


Kaos GL Derneği Ocak-Haziran 

2016 Medya İzleme Raporu 

Kaos GL Derneği 8 yıldır lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) 

medyada yer alış biçimlerini izliyor.  

Türkiye’de yayınlanan günlük gazeteler, çeşitli anahtar sözcükler üzerinden Ajans Press 

aracılığıyla süzülüyor.  

Kaos GL olarak biz de süzülen haberlerden ajansların hazırladığı haberler dışında kalanları 

olumlu ya da olumsuz olarak değerlendiriyoruz.  

Haberleri nasıl değerlendiriyoruz? 

Gazetelerin kendi hazırladıkları haberlerde LGBTİ, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

ifadelerinin geçtiği pek çok yer olsa da yalnızca ana konusu LGBTİ olan haberlere 

odaklanıyoruz. Bu yüzden, örneğin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin anayasanın 

eşitlik maddesindeki kategorilerin dışında kaldığında bir haberde yer veriliyor olması 

bizim için başlı başına yeterli olmuyor. Anayasada LGBTİ eşitliğinin yer almasına ilişkin 

daha ayrıntılı bir haber ya da röportaj ise değerlendireceğimiz haberler arasında yer 

alıyor. 

LGBTİ’lere yönelik doğrudan bir stereotipleştirme, aşağılama ya da nefret söylemi 

olmayan haberleri her anlamda başarılı bulmasak bile olumlu kategorisine yerleştiriyoruz. 

Bununla birlikte, haberlerdeki metin içeriğinin yanı sıra kullanılan görsellerden puntolara 

haberin diğer unsurlarını da göz önünde bulunduruyoruz.  

Bu rapordan nasıl yararlanabilirsiniz? 

2016 yılının ilk altı ayına ait medya raporumuzda her ay için istatistikleri ve haber 

yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları bulabilirsiniz. 

Rapor, sayısal veriler sunmakla birlikte 2016 yılının ilk altı ayına LGBTİ gündemi 

üzerinden hızlı bir bakış atıp çeşitli haberler üzerinden öneriler getiriyor. Bunun amacı da 

hem gazetecilere, hem de medyada temsille ilgilenen akademisyenlere ve öğrencilere 

doğrudan yararlanabilecekleri bir kaynak sunmak. Dolayısıyla raporu haber 

toplantılarından medya ve insan hakları derslerine kadar çeşitli alanlarda kullanmanız 

mümkün.  

KaosGL.org Yayın Kurulu 

SIDA tarafından desteklenen Gökkuşağı Projesi ve ana destekçisi Açık Toplum Vakfı olan  
LGBTİ’lerin İnsan Haklarının İzlenmesi Programı projesi  kapsamında e-rapor olarak 
hazırlanmıştır. Bu Rapor, Kaos GL Derneği tarafından, İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı 
ve Açık Toplum Vakfı'nın destekleri ile yayımlanmıştır. Bu; SIDA’nın veya Açık Toplum 
Vakfı'nın resmi görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.



OCAK 2016 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 30 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 1 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak 

gösteriliyor 8 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 2 
Hastalık /sapkın/günah 10 
Kimlik adı kullanılıyor 0 
Magazinleştiriyor 6 
Yanlış bilgiler içeriyor 3 
Nefret söylemi/Nefret suçu 13 
LGBTT bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 4 
LGBT örgütlerini hedef gösteriyor 5 
Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 1 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 3 
Görsel sunuş 1 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  0 
Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  1 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 29 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 1 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak 

gösteriliyor 5 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 4 
Hastalık /sapkın/günah 6 
Kimlik adı kullanılıyor 0 
Magazinleştiriyor 7 
Yanlış bilgiler içeriyor 6 

Nefret söylemi/Nefret suçu 8 
LGBTİ bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 1 
LGBTİ örgütlerini hedef gösteriyor 5 

Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 1 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 1 
Görsel sunuş 1 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  0 
Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  1 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 23 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 4 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak 

gösteriliyor 2 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 0 
Hastalık /sapkın/günah 7 
Kimlik adı kullanılıyor 1 
Magazinleştiriyor 2 
Yanlış bilgiler içeriyor 7 

Nefret söylemi/Nefret suçu 10 
LGBTİ bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 2 
LGBTİ örgütlerini hedef gösteriyor 0 

Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 0 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 8 
Görsel sunuş 1 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  1 
Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  0 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 10 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 2 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak 

gösteriliyor 3 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 0 
Hastalık /sapkın/günah 4 
Kimlik adı kullanılıyor 1 
Magazinleştiriyor 0 
Yanlış bilgiler içeriyor 0 

