "Bir diğeri ise" Eşcinsel terzi yamağına Taksim ' de saldırı " 

yazdı. İnsanları cinsel kimlikleri ya da tercihlerini öne çıkarak haber yapmak çok çirkin, özellikle bu ifadeleri 

başlıkta kullanmak art niyetli bir davranış gibi duruyor! Türkiye' de eşcinsel hakları önemsenmiyor! Bu başlıklar 

yurt dışında atılsaydı o haber siteleri büyük tazminat cezalan ödemekle kalmaz, okuyucular tarafından boykot 

edilirler ve sitelerini kapatmak zorunda kalırlardı! Herhalde Şansal da dava açar! Örnek olsun diye açmalı." 

 

"Travmatik olayların ağır yaşandığı bir grup da, eşcinseller" 

Milliyet Gazetesinden Zeynep Miraç Prof. Dr Şahika Yüksel ile gerçekleştirdiği röportajda eşcinsel erkeklerin askerlik ile ilgili 

sorunları gündeme geliyor.  

 

İntihan kolaylaştıran faktörlerden biri, ağır stres verici yaşam olayları. Travmatik olayların ağır yaşandığı bir grup da, 

eşcinseller. Erkekler eşcinsel olduğunu ispat ederse askere alınmıyor. Ancak "Ben askere gitmek istemiyorum, eşcinselim " 

dediğinizde bunu sadece askerlik dairesine değil; bütün mahallenize, köyünüze söylüyorsunuz. Bu, tüm yaşamımı etkileyen 

deklarasyon sosyal dışlanma vesilesi olduğu için cinsel yönelimi heteroseksüel olmayan pek çok genç de askere gidiyor. Onların 

askerlikte daha fazla zorluk yaşaması beklenebilir bir durumdur. 

Yapılan bir çalışmada dünyada Brezilya ' dan dan sonra eşcinsel, transseksüel kişilere yönelik nefret cinayetlerinde Türkiye 

ikinci. Avrupa ' da ise birinci unvanını alıyor. Sonuç olarak; şiddet dediğimizi kompartımanlara bölüp itiraz edemezsiniz, 

diğerlerini yok sayamazsınız. Bunun hiyerarşisi, rütbesi, derecesi yok. " Ben sadece politik nedenlerle olanlara bakanım, 

diğerleri önemli değil." diyemezsiniz. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, askerlere, öğrencilere, eşcinsellere, 

transseksüellere, Kürtlere, gayrimüslimlere olan şiddet, kötü muamele, işkence, ayrımcılık aynı ortamlarda gelişir, beslenir ve 

meşrulaşır. Yoksulluk, onu besleyen neoliberal politikalar, cinsiyetçiliği besleyen erkek egemen anlayış, heteroseksizm bunları 

besler, kışkırtır. Şiddeti kabule alışmayalım. 

 

 

"RTÜK üyeleri lezbiyen çifte misafir olur mu ?" 

Taraf gazetesinden Hıdır Geviş Amerika'da 2005 yılında gerçekleşen bir tartışmayı hatırlatarak televizyonlarda 

LGBT kimliğin sansürlenmesi üzerinden sorular soruyor.  

 

"Muhafazakârlık Neyi Muhafaza Eder?" 

Selen Doğan,  Birgün gazetesinde yer alan köşesinde Yeni Zelanda'nın ilk trans parlamenteri Georgina Beyer'in 

mücadelesini konu ediyor. Bu haber cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ait kelimelerin kullanımı, yazının içeriği 

bakımından örnek bir köşe yazısıdır.  

 

 



KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından İzmir'de düzenlenen İnsan Hakları Belgesel Günleri Cumhuriyet, Yurt 

gazetesi, Ekspres gazetelerinde yer aldı.  

"Faili meçhul cinayetler, kayıplar, geçmişle yüzleşme, zorunlu göçün yarattığı sorunlar, kaybolma tehdidi 

altındaki kültürler, HES’lere karşı yürütülen mücadeleler, cinsel yönelim nedeniyle yaşanan ayrımcılıklar, ana dil 

hakkı, engelli olmanın zorlukları, çocuk gelinler, kadın sünneti, aileye dair tabularımız, üzerinden koca bir yıl 

geçtiği halde sorumluları hala bulunamayan Roboski katliamı gibi konulan ele alan seçme belgesel filmleri 

izleyeceğiz." 

