


Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri 

 
2018 Sosyal Medya Raporu - Kaos GL 

 

 
Kaos GL, 2018 yılı boyunca sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel 

yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, 
homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve gelişmeleri aylık takibe aldı. Böylece 

Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) odaklı homofobik ve transfobik 
nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık takibini ve irdelemesel 

kaydını tutmuş oldu. 

 
Bilindiği üzere, ayrımcı, ırkçı, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan ifadelere nefret 

söylemi denilmektedir. Nefret söylemi, bir gruba ya da o gruba üyeliği nedeniyle bir 
kişiye yönelik düşmanlıktan kaynaklanan ve o gruba yönelik düşmanlığı gösteren veya 

cesaretlendiren ifade biçimleri olarak tanımlanır. Nefret söylemi, nefret suçuna teşvik ya 

da eşlik edebileceği için, bu iki kavram birbiriyle bağlantılıdır. Nefret söylemi, Kaos GL 
Derneğince Türkçeleştirilen, “Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla 

Mücadele: Avrupa Konseyi Standartları” kitabında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
tavsiye kararında, “nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren 

her tür ifade biçimi” olarak tanımlanıyor. 

 
Sosyal Psikolog, Porf. Dr. Melek Göregenli, Kaos GL Dergisi’nin “Nefret” dosyalı 105. 

sayısında yayınlanmış, “Suç-lu: Nefret Suçları Kimin Sorunu?” başlıklı makalesinde, nefret 

söyleminin kurulmasında ve yaygınlaştırılmasında en etkili araçlardan birinin medya 
olduğuna dikkat çekiyor: 

“Medya, dünyada ve ülkemizde nefret suçlarına yol açan ayrımcılığı oluşturan ve besleyen 
kalıpyargıların, önyargıların kısaca nefret söyleminin kurulmasında ve 

yaygınlaştırılmasında en etkili aracılardan biridir. Medyanın nefret suçları kapsamında ele 

alınabilecek eylemleri haberleştirme, kullanılan dil ve mağdurları ya da olayı sunma şekli, 
eylemi meşrulaştırmaya ve suçun altında yatan ayrımcılığı gizlemeye yol açabilir; sıklıkla 

böyle olmaktadır. Örneğin, Türkiye’de bütünüyle nefret suçları kapsamında görülmesi 
gereken eşcinsellere, travesti ve transseksüellere yönelik saldırılar, genellikle mağdurların 

yarattığı tahrik sonucunda oluşan eylemler gibi sunulmaktadır. Açık bir saldırı ve 

çoğunlukla cinayete varan ya da bizim ülkemizde ancak ölümle sonuçlandığında ‘haber’ 
değeri taşıyabilen suçlar, mağdurların çıkardıkları ‘olaylar’ sonucunda gerçekleşmiş, 

‘doğal’ sonuçlar olarak ele alınmaktadır. Genellikle mağdurlar, faillerin ‘hassasiyetlerine’ 
dokunur ve cezalarını bulurlar; oysa failin hassasiyetinin tek kaynağı ayrımcılık 

ideolojileridir. Bu yaklaşım, sadece şiddeti meşrulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda 

kendini ifade etme ve gerçekleştirme hakkının, bir toplumda kimlere ait bir ayrıcalık 
olduğunu da tarif eder; bu doğrudan herkesin sadece insan olmak bakımından eşit olduğu 

ön kabulüne dayanan çoğunu bizim de kabul ettiğimiz evrensel hukuk normlarının 

çiğnenmesi anlamına gelir.”  
 

Bu rapor kapsamında kullanılacak Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) 
terimleri ile tanımlarını, LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık ideolojileri ve anlamlarını, insan 

hakları ve ayrımcılıkla ilgili terimler ve tanımlarını ve daha fazlasını, Kaos GL Derneğince 

yayınlanmış “LGBTİ Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” kitapçığında 
bulabilirsiniz. 

 
Sene boyunca “aylık” olarak hazırladığımız ve kaosGL.org’da yayınladığımız “Homofobik 

ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri - 2018 Sosyal Medya Raporu” 

kapsamında, internet ortamı ile sosyal medyadan yapılan alıntıların yazım hatalarına 
dokunulmadığını; olduğu gibi alındığını belirtelim. 

 

Ali Erol, Kaos GL 

https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=243
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=243
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=16855
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=206


Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Aylık Seyri 

 
 
OCAK - “Kahrol düşman al sana bomba ayol” 

Şarkıcı Yılmaz Morgül’e yönelik aşağılama ve karikatürleştirme gel gidinde salınan ayrımcı 

yaklaşımdan homofobik nefret söylemine varan ifadelerin nerede duracağı bilinmez! 
 

ŞUBAT - Sağlık, Anayasal haktır! 
Devlet, sağlık hakkına erişimi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, trans kadın 

mahpus Diren Coşkun’u, cinsiyet geçişinin hayati ihtiyaçlarından mahrum etti. Peki bu 

süreç sosyal medyaya nasıl yansıdı? 

 
MART - “İnsanların cinsiyet seçimi kimseyi ilgilendirmez!” 

“Arkadaşlar devir sosyal medya devri, lütfen dikkat edelim. Ben cinsiyet değiştirmiş 
olabilirim ama ben artık insanların Selin ablası oldum.” 

 
NİSAN - “Cinsel haklar ahlaksızlığı teşvik etmez; heteroseksist ahlaka karşıdır” 

Aşağılama ve hakaret ile yetinmeyen “okuyucu”, Zerrin Özer’in “biseksüel” sözüne karşı 

“yorum”unu cinsiyetçi nefret söylemine vardırıyor. 

 
MAYIS - “Hâlâ milletin kaşıyla gözüyle uğraşıyorlar!” 

Hafız’a yönelik homofobik önyargılar, heteroseksüel maskülenliğin hâkim sınırlarını 
zorladığından, kişilerin kendi toplumsal cinsiyet kimliklerini sağlama alma hedefiyle ifade 

edildiği görülüyor. 

 
HAZİRAN - Özgürlük ve eşitlik olmadan 3’ün 1’i yetmez! 

“Bir daha 3'ün 1'ini alırsınız” pasını polisinden alan vatandaş; “amirim/müdürüm” 
yaltaklanmasıyla “zaten onların istediği o” cinsiyetçi ve homofobik nefretini “geyik” 

niyetine çevirmelere doyamıyor. 

 
TEMMUZ - İşten atma gerekçesi: Eşcinsel ilişki… 

Farklı iş sahalarında gelişen iki “olay”, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı 
meselesini Temmuz ayı sosyal medyasında gündeme taşıdı. 

 
AĞUSTOS - bitmedi daha sürüyor o kavga: “cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir 
cinsiyeti olduğunu söylemeyen…” 

TRT: “Siz saptınız değerlerinizden. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz.” 

 
EYLÜL - “Ne diyon lan sen değişik” 

Homofobik ve transfobik söylemler, Eylül ayı sosyal medyasında “marjinal” dalgasından 
“yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu” kestirip atan nefretine kadar seyrediyor. 

 

EKİM - “Nefret söylemine maruz kalıyorlarmış. İbnelerden nefret ediyoruz, var 
mı ötesi” 

Ankara Valiliği’nden “LGBTİ’lere süresiz OHAL” haberleri, Ekim ayı sosyal medyasında 

homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle desteklendi. 
 

KASIM - “Haber başlığına bak. Nefret söylemi diyor” 
Kasım ayı sosyal mecrasında homofobik ve transfobik nefret söylemi üretimine katkı 

kamu, kurum ve medyasından geldi. 

 
ARALIK - “Futbol erkek oyunudur bizde sadece hakemler ibnedir” 

Sosyal medyanın homofobik ve transfobik nefret söylemi dosyasının Aralık ayı başlıkları 
“spor”, “ağ sayfası”, “doğrulama platformu” ve “şiddet” sahalarından derlendi. 

 

 



“Kahrol düşman al sana bomba ayol” 

 
Şarkıcı Yılmaz Morgül’e yönelik aşağılama ve karikatürleştirme gel gidinde salınan ayrımcı 

yaklaşımdan homofobik nefret söylemine varan ifadelerin nerde duracağı bilinmez! 

 

 

Kaos GL, sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 

ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik 
söylem içeren haber ve gelişmeleri takibe alıyor. 

 
Böylece Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne 

çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) odaklı homofobik ve 

transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık takibini ve 
irdelemesel kaydını tutuyor olacak. 

 
Senenin ilk ayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e yönelik, resmi adıyla “Zeytin 

Dalı Harekâtı” çeşitli boyutlarıyla medyada yer buldu. Ocak ayının sonlarına doğru öne 

çıkan ilgili haber ise şarkıcı Yılmaz Morgül’ün, “gönüllü asker” olarak “Afrin’e gitmeye 
hazırım” açıklaması oldu. 

 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=25430


Şarkıcı Yılmaz Morgül’ün, Afrin’de “gönüllü asker” olmak için dilekçe verdiğine dair yaptığı 

açıklama, bazı yayın organları “magazin” sayfalarından vermeyi tercih etse de, tüm 
sayfalarda “yorumsuz” haberleştirildi. 

 
Şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması CNNTURK, T24, Ensonhaber, 

Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü, Yeni Akit, Halktv, Fanatik sitelerinde 

karşımıza çıkıyor. 
 

Yeni Akit’in “Şarkıcı Yılmaz Morgül, Afrin'e gitmek istiyor” haberi ile Habertürk’ün “Yılmaz 

Morgül: Afrin’e gitmeye hazırım” haberi “okur yorumları”na açık olduğu halde iki sitenin 
okurlarının hiç “yorum” yapmadığı görülüyor. 

 
Diğer sitelerin haberi “okur yorumları”na kapalıyken, sadece Ensonhaber sitesinin “Yılmaz 

Morgül Afrin'e gitmek istiyor” başlığıyla verdiği haberin altında, site takipçilerinin 44 

“yorum”u ile karşılaşıyoruz. 

Homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan ayrımcı haber ve mesajlar için 

Ocak ayından seçtiğimiz gelişmenin değerlendirmesini, şarkıcının sosyal medya 
hesabından paylaştığı açıklamaya düşülen takipçi yorumları ile Ensonhaber sitesinin 

“Yılmaz Morgül Afrin’e gitmek istiyor” haberine yapılan “okur yorumları” üzerinden 

yapacağız. 

Cinsiyet ifadesine yönelik ayrımcı yaklaşım ve nefret söylemi  

Şarkıcı Yılmaz Morgül’e yönelik ifade edilen ayrımcı yaklaşımlar, yüklemeler ile ithamların, 

şarkıcının cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği ile ilgili olmayıp “cinsiyet ifadesi”ne ilişkin 
olduğunu tespit edebiliriz. Bugüne kadar yazılı veya sözlü medyada, “cinsel yönelim”i 

veya “cinsiyet kimliği”ne ilişkin şarkıcı tarafından kamuoyuna yapılmış bir beyana 
rastlamadık.  

 

Cinsiyet ifadesi, kişinin biyolojik varsayılan atanmış cinsiyeti ve cinsiyet kimliğinden 
bağımsız sergilenebilir. Kişiler, davranışlarıyla cinsel yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi 

etmeyebilirler de. Diğer taraftan, cinsiyet kimliği de, sadece bedenle ilgili olmayıp, 
psikolojik ve sosyal yönleri de içeren bir sürece işaret eder. Nihayet “cinsiyet ifadesi”, 

kişinin biyolojik/atanmış cinsiyet veya cinsiyet kimliğinden beklenir rol ve sorumlulukları 

karşılayabileceği gibi farklı da olabilir. 
 

“Biyolojik cinsiyet”, insanları “kadın” ya da “erkek” olarak genetik, fizyolojik ve biyolojik 
özellikleri üzerinden tanımlar. Bu sınıflandırmada biyolojik farklılıklar temel alınır. Bununla 

birlikte, insanların toplumsal ilişkiler içinde kadın, erkek ve diğer cinsiyetlere atfen 

belirlenen konumlarının ve bu işbölümünün gerektirdiği rol ve sorumlulukların biyolojik 
cinsiyetleri ile bir ilgisi yoktur. Bu normlar tamamen toplumsal süreçlerde inşa edilir, 

zaman içinde ve toplumdan topluma değişebilir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet dinamik bir 

kavram olarak belli bir zaman döneminde belli bir kültürde “erkeksi” ya da “kadınsı” kabul 
edilen rol ve davranış özellikleri üzerinden tanımlanır. Bu özellikler saç şekli ve giyim 

stilinden, insanların konuşma ya da duygularını ifade etme tarzlarına kadar uzanan büyük 
bir çeşitlilik içindedir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet, toplumsal önyargı haline gelmiş iki sabit 

toplumsal cinsiyet kimliği düşüncesinin ötesine geçerek farklı cinsiyet kimliklerini içeren 

bir kavramsallaştırmadır. Başka bir deyişle, bu tanımlamada erkek, kadın ya da trans 
olarak kendimize dair içsel algımızı ifade eden toplumsal cinsiyet kimlikleri yer alır.  

 
Nihayetinde, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda kadınlara 

ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade eden 

toplumsal cinsiyet, toplumsal süreçlerde inşa edilir ve dönüştürülebilir. Tipik olarak 
kadınlara ya da erkeklere ait özellikler ve beceriler ile değişik durumlarda kadın ve 

erkeklerden genellikle beklenen davranış biçimlerini de içerir. Toplumsal cinsiyet kavramı; 

kadın ve erkeğin toplum içindeki farklı rollerini, sosyal konumlarını, ekonomik ve politik 
güçlerini yansıtır ve aynı zamanda tüm bunları etkiler.  

https://twitter.com/MORGULYILMAZ/status/958373003091378179
https://www.cnnturk.com/magazin/yilmaz-morgul-afrinde-gonullu-asker-olmak-icin-dilekce-verdi
http://t24.com.tr/video/yilmaz-morgul-afrine-gitmeye-hazirim,11866
http://www.ensonhaber.com/yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor.html
http://www.milliyet.com.tr/yilmaz-morgul-afrin-e-gitmeye-magazin-2601040/
http://www.hurriyet.com.tr/video/yilmaz-morgul-afrin-icin-askerlik-subesine-basvuru-yapti-40727232
http://www.haberturk.com/yilmaz-morgul-afrin-e-gitmeye-hazirim-1818657-magazin
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/916640/Yilmaz_Morgul__Afrin_e_gitmeye_hazirim.html
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/yilmaz-morgul-afrine-gitmeye-hazir-oldugunu-duyurdu/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sarkici-yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor-419260.html
http://halktv.com.tr/hadise-hakkinda-sok-iddia-311302?scrl=1
http://www.fanatik.com.tr/2018/01/31/yilmaz-morgul-afrin-e-gitmek-istiyor-1346583
http://www.ensonhaber.com/yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor-yorumlari
https://twitter.com/MORGULYILMAZ/status/958373003091378179
http://www.ensonhaber.com/yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor-yorumlari
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=206


 

Önyargı, kalıp yargılar, damgalama 
 

Yılmaz Morgül’e yönelik ifade edilen ve nefret söylemine kadar varan ayrımcı yaklaşımlar, 
yüklemeler ile ithamların, şarkıcının “cinsiyet ifadesi”nden hareketle sarf edildiğini 

belirttik. Ardından, şarkıcının cinsiyet ifadesi gibi, söz konusu ayrımcı yaklaşımların da, 

toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde şekillendiğini ve geliştiğini ise “biyolojik cinsiyet / 
toplumsal cinsiyet” bağlamında gördük. 

 

Şarkıcı Yılmaz Morgül’ün, “gönüllü asker” olmak için dilekçe verdiğine dair yaptığı 
açıklamaya gelen tepkiler, nefret söylemine varan ayrımcı yaklaşımlarla ifade edilirken, 

söz konusu ayrımcı yaklaşımlar ise “önyargı”, “kalıp yargılar” ve “damgalama” saikleriyle 
şekilleniyor. 

 

Bir grup veya grubun üyelerine karşı, genelde negatif bir ön değerlendirme olarak 
tanımlanan önyargı, psikolojide genelde kullanıldığı şekliyle, sadece bir fikir ya da inanç 

üzerine bir beyanat değil, horgörme, sevmeme ve nefret gibi duyguları içeren bir 
tutumdur.  

 

Stereotipleştirme diye de bilinen kalıp yargılar, bir grubun üyeleri hakkında genellemeler 
ya da daha çok aşırı genelleme anlamına geliyor. Önyargıda olduğu gibi bu genellemeler 

bazen olumlu olabilir ancak çoğunlukla olumsuz ve değişime karşı dirençli olabiliyor.  

 
Toplum tarafından reddedilmeye yol açan fiziksel veya davranışsal özelliklere yönelik 

etiketleme, toplumsal kişiliği olumsuz yönde etkileyerek insanları damgalar. Ayrımcı 
yaklaşım için etiketlemeye bahane çoktur, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet 

ifadesi de “damgalama”ya birer gerekçe olabilir. Damgalama, ayrımcılık, tecrit edilme, 

öz-imajın ve öz-saygının yara alması gibi çeşitli ekonomik, sosyal ve ruhsal sonuçlara yol 
açabilir.  

 
Aşağılama, alay etme, komik bulma, karikatürize etme, ciddiye almama… 

 

Şarkıcının açıklamasını “Yılmaz Morgül Afrin’e gitmek istiyor” manşetiyle haberleştiren 
Ensonhaber sitesinin “okur yorumları” “alay etme, komik bulma, karikatürize etme ve 

ciddiye almama” yaklaşımlarıyla karşılanıyor. 