Nefret söylemi/Nefret suçu 8 
LGBTİ bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 2 
LGBTİ örgütlerini hedef gösteriyor 2 

Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 1 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 3 
Görsel sunuş 1 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  1 
Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  0 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 19 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 0 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak 

gösteriliyor 1 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 0 
Hastalık /sapkın/günah 6 
Kimlik adı kullanılıyor 0 
Magazinleştiriyor 6 
Yanlış bilgiler içeriyor 6 

Nefret söylemi/Nefret suçu 5 
LGBTİ bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 1 
LGBTİ örgütlerini hedef gösteriyor 1 

Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 0 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 3 
Görsel sunuş 0 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  0 
Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  0 
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere dağılımı şöyle: 

 

Sterotipleştirme 86 
LGBTİ bireyler cinsel obje olarak sunuluyor 1 
LGBTİ bireyler ve olaylar kriminalize ediliyor/suç olarak gösteriliyor 5 
LGBTİ bireyler karikatürize edilmiş 2 
Hastalık /sapkın/günah 26 
Kimlik adı kullanılıyor 0 
Magazinleştiriyor 24 
Yanlış bilgiler içeriyor 28 
Nefret söylemi/Nefret suçu 39 
LGBTİ bireylere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 26 
LGBTİ örgütlerini hedef gösteriyor 0 
Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılmış 0 
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için eşcinsellik kullanıyor 13 
Görsel sunuş 0 
Kullanılan görseller önyargıyı besliyor  0 

Mağduru küçük düşürücü fotoğraf var  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 AYLIK GENEL DEĞERLENDİRME 

2016’nın ilk 6 ayı değerlendirildiğinde olumsuz haberlerin büyük çoğunluğunun 

stereotipleştirmeden kaynaklandığı görülmektedir.  

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında hem olumlu haber hem de olumsuz haber sayısında 

diğer aylara göre belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Bunun sebebi 17 Mayıs Uluslararası 

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün etkinlikleri ve Mayıs-Haziran aylarında farklı 

şehirlerdeki Onur Haftası ve Yürüyüşü etkinlikleridir. Orlando katliamı da hem ana akım 

hem alternatif medyada geniş bir şekilde görülmüştür. 

Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla haber sayısında artış görülmesi 

beklense de rakamlar bunun tersini göstermektedir. Bunun nedeni Dünya Kadınlar 

Günü’ne ilişkin haber ve etkinliklerde LGBTİ’lerin çoğu zaman anılmaması; anıldıklarında 

ise sadece isimlerinin geçmesidir. Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınları konu alan, 

yaşadıklarını yansıtan çok az haber yayınlanmıştır. 
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OLUMLU HABER ÖRNEKLERİ 

 

13 Mayıs, Taraf 

 



 

13 Haziran, Cumhuriyet 

 



 

14 Haziran, Birgün 

 



 

28 Haziran, Hürriyet 

 

 

 

 

 



OLUMSUZ HABER ÖRNEKLERİ 

 

13 Mayıs, Milli Gazete 

 



 

13 Mayıs, Yeni Akit 

 



 

16 Haziran, Yeni Akit 

 



 

17 Haziran, Yeni Söz 



 

19 Haziran, Milat 

 

 

 



LGBTİ İçerikli Haberlerde Nelere 

Dikkat Etmemiz Gerekiyor 
 

Medya çalışanları, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı 

farkındalığın geniş bir tabana yayılması sürecinde önemli bir rol oynadıklarının bilincinde 

olmalıdır. 

Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan lezbiyen, gey, 

biseksüel, trans ve intersekslerin sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir. 

LGBTİ’lerin bedenlerinin cinsel çağrışımlar yaratacak biçimde, gereksizce 

görselleştirilmesinin önüne geçmeli ve salt cinsel nesneler olarak algılanmalarına izin 

vermemelidir. 

Dilin içinde yerleşik, bir cinsi ya da cinsel yönelimi/cinsiyet kimliğini diğeri karşısında 

aşağılayan cinsiyetçi ve homofobik/bifobik/transfobik sözcük ve söylemlerin 

dönüştürülmesi konusunda duyarlı olmalı, yanlı sözcük ve terimleri kullanmak yerine 

eşitlikçi bir söylemi geliştirmek için çaba göstermelidir.  

Medyadaki her türlü içerikte, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri ne olursa 

olsun, farklı yaş, görüntü, fikir, görev ve rollere sahip insanların sunumunda, gelenekler, 

alışkanlıklar, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik kalıp yargılar dışına çıkılması konusunda 

gereken özeni göstermelidir. 