 

“Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi”  

Ebru Nihan Celkan'ın yazdığı Sumru Yavrucuk'un canlandırdığı tek kişilik oyun trans bir bireyin hayatıyla ilgili. 

Bu oyunla ilgili Milliyet Kültür sanat, Milliyet cadde de Sumru Yavrucak ile yapılan söyleşiler trans bireylerin 

yaşamda karşılaştıkları zorlukları ele alırken, Posta ve Şok gazetesinde çıkan haberler "Botoks Yaptırdı, Takma 

Diş Taktırdı"  başlıklarıyla magazinleştirildi.  

 

 

NEFRET SÖYLEMİ YAYAN, HOMOFOBİK, LGBT BİREYLERİ KRİMİNALİZE EDEN HABER ÖRNEKLERİ  

 

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle medyada birçok açıklama yer aldı.  

 

Yerel ve ulusal medyada yer alan bu haberler kimi zaman önyargılı bir biçimde sunuldu.  

 

Sivas Memleket gazetesinde yer alan haberde Sivas Halk sağlığı Müdür uz. Dr. Levent Sağlam'ın açıklamasına 

yer veriyor. " Homoseksüel ve biseksüel erkekler, birden fazla cinsel partneri olanlar ve uyuşturucu kullanan 

kişilerle cinsel ilişkide bulunulmaması, kan ve kan ürünleri naklinde kontrolsüz kanın asla kullanılmaması." 

 

 "Eşcinseller Askerlik Yapmamalı"  

 

Haber Türk gazetesinde Tuğgeneral Haldun Solmaztürk ile gerçekleştirilen röportajda ara başlığı "Eşcinseller 

Askerlik Yapmamalı" olan soru cevap kısmında yine ayrımcı ifadelere rastlamaktayız.  

 

"Dediğim gibi, çok nadirdir, ama hiç olmaz denemez. Eşcinsel askerlere yönelik şiddet de, başka bir somut olgu, 

bu konuda ne diyorsunuz? Bu konuda da uzman değilim, ama Freud ' u ve başkalarını az çok okumuş bir kişi 

olarak, bu nitelikteki şiddetin kökeninde aslında güçlü eşcinsel eğilimler olduğunu düşünüyorum. Tatmin 

edilemeyen bu eğilimler, eşcinsellere yönelik şiddete dönüşüyor. Türk ordusunda, henüz, eşcinsellere aktif, 

pasif, açık veya gizli, kesinlikle yer olmadığını düşünüyorum. Bunun zorlanmaması da gerekir. ABD' de bile bu 

konu çözülemedi, başkanlık yarışlarının bile ana konularından biriydi bu. Belki 50 yıl sonra durum değişir. 

Bilmiyorum ama bugün mümkün değil. Ancak, eşcinsellerin askerlik yapmama talepleri insani koşullarda ele 

alınmalı. Mevcut rapor alma mekanizması, sistemi, sizle konuşurken açıklayamayacağım kadar ahlak dışı, hukuk 

dışı, akıl dışı, insanlık dışı." 

 

 

Milli Gazetenin 5 Aralık tarihli "Kanalizasyon" manşeti daha sonra 7 Aralıkta Antalya Hilal 

gazetesinde de yer aldı.  

İzdivaç ve Selvihan Madenoğlu ile Dünya Evi isimli televizyon programlarında telefonla katılan eşcinsel bireylere 

yönelik ayrımcı ve nefret dolu ifadeler barındıran haberde "Sapkın" kelimesi sıklıkla kullanıldı.  

 

Aynı haber Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ tarafından "İzdivaç'ta Skandal" başlığıyla yorumlandı.  