Seçtiğimiz “yorumları”, tamamı büyük harfle yazılmışları küçük harfle yeniden yazmak 

haricinde olduğu gibi aldığımızı belirtelim. Şimdi okurların düştüğü yorumları kategorilere 

ayırıp tasnifleyelim… 

Ciddiye almama:  

“gönderin gitsin,  

“show mow artik neyse ama adam dilekcesini vermis okadar! askere gitmeyenler 
utansin!”,  

“Bırakın gitsin. Sevaptır. Üzmeyin garibi..”,  
“Olur canım biz seni ararız”, “merak ettım ne olarak gıdecek”,  

“Yilmaz Allahini seversen kenarda dur abi bi isimiz var hadi abi hadi”,  

“Hemen Mörgül aferine gitmek istiyormuş palavla şöhret olmak istiyor Mehmet çil k yeter 
Bir zaman lar megastar dedikleri kişi askere gitmem dedi altı ay dışarda durdu sonra ne 

imiş Türkiye’yi temsil ediyormuş dünyada hepsi palavra ve paralı askerlik yaptı şimdi 
bakarsın oda bende giderimde” 

 

Karikatürize etme:  
“Kahrol düşman al sana bomba ayol”,  

“tayti da yakistirmis parkaya”,  

“Saray soytarısı olarak mı”,  
“yılmazzz bi git la çok komiksin çakaaaal orası survivor değil aslanım”, 

“Afrin operasyonunu Survivor'la karıştırdı zavallı...”,  

http://www.ensonhaber.com/yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor.html
http://www.ensonhaber.com/yilmaz-morgul-afrine-gitmek-istiyor-yorumlari


“hangi sifatla silah yerine ruj tut sen” 

“Morgül… cephede iki şarkı patlatır düşman neye uğradığını bilemeden etek giyerek 
kaçardı..” 

“Numaraci seni. Oyle suslu puslu kiyafetle olmaz o isler arti nasil olsa biliyosun seni 
istemeyeceklerini.” 

“ulan iyice sulandırdınız.ya kadın ol yada erkek ne olduğun belli değil.şimdi gel deseler 

kaçacak delik arıyacaksın.gerçi fena da olmazdı yani” 
 

“Erkek”yerine koymama:  

“oldugun yerde dua et yeter senin gucun yetmez .Ayol yorma kendini.”,  
“Ah canım kıyamam, senin nazik vucudun o hava şartlarına dayanamaz ciğerim, otur 

oturduğun yerde..birde seni düşünmeyelim..” 
“Düşüncesi bile güzel Allah razı olsun onun gibi düşünemiyen erkek bozuntuları var 

aramızda onlara ders olur inş.”,  

“tek sen olmaz bir kac kisi daha al yaninada afrin'e top atisi yapalim” 
“Vatan için görev istemesi çok güzel.Birde İslamiyetin emrettiği gibi şekillenirse inşallah 

çok daha güzel olacak.” 
“Allah insanı şaşırtmasın yoksa durum böyle oluyor.” 

 

“Öyle” bile olsa:  
“Aklımdan geceni Söylemem , sonucda Vatan icin iyi bi sey yapıyor”,  

“Bravo Hainlik pesinde degil Devletinin Milletinin yaninda!”,  

“kim ne derse desin Devletin yanında olan milletin yanında demen yeter yılmaz eyvallah”, 
“İbrahim (a.s)'a su taşıyan serçe misali,senin gagandaki suyla o yangın sönmez 

diyenlere.Olsun en azından safım belli olsun diyen kardeşlerime selam olsun...”,  
“aslolan birlik vaktinde safını belli etmektir.”,  

“helal olsun yılmaz morgül... erkeklik de delikanlılık da ruhtadır...”,  

“Bedelli askerlik çıksın diye ağlayan, yalvaran Vatan haini kümes kaçkını delikanlılar!!! Bu 
adamdan utanın be.” 

 
“Hiç tavsiye etmem” 

 

“Alay etme, komik bulma, karikatürize etme, ciddiye almama ve aşağılama”yı, şarkıcı 
Yılmaz Morgül’ün “gönüllü asker” olmak istediğine dair yaptığı açıklamanın haberine gelen 

“okur yorumları”daki homofobik nefret söyleminin işaret fişekleri olarak tespit edebiliriz. 
 

İlk grup, “ciddiye almıyor”, şarkıcının cinsiyet ifadesinden hareketle, “askerlik işi”ni zaten 

yapamayacağını varsayıp, başından savıyor.  

İkinci grup, ciddiye almayıp başından savmakla yetinmiyor, komik bulmanın bir adım 

ötesine geçerek alay ediyor. Cinsiyet ifaden buysa, sana “silah tutmak” değil, “ruj 

tutmak” yakışır diyerek karikatürleştiriyor. 

Üçüncü grup ise karikatürize etmekle bile uğraşmıyor, baştan “erkek” yerine koymuyor. 

Şarkıcı “gönüllü” olduğu halde, cinsiyet ifadesinden ötürü toplumsal cinsiyetin erkekliğine 
dâhil edilmeyince, kendisine gelen tepkiler, ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımlardan homofobik 

nefret söylemine kadar salınabiliyor. “Gönüllü” olmasıyla takdir toplayıp hâkim ideolojik 

halkaya kabul görürken, gecikmeden “cinsiyet ifadesi”nin çağrışımın en fazla “top atışı” 

olacağı yüzüne vuruluyor.  

Üçüncü grubun ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımından homofobik nefret söylemine varan 
salınımında yakalayabileceğimiz iki dalgayı kaydedebiliriz. Ağırlıklı yaklaşım “erkek” 

yerine koymayıp “iş”in eğlencesindeyken, diğer taraftan ise gerçekte kendini “erkek” 

yerine koyup ama “erkeklik”in gereğini yerine getirmeyenlerin yanında takdir edilip, 
üstüne bir de, madem öyle bari islamın emirlerini yerine getir ki “tam olsun” şartı 

koşuluyor. 

Ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımdan homofobik nefret söylemine salınan ifadeler son olarak 
“öyle bile olsa” grubunda öbekleniyor. Şarkıcı, “gönüllü” ve de vatan için “cephe”ye 



gitmeye hazır olması ile değil, “öyle” bile olsa “safını belli etmesi” ile helalı hak ediyor. 

Cinsiyet ifadesi ile zaten “erkek” ve/veya “delikanlı” görülmediği baştan aşikâr ediliyor 

ama “öyle bile olsa” devletin/milletin yanında saf tutmasıyla “hainlikten” kurtarıyor.  

“Aşağılama, alay etme, komik bulma, karikatürize etme, ciddiye almama” gel gidinde 
salınan ifadelerin, ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımdan homofobik nefret söylemine nerede 

duracağı bilinmez! Ama nefret söyleminin nefret suçuna evrileceği süreci kestirmek 

mümkündür. Şarkıcı Morgül’e yönelik ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımlarda kendini gösteren 
nefret söyleminin nihayet “hiç tavsiye etmem:)” işaretinin ve “İyi de olur hem uşağın 

nefsinide körlemiş olursun sen git ya git git” çağrısının “aç aç” ile yetinmeyip olası bir 

“cinsel saldırı” ile gerçekleşebilecek nefret suçunu ifade etmeyeceğinin garantisi 
bulunmamaktadır. 

 
Nefret söylemi 

 

Ayrımcı, ırkçı, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan ifadelere nefret söylemi 
denilmektedir. Bir gruba ya da o gruba üyeliği nedeniyle bir kişiye yönelik düşmanlıktan 

kaynaklanan ve o gruba yönelik düşmanlığı gösteren veya cesaretlendiren ifade 
biçimleridir.  

 

Nefret söylemi, nefret suçuna teşvik ya da eşlik edebileceği için, bu iki kavram birbiriyle 
bağlantılıdır. 

 

Nefret söylemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararında, “nefret biçimlerini 
yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak 

tanımlanıyor. 
 

Sosyal Psikolog, Porf. Dr. Melek Göregenli, nefret söyleminin kurulmasında ve 

yaygınlaştırılmasında en etkili araçlardan birinin medya olduğuna dikkat çekiyor: 
 

“Medya, dünyada ve ülkemizde nefret suçlarına yol açan ayrımcılığı oluşturan ve besleyen 
kalıpyargıların, önyargıların kısaca nefret söyleminin kurulmasında ve 

yaygınlaştırılmasında en etkili aracılardan biridir. Medyanın nefret suçları kapsamında ele 

alınabilecek eylemleri haberleştirme, kullanılan dil ve mağdurları ya da olayı sunma şekli, 
eylemi meşrulaştırmaya ve suçun altında yatan ayrımcılığı gizlemeye yol açabilir; sıklıkla 

böyle olmaktadır. Örneğin, Türkiye’de bütünüyle nefret suçları kapsamında görülmesi 
gereken eşcinsellere, travesti ve transseksüellere yönelik saldırılar, genellikle mağdurların 

yarattığı tahrik sonucunda oluşan eylemler gibi sunulmaktadır. Açık bir saldırı ve 

çoğunlukla cinayete varan ya da bizim ülkemizde ancak ölümle sonuçlandığında ‘haber’ 
değeri taşıyabilen suçlar, mağdurların çıkardıkları ‘olaylar’ sonucunda gerçekleşmiş, 

‘doğal’ sonuçlar olarak ele alınmaktadır. Genellikle mağdurlar, faillerin ‘hassasiyetlerine’ 

dokunur ve cezalarını bulurlar; oysa failin hassasiyetinin tek kaynağı ayrımcılık 
ideolojileridir. Bu yaklaşım, sadece şiddeti meşrulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda 

kendini ifade etme ve gerçekleştirme hakkının, bir toplumda kimlere ait bir ayrıcalık 
olduğunu da tarif eder; bu doğrudan herkesin sadece insan olmak bakımından eşit olduğu 

ön kabulüne dayanan çoğunu bizim de kabul ettiğimiz evrensel hukuk normlarının 

çiğnenmesi anlamına gelir.”  
 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) terimleri ile tanımlarını, LGBTİ’lere 
yönelik ayrımcılık ideolojileri ve anlamlarını, insan hakları ve ayrımcılıkla ilgili terimler ve 

tanımlarını ve daha fazlasını, Kaos GL Derneğince yayınlanmış “LGBTİ Hakkında Sıkça 

Sorulan Sorular ve Cevapları” kitapçığında bulabilirsiniz. 
 

 

 
 

 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=6972
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=13367
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=243
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=16855
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=206
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=206


Sağlık, Anayasal haktır! 

 
Devlet, sağlık hakkına erişimi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, trans kadın 

mahpus Diren Coşkun’u, cinsiyet geçişinin hayati ihtiyaçlarından mahrum etti. 
 

 

 
 
 

Tekirdağ F Tipi Kapalı Erkek Cezaevine kapatılan trans kadın tutuklu Diren Coşkun’un 

sağlık hakkına erişiminin engellenmesine karşı girdiği “ölüm orucu” Şubat ayının en 
önemli gelişmelerinden biri oldu. 

 
Trans kadın Diren Coşkun, Ağustos 2017’de tutuklanması ve mahpus edilmesiyle 

başlayan süreçte, kişisel bütünlüğü ve kişilik hakkına yönelik kötü muameleye maruz 

kaldı ve cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi üzerinden ayrımcılığa uğradı. 
 

Hapishane yönetimi, sağlık hakkına erişimi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 
trans kadın Diren Coşkun’u, cinsiyet geçişinin hayati ihtiyaçlarından mahrum bıraktı. 

 

Tekirdağ F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’ne (2 No’lu) kapatılan trans kadın mahpus Diren 
Coşkun, cinsiyet geçişi ile ilgili tıbbi ve psikiyatrik ihtiyaçlarının karşılanması; tecridin 

kaldırılması ve maruz kaldığı kötü muameleye son verilmesi için 25 Ocak’ta ölüm orucuna 

başladı. 
 

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Kıvılcım Arat da Diren’in ölüm orucunun 13. 
gününde Diren’le dayanışmak için ölüm orucuna başladı. 

 

Kadın ve LGBTİ örgütleri “tutuklu trans kadınların talepleri kabul edilsin” çağrısında 
bulundu ve “Diren’in ve tüm trans mahpusların ameliyat, hormon tedavisi ve epilasyon 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=25519
https://twitter.com/KaosGL/status/963743530693865472
https://twitter.com/Kvlcm_Arat/status/958329270937489409
https://twitter.com/istanbulLGBT
https://twitter.com/Kvlcm_Arat
http://sendika62.org/2018/02/86-kadin-ve-lgbti-orgutunden-tutuklu-translarin-talepleri-kabul-edilsin-cagrisi-474990/


gibi talepleri birer insan hakkı olarak acilen karşılansın, cezaevlerindeki transfobik şiddet, 

taciz, erkek egemen, keyfi ve hukuk dışı uygulamalar son bulsun” açıklaması yaptı. 
 

Tutuklu Diren Coşkun’un sağlığa erişim hakkı kapsamındaki tıbbi talepleri, CHP İstanbul 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili 

Filiz Kerestecioğlu da, “cezaevlerinden yükselen sesi duyun!” diyerek, TBMM’de Diren 

Coşkun’la ilgili konuştu. 
 

Cezaeviyle yapılan görüşmeler sonucunda ölüm orucunu 27. gününde bırakmasının 

ardından trans kadın mahpus Diren Coşkun’un cinsiyet geçiş hakkı ve cezaevi koşullarının 
düzeltilmesi taleplerinin hukuki takibi avukatları aracılığıyla sürüyor. 

 
“Bir insanın cinsiyet kimliği sebebiyle insani haklardan mahrum bırakılması 

insanlık suçudur” 

 
Cinsiyet geçiş sürecinde hayati ihtiyacı olan tıbbi taleplerini karşılayacak sağlık hakkına 

erişiminin ihlal edildiği süreçte trans kadın mahpus Diren Coşkun’a “ses veren” ünlü, 
yorumcu ve oyuncu Gülben Ergen oldu. 

 

Homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan ayrımcı haber ve/veya mesajlar 
için Şubat ayından Gülben Ergen’in #DireneSesOl paylaşımını seçtik. 

 

Gülben Ergen, “Bir insanın cinsiyet kimliği sebebiyle insani haklardan mahrum bırakılması 
insanlık suçudur” açıklaması yaptı ve trans haklarına dikkat çekti. 

 
Trans kadın mahpus Diren Coşkun’un “cinsiyet kimliği yüzünden işkence görmesi, acı 

çekmesi ve sağlık haklarından mahrum bırakılması”na “ses olan” ve söz konusu 

muameleyi “insanlık suçu” olarak adlandıran Gülben Ergen’in “instagram” aracılığıyla 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, 15 bini aşkın “takipçi”si tarafından 

“beğenildi”; 900’ü aşkın takipçisi tarafından yorumlandı. 
 

Paylaşımın “beğeni” sayısı 15 bini aştığı halde, Ergen’in takipçilerinden birinin, “Mevzu 

translar olunca beğeniler nasılda düşüyor” yorumu dikkat çekiyor. 
 

“Nerde aptalca bir düşünce var onu savunmaya başladın” 
 

Yorumcu ve oyuncu Gülben Ergen’in trans haklarına dikkat çeken ve trans kadın mahpus 

Diren Coşkun’un sağlık hakkı taleplerine ses veren sosyal medya paylaşımına düşülen 
“takipçi yorumları” arasında destekleyenlerle birlikte, “aşağılama, alay etme, karikatürize 

etme ve hakaret” gibi nefret ifadesi barındıran düşmanca yaklaşımlar da görülüyor. 

 
Kendisini sosyal medya hesabında “gazeteci” ve “televizyoncu” olarak tanıtan genç bir 

kadın takipçisi, “O kadar umrundalarsa tedavi ettir. Nerde aptalca bir düşünce var onu 
savunmaya başladın” yorumuyla, hem trans haklarına hem de Diren Coşkun’un sağlığa 

erişim hakkının ihlal edilmesine dikkat çeken Gülben Ergen’e “hakaret” etmekte beis 

görmüyor. 
 

İşte, “aşağılama ve hakaret” içeren söylemlerden bazıları:  
 

“Aslında seni ne kadar çok severdim iğrendim şimdi senden Gülben ergen !” 

“Yav az dusunerek yaz lütfen bu milletin ahlaki duzenini koruman saygi duyman 
gerekirken bunlara destek cikarak bunlardan bir nesil uretmeye calismanizdan hicap 

duyuyorjm” 

“Allah’ın yasakladıgı bişeyi nasıl mesrulastırırsınız nasıl bi hadsizliktir bu” 
“Konu bulamamışsın gülben! Allah’ın kabul etmediğini sen burda normalleştir saygı 

duy.ilerde oğullarında yaşarsa çıkar gurur duyduğunu söylersin ozaman!” 

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/964227752533479424
http://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/siyaset/927049/Olum_orucuna_baslayan_Diren_Coskun_Meclis_gundeminde.html?
https://twitter.com/FilizKer/status/961593669613768704
http://bianet.org/bianet/lgbti/195421-diren-coskun-un-hangi-talepleri-karsilandi?
http://bianet.org/bianet/lgbti/195421-diren-coskun-un-hangi-talepleri-karsilandi?
https://www.instagram.com/explore/tags/mahrum/
https://www.instagram.com/p/Be8u9HblGmv/?taken-by=gulben123
https://www.instagram.com/explore/tags/mahrum/
https://twitter.com/gulbenergen/status/961696860103573505
https://www.instagram.com/p/Be8u9HblGmv/?taken-by=gulben123


“Bi de Umreye ziyarete gittin, nasil kabul ede bilirsin bunu? Allah boyle mi buyurdu? Ayip 

sana. Resmen gozumden dustun” 
“o kadar problem varken neden böyle şeyler paylaşıyor anlamıyorum ben toplum ahlakını 

bozduğunu düşünüyorum açıkçası” 
“Sizden hic beklemezdim, okuduklarima gozlerime inanamadım” 

“Herkese kucak aç....sımdıde sapıkları kucakla..... belki seni hhaklı bulan bırılerı cıkar.” 