Her türlü içeriğin oluşturulmasında, heteroseksüel bireylerin olduğu kadar, LGBTİ’lerin ve 

LGBTİ oluşu konusunda görüşlerini, deneyim ve uzmanlıkları çerçevesindeki bilgilerini 

topluma yansıtmalıdır. 

LGBTİ’ler arasında olumlu rol modeli olabilecek örneklerin haberleştirilmesi ve 

programlarda kullanılmasına öncelik vermelidir.  

“Gey öğretmen”, “lezbiyen şarkıcı” gibi ifadeler ayrımcılık içerir; çünkü cinsel 

yönelim(gey, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel) ve cinsiyet kimliği (trans) tanımlamaları bir 

bireyin mesleğini niteleyen sıfatlar değildir. Her nasıl “kadın yazar” gibi ifadeler -“kadın” 

olmak bireyin yazarlığını niteleyen bir hal olmadığından- cinsiyetçiliği besliyorsa; 

yukarıdaki gibi ifadeler de homofobi/bifobi/transfobiyi beslemektedir. 

Haberin içeriği ile hiçbir ilgisi olmadığı halde kişilerin cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliklerinin belirtilmesi de ayrımcılıktır. Heteroseksüel ve erkek bireylerden bahsederken 

“heteroseksüel” ve “erkek” olduğunu belirtilmezken; kadın, eşcinsel, biseksüel ve trans 

bireylerden bahsederken de haberle doğrudan ilgisi olmadığı durumlarda bu 

tanımlamaların belirtilmemesi gerekir. 

“Gey” sözcüğü, erkek eşcinselleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türkiyeli LGBTİ 

örgütler, eşcinselliğe dair yabancılaşmanın bir nebze de olsa ortadan kalkması için, 

yabancı dillerde “gay” olarak kullanılan sözcüğün Türkçe okunduğu gibi yazılmasına karar 

verdiler. Türk Dil Kurumu da “gey” sözcüğünü, “eşcinsel erkek” tanımı ile Türkçe sözlüğe 

almıştır. 

“Eşcinsel olduğunu itiraf etti” cümlesindeki “itiraf etti” ifadesi medyada ve halk arasında 

yaygın olan yanlış kullanımlardan biridir. Eşcinsellik, bir suç ya da yanlışlık olmadığı için 

itiraf edilecek bir durum söz konusu değildir. Bunun yerine “eşcinsel olduğunu açıkladı” 

cümlesi daha uygundur. 



Yaygın medyada trans bireyleri tanımlamak için genellikle “travesti” kelimesi kullanılıyor. 

Öncelikli olarak, kişinin dış görünüşünden eşcinsel mi, trans mı olduğu ayrımına varmak 

mümkün değildir. Haberin vazgeçilmez unsuru olması halinde, genel geçer tanımlamalar 

kullanmak yerine doğrudan kişinin kendisine sorulmalı, mümkün olmadığı durumlarda 

tanımlamanın doğru kullanımı araştırılmalıdır. 

“Travesti olarak çalışan …”, haberlerde yaygın olarak bu yanlış kullanım tekrar 

edilmektedir. Travesti olmak, “travestilik” adı altında, gerçekte var olmayan bir meslek 

olarak sunulmakta ve “fuhuş”la arasında doğrudan bir bağ kurulmaktadır. “Travestilik” 

diye bir meslek olmadığı gibi, her travesti de seks işçisi değildir. 

“Gerçek adı … olan travesti…” haberlerde trans bireylerin kimlikteki adları kişilerin onayı 

alınmadan kullanılmaktadır. Bunun yerine kişinin kendisini tanımladığı adı veya adı-soyadı 

kullanılmalıdır. 

Cinsiyet değiştirme/düzeltme ameliyatı yerine “cinsiyet geçişi ameliyatı” ya da “cinsiyet 

inşası ameliyatı” ifadelerinin kullanılması gerekmektedir. Atanmış cinsiyeti esas alan 

“değiştirme” gibi ifadeler transların beyanları ve hissettikleri dışında daha az “kadın” ya 

da “erkek” oldukları algısının güçlendirerek ötekileştirmeyi arttırmaktadır. 

Transseksüel bireylerin cinsiyet geçişi ameliyatları hakkında, haberle hiçbir ilgisi olmadığı 

halde bilgi verilmesi ayrımcılıktır. Bundan önem ve hassasiyetle kaçınılması gerekir. Yine 

trans bireylerin geçiş süreçlerini marjinal, magazinel bir olay olarak haberleştirmek özel 

hayatın ihlali olduğu gibi; toplumda translara dönük yerleşik önyargıları beslemektedir. 