"Sonunda bu da oldu. İzdivaç programına telefon bağlantısı ile katılan işadamı, “damat adayına” talip oldu. Ekin 

TV ekranlarında yayınlanan evlendirme programı “Selvihan Madenoğlu ile Dünya Evi”nde son derece varlıklı 

olduğunu belirten bir erkek; programa telefon bağlantısı ile katılarak, kısmet arayan stüdyodaki hanımlar yerine 

bir damat adayına talip oldu. Olayı kavramakta güçlük çeken, daha sonra bunun bir şaka olduğunu sanan 

sunucu Selvihan Madenoğlu, durumun ciddiyetini anlayınca şoke oldu. Telefondaki kişi, Hollanda'da yaşadığını, 

bu ülkede eşcinsel evliliklerin son derece normal sayıldığını söyleyince apar topar hattan alındı. Hem sunucu, 

hem de stüdyodaki seyirciler; yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadılar." 

 

Muhteşem Yüzyıl dizisi Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları nedeniyle medyada çeşitli tartışmalara neden oldu. 

Yurt gazetesinin Nedim Gürsel ile gerçekleştirdiği röportajda geçen "Kanuni ile Pargalı aynı yatakta yatardı" 

sözleri de bu tartışmaların eşcinsellik üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Güneş gazetesinden Vehbi Dinçcan 

köşesinde Nedim Gürsel röportajında geçen ifadeleri "Bir O Kalmıştı" başlığıyla ve yazısında geçen "işin b.ku 

çıktı", "Kanuni'yi rezil ettiler." gibi ifadelerle yorumluyor.  

 

"Ergenekon ve Eşcinseller"  

 

"Ergenekon Fotoğrafı" başlıklı Aydınlık gazetesi manşetinde Tuncay Güney'in "Eşcinsel" olduğu belirtilmiş, 

Ergenekon kapsamında çıkan haberlere baktığımızda gözaltına alınan kişiler "1 Travesti ve 19 Kadın" gibi 

ifadelerle medyaya yansımıştır.  

 

 

KLASIKLER 

Magazin haberlerinde "Eşcinsel rolünü oynar mısın?" sorusu  

Cosmopolitan-Çağlar Ertuğrul röportajı (1 Aralık)  

 

"C Gyllenhaal, Brokeback Dağı filminde gay bir kovboyu canlandırarak zamanında sıkı bir gündem yaratmıştı. 

Gay bir erkeği canlandırmanız teklif edilse ne yaparsınız? Ç.E "Bence önemli olan hikâyenin genelinin etkileyici 

olması. Yoksa oyunculuğunu çok beğendiğim Sean Penn de hem ağır abi (Gizemli Nehir) hem de eşcinsel bir 

karakteri (Milk) başarıyla oynamış ve iki Oscar kazanmıştı. Aslında bir karakterin gücü, onu canlandırmak 

isteyip istememenizi her şeyden daha çok etkilemeli"  

 

"Batının Sapkın Ahlakı"  

Yeni Akit gazetesi her ay rutin olarak yaptığı, çeşitli grupları kimi zaman toplumları eşcinselliği kullanarak 

marjinalleştirmesi. Aralık ayında Abdurrahman Dilipak köşesinde "Batı’nın çöküşü”nü açıklıyor. 

"Batının çöküşünü anlamaya çalışıyorlar.  Hep ekonomik ve siyasi bir krizden söz ediyoruz. Batıda sistem çöktü, 

paradigmaları çöktü, ahlak çöktü, hayalleri çöktü, aile çöktü hepsinden önemlisi. Beş kişilik her ailenin içinden 

birisi uyuşturucu kullanıyor, ya da ileri derecede alkolik. Bir kişi en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. Bir kişi 

homoseksüel, lezbiyen, ensest ilişkilere kadar uzayan cinsel sapkınlık içinde. Psikologlar, yaptıkları şeylerin suç 

ve günah olmadığını, normal bir davranış olduğunu iknaya çalışıyor hastalarının." 

 

"Kadın Düşmanlığının Nedenlerinden Biri Gizli Eşcinsellik" 

LGBT bireylere yönelik nefretin yine eşcinseller tarafından beslendiğine dair bir ön yargıyı Elele dergisinde Deniz 

Gürlek'in hazırladığı Kadın Düşmanlığına dair yazıda rastlıyoruz. Yazıda Mizojininin nedenlerinden birisi olarak 

"Gizli Eşcinsellik" sunulmuş. 