“Bütün translar gerizekalıdır! !!!!” 
 

İşte, “insan saymayan ve nefret simgesi” olarak gören söylemlerden bazıları: 

 
“Lut kavmi allahın lanetledigi insanlar bunla” 

“Trans ikicinslilik bunlarim hastalik durumu olani var bir de tercih gibi olani.2si ayri 
sheylerdir.Allah 2 cins yaratmisdir erkek ve dishi.boyle sheyleri normal gibi 

paylasmak....Gulben hanim noluyor size” 

“Trans diye bir cinsiyet yoktur. Allah'a inanlar bunun yanlış olduğunu bilir. İnsanları yanlış 
yönlendirmeyin lütfen. Cinayet elbette asla savunulamaz. 3 erkek çocuğunuz var, ileride 

bir tanesi ben trans olmak istiyorum derse tepkiniz ne olur?” 
“Lanetlenmis bir kavimdir lut kavmi..onun yolundan gidenlerde lanetlenmustir..bunlari 

normallestirmeyin..ogullarinizin boyle olmasini stermisiniz” 

“Allah kadını kadın erkeği erkek olarak yaratmıştır ayetlerle eşcinselliği haram kılmıştır 
kadın kadındır erkek erkektir..cinsiyet kendi insiyatifimizde olmayan birşey 

yani..doğduğumuzda neysek oyuz..bu ahlaksızlığı haramı mübah göstermek nedir ya..ya 

iyice modernlik uğruna batılı olmak güya ileri görüş uğruna ona buna destek vermek 
nedir ya..cihat sadece savaş demek değildir cihat Allahın emirlerini yanlış uygulayanları 

doğru yönlendirmeylede gerçekleşir..bırakın bu batılı kafaları artık saygı duyarım insan 
olduğu için ama kabul etmem Allahıma isyan ettiği için” 

“He şimdi bir bu eksikti tövbe yarabbim sapkınlık başka birşey deil okadar savunacak bir 

şey deil günahı kendine bizi ilgilendirmez ama buralarda böyle iyiymiş algısı oluşturmayın 
Lût kavmi neden helak oldu böyle sapkınlıkları yüzünden Allah ayeti kerimesinde 

buyuruyor bitmiştir” 
“Trans kabul gorulur bir sey olsaydi Allah iki cinsiyet yaratmazdi bu ne sapkinliktir yaa” 

 

İşte, “alay eden, ciddiye almayan” söylemlerden bazıları: 
 

“Bı buna el atmadığını kalmıştı” 
“kesin röportaj yapacaktır” 

“Gülben hanım kendini bitirmek için çok fazla çabalıyor. Her konuya zıplamasına hiç gerek 

yok. Son yakın bu gidişle.” 
“Yarin ogullarin buyuyup ben kari olcam derse görurüz seni bayan açik göruşlü. Ne geniş 

insanlarsiniz yaaa !!!” 

“Gulben bacı sende duruma göre tasavvufcu oluyon duruma göre milliyetci duruma gore 
bla bla...Neyse senin olayın belli showda bize yuhlar ola yine ne sallamıs diye bakıyoz ya 

sayfana.. Popüler kültür bu heryerde sen” 
“Bu ne simdi yanındayız dedik sende kafayı yedin iyice hosmu bu paylaşım 3 erkek 

çocuğu annesi olarak” 

“Tribüne oynamakta bi yere kadar, kes artık be kadın kessss!” 
“Turkiyede böyle şeyler kabul edilemez insan ahlakini bozuyorlar çok özgürlük isterlerse 

gitsinler yabancı ülkeye okey gulbencik sanami kaldı ozgurlestirmek” 
 

“İyi ki varsın Gülben!” 

 
Trans kadın mahpus Diren Coşkun’un “sağlık haklarından mahrum bırakılması”na karşı 

Gülben Ergen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma düşülen 900’ü aşkın takipçi 

yorumundaki akışın, transların cinsiyet kimliğinin “dine ve kitaba aykırı” olduğunu ileri 
sürenler ile trans varoluşları tanıyan ve haklarını teslim eden yaklaşımlarla sıralı gittiği 

görülüyor. 
 



Bir tarafta aşağılayan, hakaret eden, nefretle yaklaşan, diğer taraftan ciddiye almayıp 

alay eden transfobik ve cinsiyetçi yaklaşımların gölgesinde kalmayacak kadar, “önemli bir 
konuyu sanatçı olarak üstlenmeniz ve destek vermeniz olağanüstü bir farkındalık” 

diyerek, Gülben Ergen’i tebrik eden çok sayıda “yorum” dikkat çekiyor: 
 

“Kötülük ile beslenen azınlıktan tepki alacağız diye Türk toplumuna şu uymaz bu uymaz 

diye toplumu homofobik gösteren ve homofobikliği aşılayan ünlülerimiz varken iyi ki 
varsın Gülben!” 

 

“Önyargısız bir şekilde paylaşılandaki mesajı almıyorsanız zaten birtakım insani 
değerlerden yoksun olduğunuzu gösterir. Cinsel kimliği sebebiyle dışlanan, öldürülen, 

aşağılanan nice insan var toplumumuzda; buna dikkat çekmenin neresinde yanlışlık? 
Gülben Ergen her zaman bu konularda hassastı!” 

 

Adalet’in Diyarbakır–Tekirdağ hattında “cinsiyet kimliği” sınavı 
 

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İnceleme Komisyonu, 
LGBTİ mahpuslara ilişkin yayınladığı raporda, LGBT’lerin haklarının uluslararası insan 

hakları hukukunca korunduğuna dikkat çekmiş ancak insan haklarına erişim için “belirli 

eylemlere ihtiyaç duyulduğunu” belirtmişti:  
 

“Gezilen koğuşlarda kalan LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseks) 

bireylerin cinsel yönelimlerinden ve cinsiyet kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğradıkları, 
koğuş içerisinde cinsel tacize maruz kaldıkları cezaevi çalışanları tarafından sözel şiddete 

(cinsel yönelimlerinden ötürü hakaret ve aşağılama amaçlı) uğradıkları transseksüel 
bireylerin cinsiyet değişimi sürecinde hormon terapi tedavisine ulaşmakta zorluk 

çektikleri, tedavinin geciktirildiği, poliklinik kontrol tarihlerinin aksatıldığı, koğuş içerisinde 

bireylerin dış görünümleri ve kıyafet seçimlerine yönelik baskı gördükleri şeklinde 
kurumumuza başvurulmuş/aktarılmıştır.” 

 
Trans kadın Diren Coşkun, Diyarbakır adliyesinde kimlik kontrolü sırasında daha önceden 

kesinleşmiş cezası olduğu açığa çıktığı için 14 Ağustos 2017 tarihinde tutuklandı. Diren 

Coşkun’un üyesi olduğu Keskesor LGBTİ Oluşumu’nun bildirdiğine göre, Diren ilk önce 
Diyarbakır E Tipi (kadın) cezaevine daha sonra da Diyarbakır D Tipi (erkek) cezaevine 

gönderildi.  
 

Diyarbakır D Tipi'nden rızası dışında nakledilen ve Tekirdağ F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’ne 

(2 No’lu) kapatılan trans kadın mahpus Diren Coşkun 25 Ocak’ta cinsiyet geçişi ile ilgili 
ameliyat, epilasyon ve diğer tıbbi, psikolojik, psikiyatrik ve sosyal desteğin sağlanması; 

üzerindeki tecridin ve kendisine uygulanan kötü muamelenin son bulması için “ölüm 

orucuna” başladı. 
 

Keskesor LGBTİ Oluşumu aktivisti Diren Coşkun’un hükümlü bulunduğu Tekirdağ 2 No’lu 
Cezaevi’nde 25 Ocak 2018 tarihi itibariyle ölüm orucuna başlamasının temel nedeni 

olarak, cezaevinde yaşadığı hak ihlalleri gösterildi. 

“Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel hakkı olan sağlık hakkından; bu sağlık 
hakkının bir bileşeni olan ameliyat ve tıbbi ihtiyaçlara erişim hakkından, trans kadın Diren 

Coşkun mahrum edildi. Bu mahrumiyetin yanısıra hapishane yönetimi tarafından 
ayrımcılığa ve istismara uğradı, tehdit ve taciz edildi, ağır tecrit koşullarında hayatını 

sürdürmek zorunda bırakıldı.”  

Nihayet yaratılan kamuoyu ve avukatlarının müdahalesi ile cezaevi yönetimiyle başlayan 

görüşmeler sonunda Diren Coşkun 20 Şubat’ta ölüm orucuna ara verdi. 

Diren Coşkun, “bir kadın olarak temel ihtiyaçlarının erkek cezaevinde olması nedeniyle 

karşılanmadığını, diğer mahkûmların sahip olduğu haklardan mahrum bırakıldığını” 
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söylüyor. Cezaevi yönetim ve personelinin kendisine karşı transfobik söylem ve 

eylemlerine son vermesini; uygulanan tecridin son bulması ve diğer mahkûmlarla eşit hak 

ve koşullara sahip olmayı istiyor. 

Trans kadın mahpus Diren Coşkun’un talepleri 

Trans kadın mahpus Diren Coşkun'un avukatlarından Hatice Demir, Diren’in taleplerini 
şöyle sıralıyor: 

“Öncelikle vegan beslenme talep ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılında vejetaryen 

bir mahkûmun yemek talebinin karşılanmamasının hak ihlali olduğuna ve tazminatı 
gerektirdiğine ilişkin kararı; vegan yemek talebinin bir mahkûmun en doğal taleplerinden 
biri olduğunu gösteriyor.  

“Lazer epilasyon talebi. Diren lazer epilasyon için Bakanlığın talimatı ile Çapa Tıp 

fakültesine sevk edilmiş. Burada Diren'e epilasyon aletinin bozuk olduğu söylenmiş ve 
işlem yapılmadan cezaevine geri gönderilmiş. Şu an Bakanlıktan cevap bekleniyor. 

“Cezaevi çalışanlarının transfobik tutumlarının sona ermesi talebi. Bu da doğrudan 
cezaevi yönetimini ve çalışanlarını muhatap alan bir talep. Diren cezaevinde kendisine 

kimlik ismiyle seslendiklerini, bazı gardiyanların inadına "beyefendi" vb. sıfatlar 
kullandığını bize aktardı. İdare, sayım gibi resmi durumlarda kimlik ismiyle 

seslenmelerinin zorunlu olduğunu ancak bunun dışında sırf rahatsız etmek için Diren'i 
aşağılayacak herhangi bir söz söylenmesine müdahale edileceğini söyledi. 

“Diren’in bir diğer talebi cinsiyet geçiş sürecinin hızlandırılması. Bu aslında cezaevini 
ilgilendiren bir talep değil. Maalesef hâkimlerin cinsiyet geçiş sürecinin hukuki boyutuna 

aşina olmadıklarından, bu davalar çok sık karşılaştıkları davalar olmadığından ve bazen 

de transfobiden böyle karar verdiklerine şahit oluyoruz. Şu anda istinafın kararını 
beklemek dışında bir yolumuz yok.  

“Son olarak Diren, Tekirdağ’da kaldığı cezaevi bir erkek hapishanesi olduğundan 
İstanbul’a sevkini istiyor. Bu talebi için de cezaevi Bakanlığa yazı yazdı.” 

Sağlık, Anayasal haktır! 

 

Trans kadın mahpus Diren Coşkun’un, cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcı uygulamalarla 
erişiminin ihlal edildiği “sağlık hakkı”nı, Kaos GL Derneği’nden Remzi Altunpolat ile 

irdeledik. 
 

“Sağlık hakkı”nın, “sağlıklı olmanın önkoşullarından” olduğunu hatırlatan Altunpolat, 

gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde bu hakkın 
güvence altına alındığına işaret ediyor ve ekliyor: “Ancak sağlığın yaşama hakkının 

ayrılmaz bir parçası olduğu ve sağlık hizmetlerinin ertelenemezliği göz önünde 
bulundurulursa Anayasa’nın söz konusu hükmünü 17. maddede düzenlenen yaşam hakkı 

ile birlikte ele almak zorunludur.” 

 
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi, sağlık hakkını 

şu şekilde ele alıyor: “Sağlık hakkı, sağlıklı olmak hakkı şeklinde anlaşılmamalıdır. Sağlık 

hakkının özgürlük boyutu, bir kimsenin, cinsiyet ve üreme özgürlükleri de dâhil olmak 
üzere, kendi sağlığı ve vücudunun kontrolünü elinde bulundurması, işkence, rızaya 

dayanmayan tıbbi ve deneysel müdahaleler gibi müdahalelere tâbi olmamasını 
içermektedir. Hak boyutu ise, insanların ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardından 

eşit şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine sahip olma hakkını 

içermektedir.” 
 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25206


Devletin sorumluluğu: Saygı, koruma ve gereğini yerine getirme 

 
“Sağlık hizmeti hakkı” ve “sağlıklı yaşam koşullarına sahip olma hakkı” olmak üzere sağlık 

hakkının iki ana boyutuna vurgu yapan Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Remzi 
Altunpolat, devletin insan hakları kataloğundaki tüm haklar gibi sağlık hakkı bağlamında 

da, “saygı, koruma ve gereğini yerine getirme” sıralamasıyla üç temel sorumluluğunu 

sayıyor. 
 

“Bu doğrultuda sağlık hakkı öncelikle devlete sorumluluk yükler. Ancak sadece devlete 

değil, sağlık çalışanları ve tüm toplumsal kesimlere, hatta uluslararası topluma 
yükümlülükler getiren bir haktır. Devlete yüklenen sorumluluklar noktasında, devlet 

bireylerin tüm sağlık kuruluşlarına ayrımcılığa maruz kalmadan erişmesini sağlamak, tüm 
sağlık tesislerinin, malzemelerinin ve hizmetlerinin hakkaniyetli dağılımını temin etmekle 

mükelleftir.”  

 
Sağlık çalışanları da “sağlık hakkı”nın hayata geçirilmesinde doğrudan 

sorumluluk sahibidir! 
 

Devletin sağlık çalışanlarına, insan hakları eğitimi verme zorunluluğunu hatırlatan 

Altunpolat, “sağlık hakkı”nın hayata geçirilmesi açısından sağlık çalışanlarının da 
doğrudan sorumluluk sahibi olduklarını ekliyor: 

 

“Hastalarının haysiyetlerine saygı duyacak biçimde mümkün olan en yüksek bakım ve 
tedavi standartlarını sağlamak, hastalara ayrım yapmadan dürüst, nazik ve saygılı olmak, 

hastaların özerkliğine ve kendileriyle ilgili karar verme haklarına saygı duymak, hastaların 
karar vermelerine yardımcı olmak için ayrımcılık yapmadan en güncel bilimsel bilgileri 

sağlamak, hasta mahremiyetine saygı duymak, hastalara en yüksek etik standartlara 

uygun davranmak, sağlık hakkı çerçevesinde sağlık çalışanlarının asgari 
yükümlülükleridir.” 

 
Sağlık hakkı için sağlık hizmeti erişilebilir olmalı! 

 

Sağlık hakkının yaşama geçirilmesi bakımından sağlık kuruluşlarının ve sağlık hizmet 
sunumunun erişilebilir ve kabul edilebilir olması gerektiğine işaret eden Altunpolat, 

“ayrımcılık yapmama, ekonomik erişilebilirlik, fiziksel erişilebilirlik ve bilgiye erişilebilirlik” 
olmak üzere erişilebilirliğin sahip olması gerek dört boyutunu sayıyor ve “erişilebilirlik” 

ilkesinin “özellikle korumasız, dışlanmış ve dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine 

ulaşımı” bağlamında ele alınmasına vurgu yapıyor. 
 

“Kabul edilebilirlik ise, tıp etiğine saygıyı, kişi mahremiyetini gözetmeyi, bireylerin, 

toplulukların, halkların ve azınlıkların kültürlerine uygun olmayı, kişilerin sağlık durumunu 
iyileştirecek biçimde tasarlanmış olmayı içerir.”  

 
LGBTİ’ler temel sağlık gereksinimleri açısından yok sayılıyorlar! 

 

Damgalamaya yönelik HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar söz konusu olduğunda 
hatırlanan LGBTİ’lerin, “temel sağlık bakım gereksinimleri açısından yok sayıldıklarını” 

söyleyen Altunpolat, sağlık sistemindeki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının 
işleyişini değerlendiriyor: 

 

“Cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği yüzünden yaşadığı damgalama, toplumsal 
izolasyon, şiddet ve ayrımcılık nedeniyle LGBTİ’ler ya sağlık kurumlarından hizmet 

alma/sağlık kuruluşlarına başvurma arayışına girmemekte yahut sürekli biçimde 

ertelemektedir. Sağlık çalışanlarının ya farkındalığa sahip olmamaları ya da farkındalığının 
çok az az oluşu, LGBTİ’lerin hastalanmalarına, tedavi süreçlerinde yanlış 

yönlendirilmelerine, sağlık hizmetlerinden etkin biçimde yararlanamamalarına yol 
açmaktadır. Gerek Türkiye’de sağlık sistemindeki gömülü ayrımcılık zihniyeti gerekse 



pratikte sağlık hizmeti sunanlar tarafından LGBTİ’lere gösterilen tepkiler, temas etmekten 

kaçınma noktasındaki gayretkeş çaba, hastayı tedaviyi reddetmeye varan düşmanca 
tutumlar LGBTİ’leri sağlıksızlığa itmektedir.” 