LGBTİ örgütlerin basın açıklamaları, eylemleri sonrasında “Kendini transseksüel, eşcinsel 

diye adlandıran bir grup” şeklinde bir tanımlama kullanılmaktadır. Bu tanımlama yerine 

eylemi yapan örgütün ismi ile birlikte “… derneğinin/oluşumunun üyeleri” ya da 

“…..Derneği/Oluşumu” şeklinde kullanımının tercih edilmesi gerekir. 

“Homoseksüel”in İngilizcesi olan “homosexual” sözcüğü, ilk olarak eşcinselliği hastalık 

olarak tanımlamak için kullanılmış bir sözcüktür. Türkçeye İngilizceden geçmiş biçimde 

kullanılan “homoseksüel” sözcüğü, halen insanların kafasında “hastalık” algısını 

yaratabildiğinden, bu yanlış algıyı silmek adına, LGBTİ örgütlerin de tercih ettiği 

homoseksüel’in Türkçe karşılığı olan “eşcinsel” sözcüğünü kullanmak uygun olacaktır.  

“Cinsel tercih” ifadesinin eşcinselliği, biseksüelliği ve transseksüelliği tanımlamak için 

kullanımı tamamen yanlıştır. Eşcinsellik ve biseksüellik, heteroseksüellik gibi bir cinsel 

yönelim; transseksüellik ise bir cinsiyet kimliğidir. “cinsel tercih” yerine, bu 

tanımlamalara uygun olarak, “cinsel yönelim” veya “cinsiyet kimliği” kavramlarının 

kullanılması gerekmektedir. 

LGBTİ’lere ilişkin haberlerde, eşcinselliğe ilişkin aşağılama amacıyla kullanılan argo 

sözlüklere gönderme yaparak başlık atılmaması ve bu yönde haber yapılmaması gerekir. 

“LGBT Derneğinin davası için top mahkemede” gibi gereksiz ima ve göndermelerden 

kaçınılması, ayrımcılığı tekrar üretmemek adına önemlidir.  

LGBTİ’lerin de dahil olduğu olaylarla ilgili haberlerde, LGBTİ’lerin şiddetle ve militarizmle 

ilişkilendirilmemesi gerekir. “Travesti terörü” ve  “travestiler saldırdı” gibi ifadelerin 

kullanılması, kendilerine karşı uygulanan şiddeti göstermeden, trans bireyleri durduk 

yerde şiddet uygulayan bireylermiş gibi yansıtarak tarafsız habercilik ilkesine ters düşen 

bir ayrımcılığı içermekle birlikte, genel olarak LGBTİ’ler için de şiddete eğilimli olunduğu 

yönündeki yanlış yargıyı beslemekte; halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek LGBTİ’lere 

karşı şiddeti meşrulaştırmaktadır. 



LGBTİ’lerle ilgili konulara, sadece “üçüncü sayfa haberi” şeklinde şiddet ve acı yüklü 

içeriklerde ya da magazin haberleri içinde değil, gazete ve/veya diğer yayın organlarının 

niteliğine göre uygun bölümlerinde de yer verilmesi gerekir. 

LGBTİ oluşumlarından, sadece LGBTİ’lere ilişkin sorunlar ile ilgili değil, ülke ve dünya 

gündemi ile ilgili başka konularda da görüş alınırsa, sadece “kendi sorunları” ile ilgilenen 

ve bu sorunlar üzerinden görünür olan insanlar olarak algılanmasının önüne geçilmiş olur. 

LGBTİ’lere ilişkin başarı hikâyelerine de yer verilerek, LGBTİ’lere yönelik önyargı ve 

homofobiyle mücadeleye katkı sağlamış olmanın yanında, LGBTİ’lerin kendilerini yalnız ve 

yanlış hissetmelerinin önüne geçilmiş de olur. 

LGBTİ’ler için kullanılan “Üçüncü Cins” tanımlaması yanlıştır. Lezbiyen, eşcinsel kadın; 

gey, eşcinsel erkek demektir. Biseksüel sözcüğü, her iki cinsiyete de cinsel/duygusal 

yönelimi olan kadın veya erkek bireyler için kullanılmaktadır. Ayrıca transseksüeller de, 

kendini transseksüel kadın ve/veya trans kadın ve transseksüel erkek ve/veya trans 

erkek olarak tanımlayabilmektedir. Ayrıca, erkek ve kadın şeklinde ikili cinsiyet 

tanımlamasının yanında, biyolojik olarak “her iki cinsiyetin özelliklerini de taşıyan, 

doğumda gerek cinsel anatomisi gerekse de cinsel organları tipik erkek veya kadın 

tarifine uymayan bireyler” için interseks sözcüğü kullanılmaktadır. 

 