"Gizli eşcinsellik: Toplumumuzda eşcinsellik hala bir aşağılanma aracı olarak görülüyor ve belirli kesimlerde 

yaşayanlar haricinde de eşcinsel dürtülere sahip olanlar genellikle bunu gizlemek zorunda kalıyor. İşte bir 

erkeğin yoğun kadın olma isteği ve bunu bastırmak zorunda kalması tepkisel olarak kadın düşmanlığına neden 

olabiliyor." 



"Eşcinsel Yapan İlaç" 

Bu haber örneği ve benzerleri de sıklıkla medyada yer alıyor.  

 "Bir İlaç Yüzünden Eşcinsel Oldu" 

"Parkinson hastası bir adam , haplar nedeniyle gay eğilimler gösterdiğini ve kumar bağımlısı olduğunu 

söyleyince, ilaç şirketi tazminata mahkûm oldu ' Didier Jambart ' a , 2003 ' te Parkinson teşhisi 

kondu" Habertürk Gazetesi 1 Aralık  

 

"Travesti Kurye"  

Hürriyet, Güneş ve Vatan gazetelerinde 4 Aralık tarihinde yer alan 

haberde kişinin cinsiyet kimliği ön plana çıkarılmış ve başlıklarda 

özelikle "Travesti" kelimesi vurgulanmıştır.  

 

"Evleneceği Kız Dönme Çıkınca" 

Şok gazetesinde yer alan haber ise cinsiyet kimliğine dair 

önyargıları destekleyen, "dönme" ifadesinin kullanıldığı, ayrımcı ve 

trans kişileri kriminalize eden bir haberdir.  

 

 

"Travestinin Çığlığı: Ölme Aşkım" ve " Bizim Travestilerin 

Dokunulmazlığımı Var?" 

Antalya'da gerçekleşen bir bıçaklama olayında bıçaklanan kişinin 

yakının trans olması haberlerde ön plana çıkarıldı. Cinsiyet 

kimliğinin özellikle vurgulandığı ve gündem haline getirildiği 

haberler Posta, Vatan, Yurt, Şok, ve Antalya yerelinde çıkan Antalya Körfez gazetesinde yer aldı. Daha önce de 

Antalya Körfez gazetesinde transfobik yazıları yayınlanan Mehmet Tosun'un köşesinde yer alan ifadeler yine 

trans bireylerin barınma ve hakkını görmezden gelen ifadelerle döşenmiş.  

"Bu haberi okuyunca aynı sorundan dolayı adı travesti yazarına çıkan bir vatandaş olarak üzüldüm ve çok 

kızgınım. Sayın Müdürüm, Mahallemizde yaşanan travesti sorunu konusunda defalarca yazılar yazdım, her 

yazım bir ihbardır aynı zamanda. Hatta olayın sadece travesti olayı olmadığını bu kentin bir mahallesinin 

suçluların cirit attığı bir yer haline geldiğini, uyuşturucu, silah olaylarının bu mahallede hüküm sürdüğünü, başta 

ben olmak üzere mahalle halkının korktuğunu defalarca yazdım. Sonuç hava cıva biz yazdığımızla kaldığımız gibi 

adımızda travesti yazarına çıktı. Şimdi soruyorum ben bir mahalle sakini olarak daha başka nasıl yardımcı 

olabilirim. Kale kapısında kendimi mi yakayım dikkat çekmek için bu soruna. Yoksa bizim travestilerin 

dokunulmazlığımı var?"  

 

"Travesti Zorla Arabama Bindi"  

İstanbul Beylikdüzü’nde 14 Aralık tarihinde bir nefret cinayeti işlendi. Bu haber Birgün, Günboyu, Cumhuriyet, 

Haber Türk, Milliyet, Ortadoğu, Sabah, Şok, Sabah, Taraf Gazetelerinde 15 Aralık tarihinde ve daha sonra İlker 

Karataş isimli zanlı yakalananınca gündeme geldi. Günboyu "Travestiye Tek Kurşun" Habertürk "Travestiye 

Arabada Müşteri Kurşunu" Taraf "Travesti Muhammet Tabancayla Öldürüldü" başlıklarıyla haberleştirildi. Bu 

haberlerin hemen hemen hepsinde şiddet meşrulaştırılmış ve cinayet zanlısının ifadesine göre haber yapılmıştır.  