 
Herkes için sağlık ifadesi kâğıt üzerinde kalan afili bir söz! 

 

LGBTİ’lerin sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları olumsuz tavırlar ve ayrımcılığa uğrama 
endişesine dikkat çeken Altunpolat, söz konusu homofobik ve transfobik yaklaşımlarla 

LGBTİ kişilerin sağlık hakkının gasp edildiğini belirtiyor. 

 
“Yapılan birçok araştırma LGBTİ’lerin çoğu kez sağlık çalışanları tarafından homofobik ve 

transfobik yaklaşımlara maruz kaldığını, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerinin 
anlaşılacağı kaygısını taşırken aynı zamanda bu durumu açıklamazlar ise uygun sağlık 

bakımı alamayacaklarını düşündüklerini, hatta fiziksel olarak zarar görebilecekleri gizlilik 

ihlalleri ile karşılaşabilecekleri korkusunu yaşadıklarını ortaya koymuştur. LGBTİ kişiler, 
geçmişte sağlık hizmetlerinde kendilerinin yahut başka LGBTİ’lerin yaşadıkları olumsuz 

deneyimler ve ayrımcılığa uğrama endişesi yüzünden tedavi olmak istememekte ya da 
tedavi olmayı geciktirmektedirler. Aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın 

tesisi için gerekli olan sağlık bilgisine de ulaşamamaktadırlar. Tam da bu noktada sağlık 

hakkının ve yaşama hakkının özü ortadan kalkmakta, herkes için sağlık ifadesi kâğıt 
üzerinde kalan afili bir söz olmaktan öteye gidememektedir.”  

 

LGBTİ’ler için erişilebilir, kabul edilebilir, ayrımcılıktan uzak sağlık hizmeti! 
 

Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Altunpolat, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans 
ve İnterseks (LGBTİ) kişiler için ayrımcı olmayan bir sağlık sistemi ve buna uygun sağlık 

hizmetinin kurgulanması talebinin vazgeçilmezliği ve acil gerekliliğinin altını çiziyor. 

 
“Sağlık hakkı hükümetlerin ve yöneticilerin mümkün olan en kısa zamanda herkesin 

ulaşabileceği ve yararlanabileceği bir sağlık sistemini kuracak politikalar ve eylem planları 
ortaya koymalarını gerektiriyorsa; LGBTİ’ler için erişilebilir, kabul edilebilir, ayrımcılıktan 

azade sağlık hizmetleri sunumunun gündemleştirilmesi zaten zorunludur.”  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



“İnsanların cinsiyet seçimi kimseyi ilgilendirmez!” 

 
“Arkadaşlar devir sosyal medya devri, lütfen dikkat edelim. Ben cinsiyet değiştirmiş 

olabilirim ama ben artık insanların Selin ablası oldum.” 
 

 
 

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin futbolcu Gökhan Çıra ile “evleneceğiz” haberleri, 
geleneksel medya ile birlikte gene sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. 

 

Medyanın 2017’nin sonunda vermeye başladığı Ciğerci-Çıra birlikteliği haberleri, ilişkinin 
seyrine göre dalgalansa da, “cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan” ibaresi, sosyal 

medya fenomeni Selin Ciğerci’nin bütün yayın organlarında söz konusu haberlerde okur 
karşısına değişmez bir tamlama olarak çıkıyor. 

 

“Cinsiyet değiştirerek kadın olan” ibaresini paranteze aldığımızda geleneksel medya ile 
internet medyasının Selin Ciğerci-Gökhan Çıra haberlerini cinsiyetçilikten ve transfobiden 

uzak bir magazin haberi olarak okuyoruz. Nihayet Mart ayının sonunda, sunucu Seda 
Akgül, gazete haberlerini yorumladığı TV8’de yayınlanan sabah programında sıra 

“evleneceğiz” haberine gelince söz konusu “ameliyatla kadın olan” tamlamasını cinsiyetçi 

ve transfobik bir telaffuzla okuyor; program partneri Hakan Ural da gülerek Akgül’ün 
“yorum”una yardıma koşuyor. 
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Geleneksel basının magazin haberlerinde ise Selin Ciğerci’nin “ameliyatla cinsiyet 

değiştirip kadın olması” sorun teşkil etmeyip, magazin servisleri için asıl “haber”in, Selin 
Ciğerci ile Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın “ilişkisinin ortaya çıkması” ile 

başlayan ve “evleneceğiz” açıklaması ile taçlanan seyrin takibinden ibaret olduğu 
görülüyor. 

 

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Selin Ciğerci, “2018 yılında evlenmeyi 
düşünüyoruz. Evlat edinmeyi istiyoruz.” açıklaması yapıyor. 

 

“Bir kadın olarak” 
 

Sunucu Seda Akgül’ün, TV8’de gazete haberlerini yorumladığı sabah programında sıra 
“evleneceğiz” haberine gelince söz konusu “ameliyatla kadın olan” tamlamasını cinsiyetçi 

ve transfobik bir telaffuzla okuyunca, Selin Ciğerci, instagram hesabından “o kadar 

“evleniyorlar” haberim yapıldı, hepsini okudum mutlu oldum ama bu olmadı” paylaşımı 
yaptı. 

 
“Bir kadın olarak” vurgusu ile yaptığı açıklamada Ciğerci, “Her sabah keyifle izlediğim 

programında Seda Hanım’ı çok severdim ama bu şekilde dalga geçerek benim en mutlu 

günüm olacak bir olayı böyle sunması beni çok derinden kırdı” diyor ve ekliyor: 
“Arkadaşlar devir sosyal medya devri, lütfen dikkat edelim. Ben cinsiyet değiştirmiş 

olabilirim ama ben artık insanların Selin ablası oldum. Seda Hanım’ın bozulduğu taraf 

benim ameliyatla kadın olup evlenmemse eğer; mutluluğumla dalga geçmeyin. Umarım 
siz de mutlu olursunuz, evlenirsiniz, biz de tebrik ederiz. Ben kalbimin ekmeğini yiyorum, 

ne oldum değil ne olacağım diyelim.” 
 

“Bu kadın, kadın düşmanı” 

 
Selin Ciğerci’nin instagram hesabından yaptığı paylaşımın “görüntüleme”si yedi yüz bine 

yaklaşırken, takipçileri beş bini aşan “yorum” düştü. 
 

Takipçileri Ciğerci’ye destek mesajlarını iletirken Seda Akgül’ün cinsiyetçi ve transfobik 

söylemine karşı tersinden yer yer “cinsiyetçi” ifadelerde bulunsalar da, “bir kadın olarak” 
Selin Ciğerci’nin kadınlığına, cinsiyetine ve herkes gibi evlenme hakkına söz 

söyletmiyorlar. İşte, seçtiğimiz birkaç yorum…  
 

“Ameliyatsız bile kadına benzemiyo senin tırnağım olamaz kız Selinnnn takmaa” 

 
“Neden evlenemediği ortada işte! Fitne, fesat ve terbiyesiz olunca bunca yıldır 

evlenememesi kadar doğal birşey olamaz” 

 
“Ozaman donsun kendıne baksın kac kere evlendı ve boşandı demekı kendınde bır 

problem var oyuzden hep boşanyo bende cok severdım o kadını ama bundan sonra asla 
kımse kımseyle dalga geçemez” 

 

“Kıskanıyolar seni selinnnnn karı o tiple evlenemez zaten biliyosun oda ameliyatla biraz 
güzelleşmeye çalışsaymış iyiymiş belki evlenebilirdi garibim” 

 
“O mutluluk ve başarı düşmanı! Programını seyrettim, taraf tutmaktan insanları rendice 

etmekten başka birşey görmedim... soruyorum size seda hanım..ya kırdığın kalbi rabbim 

seviyorsa? Nasıl hesap vereceksin?!” 
 

“Herkes her bir insan hayalleriyle doğar. her insan istedigi bir sekilde ozgur olarak doğar 

.e tabi ruhlari bedenlerine mahkum olanlar haric. şimdi her yerdr Allah nasıl yarattiysa 
ole kal falan diyolar.pardonda Allah bole "mahkum"insanlari ömürleri boyu kendileriyle 

savaşmak icin hep insanlar kalplerini kirsın diyemi yaratti? Kadın ne güzel icindeki 
mahkumu cikarmis orospu yollu olmamis ya. evlenip namusuyla yaşiyacak işte belki bir 

http://www.gazetevatan.com/selin-cigerci-nin-futbolcu-askindan-sok-hareket--1122764-magazin-galeri-haber/?Sayfa=6
http://www.gazetevatan.com/selin-cigerci-nin-futbolcu-askindan-sok-hareket--1122764-magazin-galeri-haber/?Sayfa=6
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25462
https://www.instagram.com/p/Bg9AlcLHj38/
https://www.youtube.com/watch?v=CNuglQq5PZw
https://www.youtube.com/watch?v=u2DmNenMAUU
https://www.instagram.com/p/Bg9AlcLHj38/


cocuga da annelik yapacak. sözum ona insanları terbiyesiyle ahlakini yaşam tarzını 

yargılamak dogru deil işte .var boyle tipler sen cocuk bile bakamazsın senin bakacagın 
cocukta terbiye ne gezer falan. neden olmasın trans bi birey diye terbiyesizmi olunuyo 

illa? Gelelim şu sedaya Öncelikle yıllar yıllar okumak işte televizyonda robotluk yapmak 
işe yaramazki insanin kalbinde içinde saygi adinda bi kavram olmadıktan sonra isterse 

uzaya çıksın bi halt beceremez. kendisi ait oldugu cinste mutlu bi şekilde dogup buyurken 

selin ne zorluklar çekmiştir kim bilir .ne alaylar olunmuştur ne laflar yemiştir. ama 
savaşıp hayallerine ulaşmıştır. sedaysa selinin savaş vererek evlenmesine ragmen 

çirkefliyi yuzunden evde kalmasini hazm edememiştir. bencede kendini as seda bi tarafta 

savaşçı ama sırf evleniyo diye dalga geçtiyin bir trans kadın bir yandada kadın olarak 
dogup kimsenin seni kariliga layim gormediyi goremediyi sen...” 

 
“Heder olmuş bir hedero!! Kendi hallerine yansınlar, mutluluk hep seninle olsun inşallah” 

 

“Bu açıklamayı yapmana bile gerek yok algılar daha çok toy ve çok zavaĺi insan bunlar 
insanı empati yapamayan cinsiyeti biŕak hicbirşey olamaz alay ettiği senin cinsiyetin değil 

kendi cehaletidir iģreti oldum eleştirerek baktiklari konunun disina cikarsak eger onlarin 
ulkeyi kurtaricak duzeyde program yapmadiklarini ve nekadar duyarli olduklarımi herkez 

biliyor..ben kınıyorum bu sunumu net” 

 
“Bu kadın kadın düşmanı” 

 

“Ben evlenmiyorken o evleniyorsa ne demek insan ayrımcılığı yapıyor seda hanım” 
 

“Yeni gördüm çok şaşırdım insanların cinsiyet seçimi kimseyi ilgilendirmez nasıl ayrımcılık 
bu saçmalık saygı duymak gerekir. Bir çok cinsiyet değiştirme den neler yaptığını da 

gayet görüyoruz konuşulması bile basitlik Selin hanım tabiiki mutlu olmayı evlenmeyi 

herkes gb her bayan gb hakediyor benimsemiş ve toplum olarak kabul etmişiz Seda 
hanım a ne kendi hayatında mutsuzsa karşısındaki ne bedel ödetmeye çalışamaz oturup 

bi kendi düşünsün onun bunun özeline karışcagına ayıp yaa” 
 

“Bu TV8'in ilk transfobisi bile değil” 

 
Youtube’da, “sosyal medyada herkes tarafından çok sevilen Selin Ciğerci, evleneceği 

haberini dalga geçerek, aşağılayarak sunan, Ciğerci’nin cinsel kimliğini kullanarak 
transfobik nefret söyleminde bulunan Seda Akgül’e tepkisini dile getirdi” notu ile 

paylaşılan video ise yüz binden fazla izlendi. 

 
“Selin Ciğerci Seda Akgül’e İsyan Etti!” başlığı altında paylaşılan videonun altına bir 

izleyici, “Bu TV8'in ilk transfobisi bile değil… Ne zaman kurtulacagiz Seda ve Hakan gibi 

insanlardan?” yorumu düştü. 
 

Maruz kaldığı cinsiyetçi ve transfobik söyleme karşı üzüntüsünü ve sunucu Seda Akgül’e 
hitaben kırgınlığını ifade eden Selin Ciğerci’nin video-açıklamasının altına düşülen gene 

destek mesajlarının yanı sıra bu kez, bildik “cinsiyet değiştirmek allaha şirk koşmaktır” 

yorumu ve cevap olarak iletilen “beyin cinsiyeti ile biyolojik cinsiyet” tartışmalarının 
geliştiği görülüyor. 

 
“Seda Ciğerci Seda Akgül’e İsyan Etti!” video-açıklamasının altına düşülen yorumlardan 

birinde ise “şimdi o kadın tv'de ben homofobik değilim mesajı vermek için kendini 

yırtıyor” deniliyor.  
 

“Şimdi o ben homofobik biri değilim diye bağırsa unutacak mıyız? hiç sanmam” yorumu 

şöyle devam ediyor: 
 

“bir köyde 15 çift cinsiyetli doğup pembe kimlik verilen gençlere çok acımış. onların erkek 
olmaları için yardımcı olacakmış. ahahahha zaten bu toplum erkek olmak isteyenleri 

https://www.youtube.com/watch?v=CNuglQq5PZw
https://www.youtube.com/watch?v=CNuglQq5PZw


bağrına basar. kadınken erkek olmak istiyenlere bayılır. ama bir erkeğin kadın olması 

nedense garip karşılanır, buna çanak tutanlardan birileri de medyada adeta bunun için 
propaganda yapanlardır, alaycı konuşmalar, müstehzi şakalar vs. sonra da utanmadan 

ben homofobik değilim der, insanları salak yerine koyup, üç gün önce ameliyatla kadın 
olmak zorunda kalan üstelik kadınlığı kendine çok yakıştırmış, güzel bir insanı görünce 

saldırır adeta... şimdi o ben homofobik biri değilim diye bağırsa unutacak mıyız? hiç 

sanmam...” 
 

“Salak salak “abi hayırlı olsun yazmayın” artık” 

 
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin instagram hesabında yaptığı açıklamaya düşülen 

yorumlardan farklı olarak, Ciğerci’nin resmi youtube kanalında paylaştığı “evleniyorum” 
videosun altına düşülen takipçi yorumlarında homofobik ve transfobik nefret 

söylemlerinin geleneksel cinsiyetçi küfürlerle ifade edildiği dikkat çekiyor. 

 
Bir yorum, transfobik nefret mesajlarını “cinsiyet değiştirme ameliyatı olanlara bu devlet 

pembe kimlik dolayısıyla evlenme hakkı tanıyo” diyerek karşılarken, bir başka yorum, 
“salak salak “abi hayırlı olsun” yazmayın artık” diyor: 

 

“Arkadaşlar şunu bir anlayın bu kişi Travesti değil Transseksüel. Yani cinsel kimliği de 
kadın, cinsel yönelimi de heteroseksüel kadın. Travestiler ise fizyolojik olarak bildiğin 

erkektir çoğu kadınsı olmak istemez bile. Sadece kadın kıyafeti giyinmekten hoşlanırlar, 

fetiş olsun diye cinsel ilişkiye girerler. Ama bu bayan doğuştan beri kendini kadın 
hissediyor. O yüzden salak salak " Abi hayırlı olsun" "senin çükün var" yazmayın artık.” 

 
Evlenme ve aile kurma hakkı herkes içindir! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u2DmNenMAUU
http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=evlilik


“Cinsel haklar ahlaksızlığı teşvik etmez; Heteroseksist ahlaka karşıdır” 

 
Aşağılama ve hakaret ile yetinmeyen “okuyucu”, Zerrin Özer’in “biseksüel” sözüne karşı 

“yorum”unu cinsiyetçi nefret söylemine vardırıyor. 
 

 
 

“Türk Pop Müziği'nin en güçlü kadın seslerinden” Zerrin Özer, “Türkiye’de erkeklerin yarısı 
biseksüel” açıklamasını, yaklaşık 4 yıl aradan sonra, bir kez daha tekrar etti. 

 

Şehrazat’ın şarkısı “Beni Tanıma”yı yorumladığı yeni single’ı vesilesiyle Posta 
gazetesinden Oya Çınar’a röportaj veren şarkıcı Zerrin Özer, “Türk erkeklerin yüzde 50’si 

biseksüel” diye konuştu. 
 

Gazetecinin “büyük bir iddia olmadı mı” sorusu üzerine şarkıcının verdiği “Kızacaklar 

biliyorum ama gerçekleri söylüyorum. Bana hayat bunu gösterdi. Örf ve adetler o kadar 
baskın ki erkekler bunu itiraf edemiyorlar. Kim söyleyebilmiş ki Türkiye’de ‘Ben gey’im’ 

diye!” karşılığı, Nisan ayında medya dolaşımını ve tartışmaları beraberinde getirdi. 
 

Zerrin Özer’in “biseksüel” açıklaması, Yeni Akit tarafından “gündemden uzak, alakasız, 

sadece gündeme gelmek için” sarf edilmiş sözler şeklinde görülse de, Mart ayının son 
günü yayınlanan ama Nisan’da yayılan ve gündemde öne çıkan bir başlık oldu. 

 

4 yıl önce oran gene aynıydı: %50 biseksüel! 
 

Şarkıcı Zerrin Özer, 4 yıl önce CNN Türk’te, Mesut Yar’ın sunduğu “Burada Laf Çok” 
programına katılmış, “Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin yüzde ellisi biseksüel” diye 

konuşmuş, programın videosunu gene Posta gazetesi “Türkiye’de erkeklerin yarısı 

biseksüel” manşetiyle vermişti. 
 

“Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin yüzde ellisi biseksüel” sözlerini 4 yıl önce internet 
sitesi mynet, “Zerrin Özer’den canlı yayında şok açıklama” başlığı ile paylaşmış, sitenin 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=25712
https://www.youtube.com/watch?v=a_Mi_zV2nYY
http://www.posta.com.tr/zerrin-ozer-turk-erkeklerinin-yuzde-50-si-biseksuel-ama-itiraf-edemiyorlar-fotograflihaberi-1399263
https://www.yeniakit.com.tr/haber/hurriyet-basligi-degistirmek-zorunda-kaldi-zerrin-ozer-442887.html
https://www.cnnturk.com/video/magazin/zerrin-ozerden-tartisilacak-aciklama
http://www.posta.com.tr/turkiyede-erkeklerin-yarisi-biseksuel-videosu-523968
https://www.mynet.com/zerrin-ozerden-canli-yayinda-sok-aciklama-46454-mymagazin


okurları da, “alay eden, ciddiye almayan, aşağılayan, hakaret eden” yorumlar ve nihayet 

kadın şarkıcıyı insan yerine koymayıp doğrudan kadınlığı ve bedeni üzerinden cinsiyetçi 
küfürlerle desteklenmiş nefrete varan söylemler ile “şok açıklama”ya karşılık vermişler. 

 
Mynet’in üç yıl önceki “okur yorumları”nda, kadın şarkıcının kadınlığı ve bedeni üzerinden 

maruz kaldığı bildik ve geleneksel hakaret ve küfürleri, cinsiyetçi aşağılamaları ve nefret 

söylemlerini geçtiğimizde, iki “okur yorumu” dikkat çekiyor. Siyasetin iki ayrı cephesinden 
ama birbiri ile mütemadiyen paslaşan iki ayrı yorum, bildik ve geleneksel hakaret ve 

küfürler gibi tanıdık iki klişe; biri, artık siyaseten unutulmuş “AB” dolayımından “avrupa 

birliğine gireceğiz diye avrupada ki erkeklerle karışdırdı herhalde Biz Türk Erkeklerini 
hanım efendi her hal” yorumu, diğeri ise iç siyasetten “akepe nin yalakası seni” yorumu! 

 
Şarkıcının yaklaşık 4 yıl aradan sonra tekrarladığı “Türk erkeklerin yüzde 50’si biseksüel” 

sözlerini ise Mynet bu kez “şok açıklama” yerine, “çok konuşulacak açıklama” başlığı ile 

verirken, 40 adet “okuyucu yorumu”nda yeni bir yaklaşımla karşılaşmamız mümkün 
olmuyor. “Sana ne milletin özel hayatından; sana ne milletin vücudundan…” tepkisi 

gösteren bir “okuyucu yorumu” dikkat çekerken geri kalanlar gene 4 yıl önceki “okuyucu 
yorumları” gibi şarkıcıya ve şarkıcının vücuduna yönelik “alay, aşağılama, hakaret” içerikli 

söylemlerden geçilmiyor. Okuyucular, yorumlarında bir kategori olarak “biseksüel erkek”i 

“erkek” yerine koymayıp, “erkeklik”e dâhil etmezken, kadın şarkıcının kadınlığı ve bedeni 
karşısında cinsiyetçi nefretten medet umarak “ben olsam ben de biseksüelim derim” 

diyerek, erkek’in “biseksüel”liğinin hangi koşulda tasvip edilebileceğine işaret etmiş 

oluyor. 
 

Kadın şarkıcı “saçmalar”, erkek köşe yazarı “ağzının payını verir”! 
 

Peki, “okuyucu”, alay eden, ciddiye almayan, aşağılayan, hakaret eden yorumları 

döşerken, “yazar” gazete köşelerinde, kadın şarkıcının sözlerini nasıl yorumladı… 
 

Fatih Altaylı, HaberTürk gazetesindeki köşesinde, kendinden çok emin, uzatmıyor ve 
şarkıcının sözlerini “saçmalamak” olarak “yorumluyor”. Altaylı, bir başka erkek köşe 

yazarı Ahmet Hakan’dan farklı olarak daha da ileri gidiyor ama gene de anonim “okuyucu 

yorumları”nın cinsiyetçi küfürlerle desteklenmiş nefrete varan söylemsel eşiğini aşmadan 
şarkıcıya yönelik “deneyime veya teste dayalı bir tahmin olduğunu zannetmiyorum” iması 

ile yetiniyor. 
 

Ahmet Hakan ise Hürriyet gazetesindeki köşesinde, şarkıcının “iktidar nezdinde çok güzel 

puanlar toplamış olabileceği” sözlerini sıraladıktan sonra, “Türkiye’de erkeklerin yarısı 
biseksüel. Toplum baskısından itiraf edemiyorlar” sözü ile “çok önemli bir taktiksel ve 

stratejik hata” yaptığını ekleyerek “iktidar cenahı”na karşı Zerrin Özer’e “aman ha aman” 

uyarısında bulunuyor. 
 

HaberTürk gazetesi, şarkıcının 2014’teki sözlerini “ünlü sanatçıdan bomba açıklama!” 
başlığı ile verirken, 2018’deki tekrarını ise “çarpıcı açıklamalar” olarak aktardı. 

 

Hürriyet gazetesi ise 2014’teki ilk açıklamayı “ilginç” ve “şaşırtan” sıfatları ile verirken, 
2018’deki tekrarını “tartışma yaratacak iddialar” olarak paylaştı. 

 
“Onu senden kurtulmak için uyduruyor olmasınlar?” 

 

Posta gazetesinin 2014 senesindeki “Zerrin Özer: 'Erkeklerin yarısı biseksüel'” haber 
paylaşımına, gazetenin facebook sayfasında sadece 5 adet “yorum” düşülmüşken, 

2018’deki “Zerrin Özer: "Türk erkeklerinin yüzde 50'si biseksüel ama itiraf edemiyorlar”” 

haber paylaşımına gene gazetenin facebook sayfasındaki yorumların sayısı ise 150’yi 
geçiyor. 

 

https://www.mynet.com/zerrin-ozerden-canli-yayinda-sok-aciklama-46454-mymagazin
https://www.mynet.com/zerrin-ozer-turk-erkeginin-yarisi-biseksuel-161059-mymagazin#7307244
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https://www.facebook.com/posta/photos/a.10150644524802572.389403.281288317571/10152555434202572/?type=3&theater
https://www.facebook.com/posta/posts/10155789961527572


Gazetenin 2014’teki facebook sayfası takipçilerinin düştüğü 5 adet “okuyucu 

yorumu”nun, şarkıcının son açıklamasına gösterilen birbirinden farklı olduğu bilinen veya 
varsayılan medya organlarının “okur tepkileri”nin ortak özeti olması dikkat çekiyor: 

 
“Nerden biliyosun”, “Senin tanıdıkların olabilir belki oda yüzde bir yoktur be”, “okadar 

sıkıntıda demekki saçmaladığına göre”, “onu senden kurtulmak için uyduruyor 

olmasınlar?”, “Baymis bu ya”. 
 

“Bugüne kadar hiçbir erkeğini elinde tutamadı; neden acaba?” 

 
Posta gazetesinin, şarkıcı Zerrin Özer’le yaptığı röportajı, “Türk erkeklerinin yüzde 50'si 

biseksüel ama itiraf edemiyorlar” başlığı ile facebook sayfasında yaptığı paylaşıma 
düşülen “takipçi yorumları”ndan en çok “like”ı “bugune kadar hic bir erkegini elinde 

tutamada.Neden acaba?” yorumu almış. 

 
Şarkıcıyı “ciddiye almayan” takipçi, “aşağılama ve hakaret”le de yetinmeyerek, 

“biseksüel” açıklamasına karşı sarf ettiği “yorum”u “cinsiyetçi nefret söylemi”ne 
vardırıyor: 

 

“Zerrin Ozeri bildim bileli hep erkek delisi olmustur.Ustelik subyanci.Fakat nedense 
bugune kadar hic bir erkegini elinde tutamada.Neden acaba?Cunku gecimsiz bir yapiya 

sahip.Eveeet guzel bir sesi olabilir,ama kafayi hic bir zaman kullanamadi.Hep magduru 

oynadi,agladi,zirladi.Uzun lafin kisasi gereksiz biri.” 
 

Elliden fazla “takipçi” tarafından “beğenilen” bu yorumun ardından otuzu aşkın 
“takipçi”nin “like”ladığı, “Hanımefendide tecrübe konuşuyor.Erkeklerin en az yüzde ellisini 

tanıyor.Ondan daha iyi mi bileceğiz?” yorumu geliyor. 

 
“Türkiye’nin yüzde 50’siyle beraber olmuş demek ki” 

 
Şarkıcı Zerrin Özer’in “Türk erkeklerinin yüzde 50'si biseksüel ama itiraf edemiyorlar” 

sözlerine karşı Posta gazetesinin takipçileri bir taraftan kadınlığı ve bedeni üzerinden 

şarkıcıya hakaret ederken, diğer taraftan da taciz ve tecavüze işaret eden doğrudan 
cinsel saldırı ifadesi sergilemekten geri kalmıyor.  

 
Cinsiyetçi küfürlerin sarmaladığı nefrete varan söylemsel eşiği aşan “okuyucu 

yorumları”nın Posta gazetesi takipçilerine özgü olmadığını, Cumhuriyet gazetesinin twitter 

hesabında paylaştığı, “Zerrin Özer: Türk erkeklerinin yüzde 50’si biseksüel” tivitine 
yapılan “okuyucu yorumları”nın da aynı eşiği aşmak için birbirleriyle yarıştığını görmek 

mümkün. 

 
Posta gazetesinin facebook sayfası takipçilerinin “seks” yorumlarından işte bazıları: 

 
“Turkiyenin yüzde 50siyle beraber olmuş demek ki” 

“Kadin Türk erkeğinin %50 ile deneme yapmış doymamış.” 

“Kendisi öyleleri ile beraber olmuş bütün türkiyeyi testmi yaptin ihtiyar” 
“Zamanında çok gurup yapmış” 

“Kalan % 50 sana yeter.” 
“Genelevde çok büyük sermaye olurmuş” 

“Sen erkeğine denk gelmemişsin zerrin hanım kemik sesi gelmemiş senden.” 

“Gemi gibi karı 900 kişi biner” 
 

“Doğru söylüyorsun yüzde üç yüzde beş elit kesimin dışına çıkmamış tabi o kesimdede 

biraz nonuşluk olunca oda bir avuç azınlığı yüzde elli biliyor bunların ne meramı ne 
kederleri aklı fikirleri sexte” 

 

https://www.facebook.com/posta/photos/a.10150644524802572.389403.281288317571/10152555434202572/?type=3&theater
https://www.facebook.com/posta/posts/10155789961527572
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/980074293139828736
https://www.facebook.com/posta/posts/10155789961527572


“Muhtemelen hic bir erkek artik ona yaklasmak istemiyor ki onlari biseksuellikle 

sucluyor.Bunun baska nedeni olmaz.” 
 

“Türkiyedeki erkeklerin hepsi ile görüştün mü öyle konuşuyorsun. Erkekler adına onları 
karalayacak bir şekilde nasıl konuşursun. Seni mahkemeye vereceğim.” 

 

“Erkekleri tahrik etmek için söylenmiş bir söz olarak değerlendiriyorum.Bizlerinde ona 
erkekliğimizi ispatlayalım istiyor.İyide hiçte ilgi çekici bir kadın değilsin Zerrin.Omuzların 

erkeksi.Üst tarafın çok iri alt tarafın ince.Hiç orantılı bir kadın değilsin. Kısaca Kalas 

gibisin.Sırf sesin güzel diye seninle birlikte olunmaz.Yatakta sesle değil kadınla yatılır.Biz 
erkekleri boşuna tahrik etme sana çorba çıkmaz.Sana gelene kadar kadınmı kalmadı.” 

 
Kim bu “biseksüel” erkek? 

 

“Okuyucu yorumları”nda görülen alaya alma, ciddiye almama oradan aşağılama, hakaret 
giderek meşrebine göre sergilenen cinsiyetçi nefret söylemleri, şarkıcı Zerrin Özer’in 

“yüzde elli biseksüel” sözlerinin “erkeklik”ten ve “erkekliğinden” kuşkuya yol açtığına da 
işaret ediyor olmalı. 

 

“Erkeklik” kuşkusu, heteroseksist toplumda, erkeğin egemenliğinden kuşkudur! “Erkek 
çocuklar” olarak içine girmeye ve ona uyum göstermeye yönlendirildiğimiz, 

baskılandığımız ve zorlandığımız “erkeklik” bizden önce ve bizim dışımızda belirlenmiş ve 

tasarlanmıştır. 
 

Bizden uymamız ve uygulamamız beklenen erkeklik, değişmez ve dönüşmezmiş gibi bir 
başka deyişle ezelî ve ebedî olarak sunulur. Oysa erkeklik, toplumsal bir kategori olup, 

değişmekte, dönüşmekte ve sürekli yeniden kurulmaktadır. 

 
Peki, kim bu biseksüel…  

 
“Eşcinsel”in Türkçe Sözlük’teki seyri dalgalıyken, “biseksüel”e rastlamak geçen yıllarda 

mümkün olmuyor. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük, 

“eşcinsel-homoseksüel” kararsızlığında nihayet Türkiye LGBT hareketinin tercihi ve 
kullanımına uygun olarak “gey” sözcüğünü kayıtlarına geçirirken, “biseksüel”i “hem kendi 

cinsini hem de karşı cinsi arzulayan” tanımıyla sözlüğe ekliyor. 
 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Kurulu ise Türkçe Tıp Dili Kılavuzu’nda, 

“biseksüel” sözcüğünü, “iki cinse yönelimli” tanımıyla veriyor. 
 

LGBTİ’nin ‘B’sine karşılık gelen, lezbiyen ve gey ile birlikte cinsel yönelime dair bir varoluş 

ve kategori olan “biseksüel”, Kaos GL Derneği’nin sözlüklerinde ve yayınlarında şöyle 
tanımlanıyor: Hem kendi cinsine hem de karşı cinse duygusal, erotik ve cinsel yönelim 

içinde olan kadın veya erkekleri tanımlar. Biseksüel bir kişi her iki cinse de aynı ölçüde 
ilgi duymayabilir ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Biseksüellik, aynı anda 

hem bir kadına hem bir erkeğe ilgi duymak, her iki cinsiyetten iki kişi ile aynı anda 

birlikte olmak anlamına gelmez.  
 

Eşcinsel veya biseksüel yönelimli insanlar en az heteroseksüel insanlar kadar çeşitlilik 
gösterseler de, eşcinsel ve biseksüel yönelim her tür dinsel, etnik, sosyokültürel, 

mesleksel ve politik grupta birbirine yakın oranlarda görülse de, şarkıcı Zerrin Özer’in 

“biseksüel” açıklamasına karşı sarf edilen sözlerin gösterdiği gibi karşımıza bir ayrımcılık 
ideolojisi olan heteroseksizm çıkar. 

 

Heteroseksizm, heteroseksüelliği bir zorunluluk olarak gören ve biricik varoluş biçimi 
olarak dayatan bir tür ırkçılıktır. Kadınlara yönelik ayrımcılık olan seksizmin (cinsiyetçilik), 

heteroseksüel olmayanlara yönelik halidir. Heteroseksizm doğal, normal, üstün ve kabul 
edilir olan cinsel yönelimin heteroseksüellik olduğunu öne süren; heteroseksüel olmayan 
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her türlü davranış, kimlik veya ilişkiyi damgalayan, reddeden ve aşağılayan ideolojik 

sistem anlamına gelmektedir. 
 

“Cinsel haklar ahlaksızlığı teşvik etmez; Heteroseksist ahlaka karşıdır” 
 

Özellikle “cinsellik” konularının, ahlaki normlara ya da dine uygunluk-uygunsuzluk, 

davranışların ve sonuçlarının sağlıklı olup olmaması, yasallık–yasadışılık, insancıllık–
insanlık dışılık, çağdaşlık–geri kalmışlık gibi farklı eksenler ve bunların kombinasyonları 

üzerinden tartışılmasını değerlendiren Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, “cinsel haklar kim için?” 

ve “ayrımcılık kimin sorunu?” sorularını soruyor. 
 

Prof. Erbaydar, cinsel haklar ile ilgili şu maddeleri sıralıyor: 
 

“Cinsel hakların ne kadarının verilebileceği ya da ne kadarının uygun olup olmayacağı 

müzakere konusu olamaz; cinsel hakların ya çiğnenmesi ya da tanınması söz konusudur.” 
 

“Cinsel hakların ihlal edildiği uygulamalar ve bu uygulamaların dayandırıldığı yaklaşımlar 
erkek-egemen aile yapısının ve bundan beslenen otoriter yapıların sürdürülmesine 

yönelik amaçlı eylemler ve yaklaşımlardır.” 