 

"Fıkralarda Eşcinsellik"  

Temel bara gitmiş. Yanındaki kadınla sohbet ederken kadın: "Ben lezbiyenim" demiş. Temel lezbiyenin ne 

olduğunu sorunca, kadın: " Ben sadece kadınlarla beraber olurum " demiş. Temel'in hoşuna gitmiş ." Pen te 

sizun cibu lezbiyenum" demiş. (Hürriyet gazetesi-Şükrü Kızılot) 

 

 



MAGAZİN HABERLERİ  

Hürriyet Kelebek ekinde yer alan haber yurt dışında gerçekleşen Trevor Live etkinliği ile ilgili. LGBT bireylerin 

intiharını önleme ve kriz önleme hizmeti sunan Tremor Projesine destek olan ünlüleri "Destekçiler Bir Arada" 

başlığıyla haberleştirdi. 

 

"Eşcinsel Arkadaşlarımı Rencide Etmek İstemiyorum" ya da 

"Eşcinselleri Kızdırmak İstemem" 

 

Magazin haberlerinde kimi zaman açıklamalar değiştirilerek verilebiliyor.  

"Eşcinsel değilim"  "Kendisi gibi aktör olan arkadaşı Ben Affleck ile yıllardır 

süren yakın arkadaşlığı nedeniyle eşcinsel olduğu yönünde dedikodular 

çıkan oyuncu Mat Damon (üstte solda) bir açıklama yaptı. Damon " 

Eşcinselleri kızdırmak istemem ama ben eşcinsel değilim " dedi.(Sabah) 

 

"Gay iddialarına Asil Bir Nokta. Çocukluktan beri arkadaşı Ben Affleck ' le ( 

sağda ) arasında ilişki olduğu öne sürülen Matt Damon, iddialara eşcinsel 

arkadaşlarını rencide etmemek için yanıt vermediğini söyledi. Playboy'a 

konuşan ABD'li aktör, "Sanki eşcinsellik bir hastalıkmış gibi davranıyorlar." 

dedi. (Milliyet Cadde) 

"Hormonlu Domatesi Alır" 

Sanatçı Levent Yüksel Eurovision Şarkı Yarışması ve eşcinseller hakkında 

söylediği iddia edilen homofobik sözler nedeniyle gündeme geldi, daha sonra sanatçı iddia edilen sözleri 

söylemediğini, hiçbir insan ayrımı yapmadığını, kimseyi rencide edecek bir kafaya sahip olmadığını söyleyerek 

açıklamada bulundu. Posta gazetesi iddiaları "Haftanın Gafı" Haber Türk ise "Günün Sözü" olarak değerlendirdi 

Hürriyet "Gayların Yarışması isabet oldu." Şok "Eurovision Gayların Yarışması" Vatan "Eurovision'da 1.inciyi 

Gaylar Belirliyor" başlıkları atıldı. Vatan gazetesinde haber başlığının içerisinde "Şaşırtan Sözler" ibaresi yer aldı.  

Bu konuya dair Sabah Gazetesinden Mevlüt Tezel köşesinde "Hormonlu Domates'i alır" sözleriyle değerlendirdi.  

 

"Azgın Azgıne Okulu Karıştırdı"  

Antalya Hukuk Fakültesinde vize sınavında sorulan lezbiyen içerikli soru nedeniyle Yrd. Doç. Mehmet Nihat 

Kambur'a soruşturulma açıldı fakat daha sonra bu soruşturma kapatıldı. Bu haber yaklaşık 30 adet ulusal ve 

yerel yayın organında yer aldı. Kaos GL org sitesi yazarı Esra Güleç soruşturma nedeninin sorunun içeriğindeki 

pornografik unsurlara dikkat çekiyor.  

"Şimdi bu soruyla karşı karşıya kalan geleceğin hukukçularının eşcinsellere nasıl bir gözle bakacağını 

düşünebiliyor musunuz? Eşcinsel bir kadının etkilendiği kadına karşı olan hislerini açıklaması tacize girer mi? 

Karşı taraf bu teklifi kabul ederse saf salak mı olmuş olur? Sorudan anladığımız üzere yaşanan hiçbir şey zorla 

gerçekleşmemiştir, en azından soruda böyle bir şey belirtilmemiştir." 

 