 
“Cinsel haklar aileyi / erkekliği / toplumsal yapıyı tehdit etmez; ancak erkek egemenliğini 

tehdit eder.” 

 
“Cinsel haklar herhangi bir cinsel davranış modelini teşvik etmez; ancak belirli bir cinsel 

davranış modelinin dayatılmasına karşıdır.” 
 

“Cinsel haklar kişilerin her istediğini yapması değildir; ancak erkek egemen yapının 

sürdürülmesini isteyenlerin her istediklerini zorla dayatmalarına karşıdır.” 
 

“Cinsel haklar ahlaksızlığı teşvik etmez; ancak erkek-egemen heteroseksist ahlak 
anlayışına karşıdır.” 

 

“Cinsel haklar toplumsal yapının ayrışmasına yol açmaz; ancak cinsel temelli her türlü 
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yöneliktir.” 
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“Hâlâ milletin kaşıyla gözüyle uğraşıyorlar!” 

 
Hafız’a yönelik homofobik önyargılar, heteroseksüel maskülenliğin hâkim sınırlarını 

zorladığından, kişilerin kendi toplumsal cinsiyet kimliklerini sağlama alma hedefiyle ifade 
edildiği görülüyor. 

 

 
 
TRT'de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa 

Özyılmaz'ın kaşları Mayıs ayında öne çıkan sosyal medya “olay”larından biriydi. 

 
“TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları” haberini Mynet, “Atletik vücudu ve bakımlı 

görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa Özyılmaz'ın şekilli kaşları” ifadesiyle sundu. 
 

İnternet platformu Mynet’in haberini olduğu gibi alan “AK Haber”, “TRT’deki hoca” 

haberini “Hâlâ Milletin Kaşıyla Gözüyle Uğraşıyorlar!” sunumuyla verdi. “Hâlâ Milletin 
Kaşıyla Gözüyle Uğraşıyorlar!” ifadesi memurlarahaber.com sitesinin de tercihi oldu. 

 
Mynet’in “TRT’de Kur’an okuyan hocanın kaşları” haberini bir diğer site haberasi.com ise 

“Kaş Almak Hani HARAMDI ? TRT'de Kuran Okuyan Hocanın Kaşları Kadın Gibi Alınmış” 

ifadesiyle paylaştı. 
 

Mustafa Özyılmaz’ın sosyal medyada “fenomen” olmasını ele alan onedio.com sitesi, 

hafızı, “sportif, yakışıklı ve genç bir adam” olarak tasvir ediyor ve ekliyor: “Ha bu arada 
mutlaka merak edenleriniz olmuştur. Mustafa Özyılmaz evli ve bir erkek çocuk sahibi.”  

 
Öte yandan, bu haberi facebook sayfasında paylaşan Hafız Özyılmaz’ın aldığı yorumlardan 

birinde “evli ve çocuklu” olmasının altı bir kez daha çiziliyor: “Patladin gittin be reis Kızlar 

bekarmi diyor 😂yok Çocuklu dedim twit sallanıyor haberin vardır hocam .Ateistler bile 

hayran kalmış 10 parmak da 10 marifet MaaşAllah... Kimi sol gruplar abes paylaşım 
yapmada sen ikisini de gör ve yoluna devam et çok kişi etkiledin..Selamlar ..” Bir başka 

takipçi ise Hafız’ın instagram hesabında bir yıl önce paylaştığı gökkuşağı şemsiyeli bir 

gönderisini aktarıp şu yorumu düşüyor: “Tanıyalım; LGBT renkleriyle gizli mesajlar veren 
birisi. Homoseksüelliğin ahlaksızlık çirkinlik ve haram olduğundan bizleri ayetlerle 

bilgilendirebilir misin?” Hafız’ın Konya’dan facebook takipçisi sorduğu “soru”ya cevap 
beklemeden homofobik nefret söylemli kartlar paylaşıp ikinci “soru”sunu ekliyor: “Bu 

renklerle ne ilginiz var anlatabilir misiniz?” Durmuyor, devam ediyor: “Erkeklerin 
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kadınlara benzemesi dinen çirkin midir?” Bunun üzerine Hafız’ın bir kadın takipçisi 

“cevap” veriyor: “bu ne şimdi??Hocanın sayfasında ne gıbı talep ima ve yorumdur bu 
sizin gibi oküzler ve içi karanlıklar olmaz olsun!!herkesin sevabıda günahıda haramıda 

helalide kendinedir??” 
 

Onedio’nun derlemesini alan Ahval, paylaştığı sunuma “özellikle dikkat çeken kaşları, 

'metroseksüel imam' olarak nitelenmesine yol açtı” eklemesi yaptı. Hafızın “yaşam 
tarzı”na “muhafazakârlardan gelen tepki”ye dikkat çeken Ahval sitesi devam ediyor: 

“Alışılmışın dışında bir din görevlisi portresi çiziyor. Bu nedenle islamcı ve 

muhafazakarların da eleştiri odağı haline gelmiş bir isim.” 
 

“TRT ekranlarında Kur’an okuyan hafız” haberini Yurt Gazetesi “alışılmışın dışında bakımlı 
görüntüsüyle dikkat çeken görüntüsünü”ne dikkat çekerek, Gerçek Gündem sitesi ise 

“TRT'nin hilal kaşlı hafızı sosyal medyada olay oldu!” başlığıyla verdi. 

 
Hafız Mustafa Özyılmaz’ın “kaşları ve fiziği ile sosyal medyada dikkat çekmesi”ni paylaşan 

Samsun Haber ise okurlarına, “Fenomen Hafız OMÜ Mezunu Çıktı” müjdesini verdi. 
Samsun Haber’in bir okuru “Mustafa hoca atakum kamalı mahallesinden samsunludur 

kendisi” yorumu düşerken, diğeri “Fenomen miymis yeni.görüyorum” diyor. Bir diğer okur 

ise “ya kaşlar felan olmamış hocam hocalara saygılıyız da rajona ters :)” diye 
yorumluyor. “Sporsuz ve Kuran’sız bir hayat düşünemiyorum” diyen Hafız Mustafa 

Özyılmaz, sportif başarılarını sıralarken, futbol, atletizm, masa tenisi, hentbol, taekwondo 

ve voleybolu sayıyor. 
 

“Maşallah… hem dünyaya hem ahirete çalışmış” 
 

“Hafız Mustafa” bir yıl önce instagram hesabından, “herşeyimizi eleştiriyor” dediği “sözde 

klavye muslumanlarına” hitaben bir “duyuru” yapıyor: “Bazı insanlar var burada; bizleri 
tanımadan hakkımızda ileri geri konuşuyor, herşeyimizi eleştiriyor... Herşeyi sadece 

kendileri biliyor...Sanki sadece kendileri Cennete girecek, onlar gibi olmayan,onlar gibi 
düşünmeyen,onlar gibi giyinmeyen herkes cehenneme girecekmiş gibi 

konuşuyor...Burada dinden imandan bahseder dışarda yapmadığı pislik yemediği nane 

yoktur! Ben 4 4 lük bir insan değilim benim de hatalarım olabilir, ama enazından iki yüzlü 
bir insan değilim, dışarda nasılsam burada da oyleyım, her halimi paylaşırım hiç kimseden 

korkmam çekinmem. Bakın, beni yakından tanıyan dostlarım iyi bilir. Hiçbir eleştiriden 

gocunmam, rahatsız olmam, silmem öylece durur. Ancak☝ eğer bu eleştiriler hakaret 

seviyesine çıkarsa onun cezasını keserim. Herkes haddini bilecek! ( Not: bu arada ben 
imam veya müezzin değilim, Beden eğitimi ogretmeniyim.Giydiğim eşofmana kadar laf 

eden sözde klavye muslumanlarına duyurulur. Kusura bakmayın derslere de takım 

elbiseyle giremem! )” 
 

“Duyuru” binden fazla “like” alıyor ve takipçileri yorumlarıyla Hafız’ı teselli ediyor. Bir 
takipçi, “Milletin görünüşüne bakar haram der kendisi maşallah ile inşallah ile ona buna 

yürür.” diyerek tepki gösterirken, bir kadın takipçi ekliyor: “Bu zamanda imanı tutmak 

çok zor. Evlerimize elektronik cihazlarla birlikte giren haramlar artık kaniksandi.. Maalesef 
hepimiz tüm hayatimizi teşhir eder olduk. Riya denen şey ayyuka çıktı. Yediğini içtiğini 

çekebilmek için ozel sofra kuran bile var. Bir de her paylaşıma eleştiri yapma modası var 
ki işte o insanı büyük günaha sokuyor. Meşguliyeti Allahın kitabı olan meslegiyle ilgili 

fotolar paylaşan bir insanı takdir edeceğine tenkit eden kişiler aynaya baksin.Acaba ben 

sesim bu kadar güzel olsaydı elime gitar mi alırdım Kuran mi diye.. Her çocuk kendine 
idol bulur. Mustafa Bey iyi bir örnek bence çocuklarımıza Kur'an-i Kerim'i sevdirebilecek 

birisi. Allah razı olsun.” 
 

“Seni beğenmeyen gitsin çok afedersin kendi götüne göbeğine baksın. Fit sportmen hoca 

olmuyormu yani anlamış değilim.” 
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“Of insanlar ne kadar çabuk eleştiriyor imam görseler imam kafede otursa vay efendim 

bir de imam olacak gibi laflar o insan değil mi ya hoca da sizin gibi olsun modern medeni 
sporunu da yapan tatiline de giden bakımını da yapan” 

 
“Sosyal medyada sürekli fotoğrafları dolaşan” Hafız Mustafa Özyılmaz, giyimine kuşamına 

laf edenlerden yakındığı paylaşımdan bir sene sonra ise gene instagram hesabında, 

kendisiyle ilgili “sosyal medyada dikkat çeken hafız” haber kupürünü memnuniyetle 
paylaşır ve beş binden fazla “like” alırken, takipçilerinin desteği “maşallah… maşallah…” 

ile “islamda bedene iyi bakma” yorumları arasında sıralanıyor. 

 
“Maşallah… hem dünyaya hem ahirete çalışmış” övgüsünden “Milletin derdi kaşın olmuş 

kardeş hafız olmusun kimin umrunda” sitemine salınan yorumlar dönüp dolaşıp “beden 
bakımı”na geliyor: “Bazıları diyor bir insan hem dindar olup hem kendine bakabilir diye 

ama zaten bakım temizlik demektir . Bir müslüman da temiz yani bakımlı olmalidir. 

Bakımlı olan insanlar dinsiz mi ? Herşeyiyle maşallah diyelim kardeşimize.” 
 

“Ilk izlediğimde eşime dedim aaa kaşlara bak adamdaki bakıma bak hem kuran okuyor 

hem de artist 😁 şimdi hepimiz aydınlandık iyi oldu iyi . Allah sizin gibi gençleri var etsin. 

O kaşlar olmasa bende sizi bilmicektim” 
 

“Kaşlarınız tüm sosyal medyada dilden dile dolaşırken bir bakayım dedim kim bu hoca 
maşallah diyelim kafamızda oluşmuş kalıplaşmış tüm hocaların dışında bir çizginiz var” 

 

“Türk filmlerinde dayatılan,pis , dolandırıcı sahtekâr hoca tipi dışında has bir delikanliyla 
karşılaştılar ya müslümana yakiştiramadılar. Aslan hemşerim kardeşim bozma moralini. 

Allah'a emanet olun.” 

 
“iyi ki sosyal medayada dolaşmış bu resimler. böylece harika bir insan tanımış olduk” 

 
“Bakimlisiniz ve vucudunuzla ilgi cekiyorsunuz. Kiyafetiniz vucut hatlariniza oldukca 

oturuyor. Hem hayattan baginizi koparmiyorsunuz hemde maneviyatinizi yerine getirip bu 

meslegi yapiyosunuz.Biraz sfnizi inceledigimde de gordum ki herkes begeniyor sizi. Benim 
tek dilegim kadinlara da ayni sekilde tepki verilmesi. ''Yok sen suslumansin. Hicbir 

kivrimin gorunmeyecek. Duzgun ortun.O nasil basortusu? Kocanin dedigi kiymetlidir. '' 
tarzi surekli kadini yonetmeye calisan kesimler umarim tukenir. Bence iyi bir orneksiniz.” 

 

“Müslüman fakir hakir paspal olacak görüşünü yıkıyoruz ve bunu kabullenmeleri de kolay 
olmayacak. Çünkü bu dünya onlarındı şimdi bizde ortak çıktık onlara göre... yolun açık 

olsun kardeşim selam ve dua ile...” 

 
“Hocam siz bu ülkeye bu ülkede size iftira atan insanlara fazlasınız. Ekşi sözlük denen 

pislik çukurunda eleştiri almanız normal fazla takılmayın. Tebrikler” 
 

Öte yandan, aynı fotoğrafı “hoca da hocaymış be, tütütü maşallah” beğenisiyle paylaşan 

bir twitter kullanıcısı, iki gün sonra fotoğrafın altına, “hoca instadan hepimize sallamış ya, 
ne yaptıysak sanki güzel kaşlı, nur yüzlü dedik. ne dedik hoca ne dediiiiik” yorumu 

ekliyordu. 
 

Ablan homofobik bebeğim! 

 
“TRT ekranlarında Kur’an okuyan hafız”ın sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu 

fotoğrafı, homofobik söylemlerin de saçılıp dolaşıma girmesini beraberinde getirdi. 
 

Bir twitter kullanıcısı, Samsun’da sahne aldığı mekânda homofobik saldırıya uğrayan bir 

başka sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz’ın fotoğrafı ile “TRT’de Kur’an okuyan 
hocanın kaşları” fotoğrafını “Ablan imam bebeğim” kolajıyla paylaştı.  
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Bir başka sosyal medya hesabının homofobik “espri”sinde gene DJ Kerimcan’a göndermeli 

“Kaşların bakımı özenle yapılmış - İmamcan Durmaz mı bu?” deniyor ama esprisine 
takipçilerinden beklediği ilgiyi göremiyor. 

 
Hafız Mustafa Özyılmaz’a yönelik sosyal medyada dolaşıma sokulan homofobik söylemli 

önyargılar, hafızın heteroseksüel cinsel yönelimine dair kuşkudan kaynaklı olmayıp, asıl 

olarak, heteroseksüel maskülenliğin hâkim sınırlarını zorlamasına karşı kişilerin kendi 
toplumsal cinsiyet kimliklerini savunma ve sağlama alma hedefiyle ifade edildiği 

görülüyor. 

 
Homofobi, ister kişinin kendisinde olsun ister başka bir kişide rastlasın; kaçınılması ya da 

yok edilmesi gereken “eşcinsellik algısı” için kullanılır. Homofobik önyargının yöneltildiği 
kişinin ille de heteroseksüellikten başka bir cinsel yönelime sahip olması gerekmez. Bu 

aşamada devreye heteroseksizm girer ve toplumda kabul görecek biricik cinsel yönelimin 

heteroseksüellik olması gerektiğini dayatır. Ardından, farklı cinsel yönelimi olan insanlara 
“heteroseksüel gibi” davranmaları yönünde dayatılan kurallar bütünü heteronormativite 

karşımıza çıkar. İşte tam da bu noktada heteronormativite sadece farklı cinsel yönelimi 
olan insanlara değil heteroseksüellere de dayatılır: “Benim kaşımdan düzgün yeminle 

kadınlığımdan utandım” 

 
“Hocalar caga ayak uyduruyor laf ediyorsunuz. geri kaliyor laf ediyorsunuz. 

adam belli ki sosyal bir hoca” 

 
“TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu” haberine Mynet sitesinin 

takipçileri 94 “yorum” düştüler.  
Bir yorum “hocaların gercek yuzu hocalarda evrım degıstırdı gunumuzdekı hıcbır 

hocaya guvenmıyorum tamamen maddıyatcılar” derken, 2120 oy alıyor ve 1389’u 

katılırken, 731 takipçi bu “yorum”u beğenmiyor. 
 

Bir diğer yorumda, “Ya arkadaslar hocalar caga ayak uyduruyor laf ediyorsunuz. geri 
kaliyor laf ediyorsunuz. adam belli ki sosyal bir hoca” eleştirisi geliyor ve 2114oy alıyor 

ve bu “yorum”u sadece 193 kişi beğenmiyor. 

 
Mynet takipçileri arasında Hafız Mustafa Özyılmaz’ın “kaş aldırması”nı, “modern bir 

hocaymış” diye olumlu karşılayan bir takipçi, Cübbeli Ahmet Hoca’nın “kaş aldırmak 
haram mıdır?” tartışmasını hatırlatıyor. 

 

Nihayet “konu”yu bir başka takipçi, “LGBT isimli topluluk”a getiriyor ve tamamı büyük 
harflerle şu yorumu düşüyor: “şimdi C H P liler bu hocaya şey mey. derler. ama düne 

akdar ve herzaman LGBT isimli topluluk ! için cinsel tercihleri bunların. özgürlük var .. 

dünya görüşü var deyip  .. nasıl çığırtkanlıklar yapacaklar bu C H P liler bakacam 
yorumlarına :)” Hemen ardından bir takipçi, “sey mey ne la” diye soruyor. 

 
Mynet takipçileri arasında, “ehli metroseksüel”, “bence gıtsın fıtnes hocası olsun”, “ne 

hoca ya güzellik yarışmasına gitsin”, “hoca değil metroseksüel hoca bu :))” yorumları 

ilgi görmezken, bir takipçi de, “başkası yapsa tüm dinciler homo derler kendilerinden 
olunca çıt yok, sorun değil derler, ağzından çıkana bak derler” eleştirisi getiriyor. 

 
“hocanın okuduguna temizliğine karizmazına ve diksiyonuna bak . tipine kaşına gözüne 

değil bırakın şekilciliği” 

 
“insan bakımlı olmalı! bir şeye haram demek için Allahın emri gerekir. ayrıca din 

paspallığı emretmez... bunlar Hep Kuranın yerine geleneği koymaktan kaynaklanıyor. 

ayda yılda bakımlı temiz bir din adamı gördük Allah aşkına başlamadan bitirmeyin bu 
umudu!” 

 

https://twitter.com/vaziyetcomtr/status/998135015086133248
http://www.nefretsoylemi.org/detay.asp?id=405&bolum=makale
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“ne var bunda arkadaş demekki adamın kaşları şekilsiz çok fazla, adam düzeltmiş ! saç 

kesip düzeltiyorsun sakal kesip düzeltiyorsun bıyık kesip düzeltiyorsun kaşı kesip 
düzeltince ne oluyor sanki! boş boş işlerle uğraşmakta üstümüze yok!” 

 
“Resmen kadın misali kaşlarını aldırıp garip bir hâle girmiş” 

 

Mynet’in internet sitesinde paylaştığı “TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları 
olay oldu” haberine düşülen okur yorumlarındaki üsluptan farklı olarak, haberin Mynet 

facebook sayfasında paylaşımına yapılan yorumların küfür ve hakaretle açıldığı görülüyor. 

 
Kaş aldırmanın kadına mı, erkeğe mi “haram” olduğu tartışmaları karşılıklı küfür ve 

hakaretlerle seyrederken, bir kadın takipçi, “resmen kadın misali kaşlarını aldırıp garip bir 
hâle girmiş. Ayıptir bu yaptığı” diyor. Bir başka kadın takipçi ise “Hocanın cinsel tercihide 

kendini ilgilendirir, kerimcana benziyo” diyor ve basıyor kahkahayı. 

 
Mynet’in facebook sayfasında bir kadın takipçi, “belki de ekrana çıkan herkese yapılan 

makyajdan öyle görünüyor olamaz mı” sorusunu hatırlatsa da, “resmen kadın misali… 
ayıptır bu yaptığı” yorumunu düşen kadın takipçi gene yetişiyor ve “Fatih Ürek aklıma 

geldi bunu görünce” diyor. 

 
Bir erkek takipçi ise “Bu nasıl erkek? Erkek adam böyle kaş almaz zaten dinimizdede 

mübah değildir.Kadına haram olduğu gibi erkeğede haramdır” diye tekrar tekrar yorum 

düşerek diğer takipçileri ikna etmeye çalışıyor.  
 

Nihayet bir grup erkek takipçi “konu”yu erkekçe sulandırma aşamasına geçiyor ve “hoca 
kaşlarını aldırmış” yorumu ilk defa yapılan bir “espri”ymiş gibi karşılıklı eğleniyorlar. 

“Kadın gibi kaşını almış”, “Bülent teyze gibi kaşını almış”, “Hoca annesi gibi kaşını almış”, 

“Acaba kaşını kimin için almış”, “Kerimcana özenmiş olabilir”, “Metroş”, “Dudak boyası 
eksik” ve nihayet “Yakinda Gaylardanda bir Hoca TRT ye cikarsa hiç şaşirmayin.” 

 
Haberi paylaşan Mynet internet sitesine yönelik küfür ve hakaretler nihayet tehdide 

varıyor: “Mynet bence seninde oran buran oynuyor dikkat et bu ülkede orası burası 

oynayanların halinin ne olduğunu biliyorsun ona göre siyoniste hizmetkarlık etme bu 
millet sana haddini bildirir yoksa.” 

 
“Gelmiş adama top muamelesi çekiyorsun” 

 

Hafız Mustafa Özyılmaz’ın TRT “Ramazan Sevinci” programından alınan ve sosyal 
medyada dolaşıma giren söz konusu fotoğraf ile Ekşi Sözlük’te “kaşlarını alan hocaefendi” 

başlığı açılıyor ve düşülen ilk yorum: “metroseksüel olmak isteyen, özgür bir imamdır 

ama biraz şey olmuş sanki.” 
 

Ekşi Sözlük’te “kaşlarını alan hocaefendi” başalığı altına düşülen yorumlar “…biraz şey 
olmuş…”la başlayıp diğer sosyal medya ortamları ile internet sitelerindeki cinsiyetçi ve 

homofobik söylemlerden farkı olmayan bir seviye ile devam ederken, biri daha ikinci 

sayfadan, diğeri de son sayfadan iki “yorum” alıp “ekçisözlük”ten çıkalım: 
 

“insanlar ile alenen dalga geçmek ne zamandan beridir meziyet olmuştur beyefendiler? 
24 saat burada kuru sıkı liberal söylemler yaparsınız. ancak ilk sınavınızı kaybedersiniz 

böyle bir ahmaklık ile. yakışıp yakışmaması ayrı. islam'daki kaş aldırma sorunu çözümü 

içtihadında imam efendinin hangi tarafı seçmiş olduğu meselesi de ayrı. ama kişinin 
onuru ile oynamak bu kadar kolay mı? şahsiyet hakları bu kadar kolay mı ihlal edilmeli? 

şuraya bir resmini koy desek ekşi sözlüğe bi daha girmezsin korkundan. gelmiş adama 

top muamelesi çekiyorsun.” 
 

https://www.facebook.com/mynet/posts/1894888257224165
https://www.facebook.com/mynet/posts/1894888257224165
https://eksisozluk.com/kaslarini-alan-hocaefendi--5657968?p=1


“hayatı spor yapmakla geçmiş bir insanın kaşlarını düzeltmesi özgürlükçü bir sözlüğün 

yazarları için dert olmamalı. sakal bıraksa eleştirilir, kaşlarını düzeltse eleştirilir, küpe 
taksa eleştirilir, sürme çekse eleştirilir. velhasıl işimiz zor.” 

 
“Erkeler farklılaşıyor” mu? 

 

“TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları”nın sosyal medyada “olay” olması ile 
br kez daha gündeme gelen “erkeklik” tartışmaları nerdeyse yüzyıllardır hiç bitmez. 

Toplumsal cinsiyetin inşa edildiği toplumsal süreçlerin değişip dönüşmesiyle söz konusu 

tartışmaların seyri değişse de her seferinde ve her dönemde, “kadının erkekleşmesinden, 
erkeğin kadınlaşmasından” şikâyet edilir ve kadınlar neyse de asıl olarak “erkekler 

farklılaşıyor mu” sorusu sorulur. 
 

“Kaş aldırma” ne ki erkeklerin, tabii ki hetero erkeklerin “güzellik” serüveninin estetik 

ameliyatlarına kadar uzandığı gerçeği de yeni bir “konu” sayılmaz: 
 

“Bir makyajla üzeri gölgelenmeye çalışılan toplumsal erkeklik nedir? Heteroseksüel erkek 
iktidarıyla korunan toplumsal erkeklik, o iktidarın kurumlarınca yeniden yeniden üretilir. 

Birçok hetero erkek süreci toplumsal erkeklikten vazgeçmek eşittir eşcinsellik olarak 

algıladığından ikilemler yaşayabiliyor. Rol ve davranış kalıplarına uymayan en küçük bir 
hareket ve yönelimin (karı mısın, ibne misin?) şiddetle cezalandırıldığı ortada iken söz 

konusu kaygılar anlaşılabilir. Rol ve davranış kalıplarının adı üstünde toplumsal 

kategorilerce belirlendiğini ve her zaman değişebildiğini ve değişebileceğini görmek 
lazım.” 

 
“Fiziksel değişiklikler sosyokültürel çağrışımlıdır. Yani sembolik bir anlam da taşırlar. 

Kadınsılık ve erkeksiliğin dışında bir süreçtir bu. 60'lı ve 70'li yıllarda erkeğin uzun saçı bir 

asilik belirtisi idi ve köylerde bile klasik uzun saçlı erkekler olurdu. 80'lerle birlikte hatta 
biraz daha erkenlerde saçlar birden kısaldı. Günümüzde kırda uzun saçlı erkek görmek 

belki de imkânsız iken kentlerde yeniden saçlar uzadı. Ama hiç kimsenin aklına asilik ya 
da devrimcilik gelmiyor. Artık uzun saçlı bir erkek hele de atkuyruğu yapmışsa ya entel 

ya da ibne olarak algılanıyor. Giysiler, takılar ve benzeri şeylerin sosyo kültürel süreçte 

birden çok anlamları olabiliyor ve aynı şeyler farklı zamanlarda farklı anlamlar 
kazanabiliyor. Bu anlamları ilgili zaman ve mekânda değerlendirmek gerekir.” 

 
Cinsiyet ifadesine yönelik ayrımcı yaklaşım ve nefret söylemi 

Cinsiyet ifadesi, kişinin biyolojik varsayılan atanmış cinsiyeti ve cinsiyet kimliğinden 

bağımsız sergilenebilir. Kişiler, davranışlarıyla cinsel yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi 

etmeyebilirler de. Diğer taraftan, cinsiyet kimliği de, sadece bedenle ilgili olmayıp, 

psikolojik ve sosyal yönleri de içeren bir sürece işaret eder. Nihayet “cinsiyet ifadesi”, 
kişinin biyolojik/atanmış cinsiyet veya cinsiyet kimliğinden beklenir rol ve sorumlulukları 
karşılayabileceği gibi farklı da olabilir. 

“Biyolojik cinsiyet”, insanları “kadın” ya da “erkek” olarak genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özellikleri üzerinden tanımlar. Bu sınıflandırmada “biyolojik farklılıklar” temel alınır. 
Bununla birlikte, insanların toplumsal ilişkiler içinde kadın, erkek ve diğer cinsiyetlere 

atfen belirlenen konumlarının ve bu işbölümünün gerektirdiği rol ve sorumlulukların 
biyolojik cinsiyetleri ile bir ilgisi yoktur. Bu normlar tamamen toplumsal süreçlerde inşa 

edilir, zaman içinde ve toplumdan topluma değişebilir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet 

dinamik bir kavram olarak belli bir zaman döneminde belli bir kültürde “erkeksi” ya da 
“kadınsı” kabul edilen rol ve davranış özellikleri üzerinden tanımlanır. Bu özellikler saç 

şekli ve giyim stilinden, insanların konuşma ya da duygularını ifade etme tarzlarına kadar 

uzanan büyük bir çeşitlilik içindedir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet, toplumsal önyargı haline 
gelmiş iki sabit toplumsal cinsiyet kimliği düşüncesinin ötesine geçerek farklı cinsiyet 

kimliklerini içeren bir kavramsallaştırmadır. Başka bir deyişle, bu tanımlamada erkek, 

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=3575
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kadın ya da trans olarak kendimize dair içsel algımızı ifade eden toplumsal cinsiyet 
kimlikleri yer alır. 

Nihayetinde, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda kadınlara 
ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade eden 

toplumsal cinsiyet, toplumsal süreçlerde inşa edilir ve dönüştürülebilir. Tipik olarak 

kadınlara ya da erkeklere ait özellikler ve beceriler ile değişik durumlarda kadın ve 
erkeklerden genellikle beklenen davranış biçimlerini de içerir. Toplumsal cinsiyet kavramı; 

kadın ve erkeğin toplum içindeki farklı rollerini, sosyal konumlarını, ekonomik ve politik 

güçlerini yansıtır ve aynı zamanda tüm bunları etkiler. 
 

Önyargı, kalıp yargılar, damgalama 

 

Nefret söylemine varabilecek ayrımcı yaklaşımlar “önyargı”, “kalıp yargılar” ve 
“damgalama” saikleriyle şekillenir. 

 
Bir grup veya grubun üyelerine karşı, genelde negatif bir ön değerlendirme olarak 
tanımlanan önyargı, psikolojide genelde kullanıldığı şekliyle, sadece bir fikir ya da inanç 

üzerine bir beyanat değil, horgörme, sevmeme ve nefret gibi duyguları içeren bir 
tutumdur. 

 

Stereotipleştirme diye de bilinen kalıp yargılar, bir grubun üyeleri hakkında genellemeler 
ya da daha çok aşırı genelleme anlamına geliyor. Önyargıda olduğu gibi bu genellemeler 

bazen olumlu olabilir ancak çoğunlukla olumsuz ve değişime karşı dirençli olabiliyor.  

Toplum tarafından reddedilmeye yol açan fiziksel veya davranışsal özelliklere yönelik 
etiketleme, toplumsal kişiliği olumsuz yönde etkileyerek insanları damgalar. Ayrımcı 

yaklaşım için etiketlemeye bahane çoktur, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet 
ifadesi de “damgalama”ya birer gerekçe olabilir. Damgalama, ayrımcılık, tecrit edilme, 

öz-imajın ve öz-saygının yara alması gibi çeşitli ekonomik, sosyal ve ruhsal sonuçlara yol 

açabilir. 
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Özgürlük ve Eşitlik olmadan 3’ün 1’i yetmez!  

 
“Bir daha 3'ün 1'ini alırsınız” pasını polisinden alan vatandaş, “amirim/müdürüm” 

yaltaklanmasıyla “zaten onların istediği o” cinsiyetçi ve homofobik nefretini “geyik” 
niyetine çevirmelere doyamıyor. 

 

 
 

İstanbul Onur Yürüyüşü’ne karşı 2015’te başlayan polis saldırıları ve ardından her yıl 

otomatiğe bağlanan Valilik yasağıyla bir Onur Ayı daha geldi geçti. 
 

En son 2014 senesinde herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan yapılan İstanbul LGBTİ+ 
Onur Yürüyüşü hemen ertesi sene sokakta işkenceye varacak şekilde polis saldırısıyla 

engellendi. Son üç senedir ise İstanbul Valiliği aynı kopyala-yapıştır gerekçelerle Onur 

Yürüyüşlerini yasaklıyor. 
 

İstanbul Valiliğinin son iki yıldır “Ramazan’a denk gelmeyen” ve bu yıl hiçbir tehdit 
almamış yürüyüşü yasaklamasına tepki gösteren Onur Haftası Komitesi, söz konusu 

“yasak” kararının, ayrımcı bir uygulama olmakla kalmayıp, LGBTİ’lere yönelik nefreti 

körüklemekten başka hiçbir şeye hizmet etmeyeceğine dikkat çekiyor.  
 

İstanbul Onur Yürüyüşü’ne karşı işte o “körüklenen” nefretin cinsiyetçi, transfobik ve 
homofobik seyrinin Haziran ayında sosyal medya ile internet ortamlarında nasıl yükselişe 

geçtiğinin takibini yaptık. 

 
“ne guzel hepsi bir arada. kimlik tespiti yap ...” 

 

Ankara ve Adana yasakları arasında bu yıl İzmir ve Bodrum’da sorunsuz gerçekleşen 
LGBTİ Onur Yürüyüşleri, Valilik ve Emniyet kıskacında İstanbul’da bir kez daha 

engellenirken, Akit, nefret söylemi üretme ve yayma işinde gene başı çekti. 
 

Anadolu Ajansı (AA), İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü görmezden gelirken, yürüyüşe 

karşı yasak çağrıcılarının açıklamalarına aracılık etmeyi tercih etti. Ayrımcı, ırkçı ve nefret 
söylemi ile kaleme alınmış dezenformasyon bültenini “haber” diye aktaran Anadolu Ajansı 

twitter hesabına düşülen tek takipçi yorumu “Allah a şükür birileri dur dedi bu sapıklara” 
ifadesi oldu. 
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İstanbul Onur Haftası ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü, “LGBTİ hastalığına kapılmış 

sapkınlar, İstanbul'da yine ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor” ihbarı ile “haber”leştiren Milli 
Gazete, İstanbul Valiliğine yürüyüşün yasaklanması çağrısı yaptı. 

 
Milli Gazete’nin “Sapkınlar, İstanbul'da ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor” çağrısına, 

“Onlara vakıf dernek kurma hakkını verip kanunlaştıran kim?” yorumu düşülürken, bir 

başka yorumda en son seçimlere gönderme ile “Destekleyip ittifak yaptığınız Mahmut 
Tanal'da en önde yürüyecek. Karamollada gidip yürür belki, hani herkesi kucaklayan bir 

partiydi. Unutmadık” deniliyor. 

 
İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü, “LGBT'li sapkınlar yine sahneye çıktı” nefret 

söylemiyle gören Akit’in twitter paylaşımına, “LGBT için yürümek; Kırmızı ışıkta 
geçmektir…” yazısını “yorum” olarak ekleyen Milli Gazete yazarlarından Selahaddin 

Gezer’den destek geliyor.  

 
Milli Gazete’nin “sapkınlar” haberine düşülen “okur” yorumlarında “haber”in nefret 

söylemi yeniden üretilirken, takipçiler arasında “Saadet” ile “AKP” taraftarları atışmaları 
dikkat çekiyor. 

 

“bu sapkinlarin vatani milleti dini yok, bunlar hepsini toplayip ....” 
 

Akit’in, “Rezil güruh yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar attı.” dediği 

“sapkınlar” haberine düşülen “okur” yorumlarında söz konusu “homofobi” ve “transfobi” 
sergilendi. “AKİT. Bu pi.lerin reklamını ballandıra ballandıra yapmayın.ne o hayırdır başka 

haberini kalmadı” tepkisi gösteren bir “yorum” haricinde bütün tepki ve çağrılar belediye, 
valilik, hükümet ve devlete yönelik ifade edildi.  

 

Tamamı büyük harflerle “Bu LGBT Denilen Pacavraları Avrupa Türkıyeye Gönderıyor” 
yorumuna karşılık bir başka takipçi, “Ne Avrupa gönderiyo ya, bunlar bizim yerli malı rezil 

ibne ve lezbiyenler. Bunların dertleri siyaset filan değil var olan ahlaksızlığa milleti daha 
da alıştırmak istiyorlar.” yorumu düşüyor. 

 

“İstanbul Sözleşmesi”nden “AB uyum yasaları”na Hükümeti eleştirme yarışına giren Akit 
okurlarının homofobik ve transfobik nefret söylemli ifadeleri arasında iki yorum, “ne guzel 

hepsi bir arada. kimlik tespiti yap ...” ile “bu sapkinlarin vatani milleti dini yok, bunlar 
hepsini toplayip ....” dikkat çekiyor. 

 

CNN Türk’ün “LGBTİ bireylerin Onur Yürüyüşü bekleyişi” haberine, bir takipçi, “İbneliğin 
onuru mu var? Ya da orospuluğun?” derken, bir başka takipçi, “bunların onur haftası 

neden 1 ay sürüyor amk?” diye soruyor. 

 
“Yurttaş Haberciliği” yaptığını belirten Ötekilerin Postası’nın İstanbul LGBTİ+ Onur 

Yürüyüşü paylaşımının altında “yurttaşlar” tartışıyor. Bir takipçi “Ne onuru yavvv böyle 
saçmalık mı olur..” diyor ve devam ediyor: “Ya Onurun anlamını mı bilmiyorlar ya da 

milletle dalga geçiyorlar. Yaptıkları iğrenç şeyleri meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Allah tan 

korkmaz kuldan utanmazlar. Bu işi alenen yapıp gazabı üzerlerine çekiyorlar. Yazık çok 
yazık. Yaşadığı toplumun değerlerini de hiçe sayıyorlar.” 

 
Ötekilerin Postası facebook sayfasındaki “onur” tartışmaları, “Gizli ne bok yerse yesinler 

sorun değil Açık açık yürüyüş yapıp milletin ahlakını bozmak ayrı bi kaşarlık” ile “Onur 

haftasında(Pride) kastedilen onur, kişinin kendi oluşunun onurudur, kendi varoluşundan 
utanmayışının yansımasıdır.(Wikipedia'dan aldım, Türkiye'de yasak olduğu için Türkiye'de 

anlamını unutmuş olanlar olabilir!)” yorumları arasında seyrediyor. 
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“Zaten 3 ün 1 ini istiyorlar” 

 
BBC Türkçe’nin yayınladığı bir haber-videoda, İstanbul Onur Yürüyüşü’ne saldıran 

polislerin amirlerinden birinin, hak savunucusu avukatlardan birine, “Bundan sonra bir 
daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye” küfrü duyuluyor. BBC Türkçe takipçilerinin cinsiyetçi ve 

homofobik nefret söylemleri, “onurlu-onursuz” atışmalarıyla seyrederken, söz konusu 

polis küfrünü, Cumhuriyet gazetesi, “Polisten LGBTİ üyelerine hakaret”; Mynet, 
“İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler”; ensonhaber.com 

sitesi ise “LGBT eyleminde sokakları karıştıranlara polis müdahalesi” başlıkları ile aktardı. 

 
BBC Türkçe’nin haberini çarpıtmakla yetinmeyen “ensonhaber” sitesi, “izinsiz gösteri 

düzenleyerek vatandaşın huzurunu bozan eylemciler polisten bir daha izin alamayacak” 
diye devam ederken, bir takipçisi, “Zaten 3 ün 1 ini istiyorlar” diyerek “yorum”u 

yetiştiriyor. Bu “yorum”un, ensonhaber.com takipçilerince pek beğenildiği ve “müdürüm” 

yaltaklanmasıyla tekrar tekrar paylaşıldığı görülüyor. 
 

Mynet’in, hak savunucusu avukatın maruz kaldığı küfrü, “polis amirinden ilginç sözler” 
diye aktardığı habere “yorum” düşen okurlardan bazıları, “amirim zaten onların istediği o” 

cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini “geyik” niyetine çevirmeye devam ediyorlar. 

 
“atacan bi bomba şuraya sonra her yer gökkuşağı shshsj” 

 
DW Türkçe, “Polis grubun basın açıklamasına izin verse de daha sonra yürüyüş yapmak 
isteyenlere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti” diye verdiği 1 Temmuz’daki 

Onur Yürüyüşü haberinin videosunu youtube kanalında yayınladı. 
 

Takipçilerine “etik kuralları”nı hatırlatan DW Türkçe, “hakaret, küfür, nefret söylemi, 

taciz, tehdit veya ırkçı söylemler içeren yorumların silineceğini” söylüyor. 
 

Bu “etik kurallar” notunun hemen altında, geleneksel “top” muhabbetinden, “lut 

kavminden ibret almayan insanlar” otomatiğine cins cins cinsiyetçi ve homofobik küfürler 
sıralanıyor. Gene, hakaret ve küfür gelgitinde “onurlu-onursuz” atışmalarının, DW Türkçe 

takipçilerinin “yorum”ları arasında geniş yer tuttuğu görülüyor. 
 

“Fatih'in fethettiği İstanbul ibnelere mi kalmış? Bu nasıl ahlaksızlık lan böyle?!” yorumu 

düşen bir takipçi ise fazlasıyla “yanıt” alacağından emin olmalı. Bir başka takipçi ise hızını 
alamıyor, “Ah ah Oraya işte Atamız TimurLenk yüzlerce fil ve binlerce Türkmen mücahidle 

girecrk ve hepsini fillerin altında çiğneyecek” derken, gelen “yanıt”lar üzerine, cinsiyetçi 
küfürden girip ırkçı aşağılamaya saydırıyor. 

 

DW Türkçe’nin haber yayınından yakınan bir takipçi, “Keşke biraz da kendi ülkelerindeki 
ırkçılık, islamafobi ve benzeri insan dışı ayrımcılıklarını videoya alıp türkçeye çevirip bize 

servis etseler” siteminde bulunuyor. 
 

DW’in, İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi videosunu izleyen bir takipçi, 

“Tövbe estağfurullah nereye geldik artik..layiklik işte böyle ınsanları çıkartır..” derken, biz 
de diğer takipçilerin nefret mesajlarından bir demet derledik: 

 

“Aids kokusu geldi burnuma” 
“abi bune ya midem bulanıyor iğrenç tiplere felan bi bak ya kusacam yeminle bunlar 

insan felan olamaz” 
“Bunlar icin bi hastane acilip hepsi tedavi edilmesi lazim bu bir hastaliktir tedavi edilebilir 

dogaya aykiri bir yasam tarzinin kesinlikle tedavi edilmesi lazim” 
“atacan bi bomba şuraya sonra her yer gökkuşağı shshsj” 
“Inşaallah ülkemiz en kısa zamanda lgbtlilerde tamam kurtulur” 
“Homosexuellerin vatandasliktan atilma süreçleri kanunla sabitleştirilsin” 
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“Kendi aralarında ne yaşıyorlarsa yaşasınlar ama bunu yürüyüşe dökme hakları 

yok” 
 

Gazeteci İrfan Değirmenci, 1 Temmuz İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü günü bir tweet 
attı ve “Sık sık nefret suçlarıyla karşı karşıya kalan lgbti bireylerin senede bir gün, 

ayrımcılığa ve nefrete karşı yürümesine gösterilen tepki, ülke demokrasisiyle doğru 

orantılıdır” paylaşımı yaptı. Tweetine ek yapan ve parantez içinde (Bu tweetin altına 
yazılacak olanlar da demokrasi kültürü ve ahlak bilgisini gösterir) notu düşen 

Değirmenci’yi takipçileri yanıltmayarak hakaret, küfür, alay ile cinsiyetçi, homofobik ve 

transfobik nefret söylemi üretmede yarışıyorlar. 
 

4 binden fazla beğenilen, 500’den fazla rt edilen ve 300’den fazla yanıtlanan gazeteci 
İrfan Değirmenci’nin tweetine gelen ilk tepki, “Kendi aralarında ne yaşıyorlarsa yaşasınlar 

ama bunu yürüyüşe dökme hakları yok.” oldu. Bir başka takipçi ekliyor: “Bu kadar 

demokratik(!) olmak zorunda mısın? Kendi içlerinde ne halleri varsa görsünler Ama 
kimseye görünmesinler.İğrençliklerini görmek zorunda bırakan bir demokrasi kültürünü 

edinmesek de olur.” 
 

Gazeteci ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 1 Temmuz’da, Mis Sokak’tan paylaştığı 

İstanbul Onur Yürüyüşü videosuna verilen bir tepki: “Ahmet sende çok pis bozdun onca 
delikanlıca direnişin onca emeğinin sonucunda yarattığın güveni vekillikle taclandirip 

böyle yayınlarla halkın baş sorunları dururken tribüne oynaman yozlaşmanın dibindesin 

dedirtiyor insana..” 
 

Feminist ve bir başka HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün Onur Yürüyüşü tweetine 
yönelik hakaretler, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret ile harmanlanırken, 

yetmiyor, hem “Türk halkı” adına hem “Kürt halkı” adına ırkçı küfürler geliyor. 

 
“Gökkuşağının tüm renkleriyle varız, varolacağız” tweeti atan HDP İstanbul İl Örgütü ise 

tekrar tekrar “Kürtlerin yeterince sorun yok mu? Ölümle kalım arasında duruyorken 
Homoseksüeleri savunmak Kürtlere mi kalmış ?” tepkileri ile karşılanıyor. 

 

HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcı ve İzmir Milletvekili Murat Çepni, 
“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği insanın temel varoluşudur. Baskılanamaz, kalıplara 

sığdırılamaz, cezalandırılamaz! İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'nü yasaklaması, 
LGBTİ+'lere yönelik nefretin ifadesidir.” tweeti atıyor ama dikkat ektiği nefretin, 

cinsiyetçi, homofobik, transfobik ve ırkçı her türlü ifadesiyle karşı karşıya kalıyor. 

 
“Öldürürüm demiyorum ama bu konuda süslenip normal bişeymiş gibi 

gösterilmesin” 

 
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi’ni 

imzaladığını duyurmasıyla başlayan alay, aşağılama, hakaret ve küfrün cinsiyetçi, 
homofobik ve ırkçı nefret söylemi taarruzu, İstanbul Onur Haftası ve İstanbul LGBTİ+ 

Onur Yürüyüşü tweetlerine yönelik devam etti. 

 
Onur Haftası kutlama mesajı paylaşan insan hakları aktivisti ve hukukçu Sezgin 

Tanrıkulu’nun, “LGBTİ+ bireylerin Türkiye’deki özgürlük mücadelelerine her zaman ortak 
olacağız” tweeti, “Müslümanım diyen herkes buna tepki gösterir. Dilerim Allah'tan lut 

kavmi gibi helak olur böylelerinin cümlesi...” ile karşılandı. 

 
Söz konusu takipçi, “Müslüman ailelerde eşcinsel doğmaz mı” yanıtları üzerine, “Daha 

öncesinde bunun hormonal bir hastalık olduğunu biliyordum lakin şimdi özellikle 

araştırdım ve cinsel tercihmiş. Bu tarz herhangi birisine asla ama asla saygı duymam. 
Öldürürüm demiyorum ama bu konuda süslenip normal bişeymiş gibi gösterilmesin. Allah 

hepsini islah etsin.” diyerek, “helak”tan vazgeçiyor ama tartışma uzayınca, “Nette öyle 
yazıyor ve çok da ilgilendirmiyor... Sapkınlık resmen...” kesip atıyor. 
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Hak temelli yaklaşımı için Milletvekiline teşekkür eden takipçi paylaşımların arasına çok 
geçmeden “Hepiniz ibnesiniz hepiniz ermenisiniz biliyorum. Allah'ın laneti üzerinize olsun 

sapik zihniyet” cevabı giriyor. Bir takipçi, “Defol giy atamin partisinden istifa et” derken, 
bir başka takipçi, “Diyarbakirda Lgbtı demezler Sezgin. Oglanbeş, totoş, godoş,nonoş 

falan derler. Hic bir isin kalmadi gidip bunların işleriyle ilgilen. Umarım sonunda onlar gibi 

olmazsın!” diyerek devam ediyor. 
 

Bir takipçi, “çok demokratsın ya, açıklasana çocukların gay lezbiyen olsa ne yaparsın? 

yoksa elalemin çocuğu ne olursa olsuncu musun?” derken, geri kalan tweetler, “Tuh 
ALLAH senim belanı versin.lut kavminin akıbeti senide bulsun zındık herif.” ile “Allah 

hepinizin belasini versin pislik insanlar. Cehennem odunlari necis mahluklar.. ipnelere 
lezbiyenlere ozgurluk he. Yiyosa bi tarafiniz verin bu ozgurlu haysiyetsizler.” arasında 

alay, hakaret, küfürlerle akıyor. 

 
İstanbul Valiliği’nin, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yasaklaması üzerine, İstanbul Milletvekili 

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından, "Cinsiyetçi ve ayrımcı yaklaşımların her 
türüne karşıyız" dememiş miydiniz? OHAL'de 'İnsan Hakları İhlalleri' hız kesmeden devam 

ediyor. Valilik 1 Temmuz’da yapılması planlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yine 

OHAL’i gerekeçe göstererek yasaklamış...” mesajı paylaştı. 
 

Milletvekilinin Onur Haftasını kutlayan mesajına gelen hak tanımaz, ayrımcı yanıtlar, Onur 

Yürüyüşü’nü engelleyen Valilik yasağını alkışlayarak devam etti: “İbnelerin yürümesinin 
insan hakları ile ne alakası var gitsin gözönünde olmayan bir yerlerde yapsınlar 

ibneliklerini” 
 

“devletimizle ilgili cümle kurarken ona yakışan cümleler kur ibnelikle devlet 

kelimelerini yan yana kullanacak hadsizlik yapma” 
 

İstanbul Üniversitesi’nden hukukçu, Prof. Dr. Bahadır Erdem’in çok sayıda “beğeni” ve 
“rt” alan “Devlet LGBTyi ONURSUZLAŞTIRAMAZ” tweetine 180’den fazla “yanıt” geldi: 

“İstanbul Valiliği tüm dünyada büyük bir coşku ile kutlanan herkesin destek verdiği 

polislerin yürüyenlerle dans ettiği LGBT Onur yürüyüşünü yasaklamış Neden? İnsan hakkı 
nedir bilmediğinden LGBT Onur Yürüyüşü her farklı bireyin ONURUNU temsil ediyor”  

 
Medeni Hukuk Profesörü Hüseyin Hatemi, “devlet LGBT’yi onursuzlaştıramaz” diyen 

hukukçu Bahadır Erdem’i yanıtlıyor: “Bu kişilere elbette şefkatle yaklaşılıp tedavi imkanı 

sunulmalı amma alenen gösteri yapıp gençlerin, çocukların ruh sağlığına zarar vermelerini 
genel sağlığı koruma yükümlülüğü olan devletin önleme ödevi vardır aziz bahadır bey!” 

 

Bunun üzerine bir takipçi, “Ne tedavisi aziz hocam hastalık mı? Sizin gibi bir aydın hocaya 
yakıştıramadım doktrini sizden okumak başka ama bu görüşünüze katılmıyorum!” 

sitemini paylaşıyor. Hüseyin Hatemi devam ediyor: “Yanılmışım,nekrofiller de,sadistler de 
mavisakal landrular da ,pedofiller de gösteri yapsın ve emellerine ulaşsınlar ,dört dörtlük 

hukuk devleti olalım!subhanallah!Anarşi hukuk devleti midir?” 

 
Hukukçu Bahadır Erdem, “Sizin söylediğinizin üstüne twitterda yazmam” diyerek Hukukçu 

Hüseyin Hatemi’yi saygıda kusur etmeden selamlarken, seviye gecikmeden, “Ne onur 
yürüyüşü, götünü siktiren adamın onurumu olur", paylaşımlarına dönüyor. 

 

Hesabında “avukat” olduğunu belirtmiş bir takipçi ise kendinden son derece emin bir ifade 
ile hukukçu Bahadır Erdem’i bilgilendiriyor: ““Tüm dünyada”? “Herkesin destek verdiği”? 

Sadece Türkiye’de mi yoksa yetmiş küsur ülkede mi yasak? “İnsan hakkı”? Aihs? Hukuki 

dayanağı neler? Sözleriniz bilimsel değil, lgbt’ci bir söylem sadece.Özel hayatın gizliliği 
insan hakkıdır, kamusal alanda ise sınırı devlet/toplum koyar” 
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Kendisini, “Akademisyen, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Maliye 

Teorisi, Galatasaraylı, Gitarist, BIG Koordinatörü, Beyoğlu Kent Konseyi Genel Sekreteri” 
olarak tanıtmış bir isim ise, “senin Onur Yürüyüşü dediğin şeye”, “Geçen sene Paris’te 

denk geldim” diyor ve devam ediyor: “İnsanın onuru çıplak gemeklemi yüceliyor? anadan 
doğmuş gibi çığlak gezerek mi? özgürlük, insan haklarına saygı bu mudur? Batı’nın 

terbiyesizliğini modernite diye insan hakları diye yutturmayın!” 

 
Bir başka “avukat”, “Hocam , biz kadınlarla bir takım namahrem hareketlerimizi toplu 

yürüyüşlerle nasıl pazarlamıyorsak , onlarda aynı hassasiyeti göstersinler . Ben haftada bi 

haberlerde onların cinsel yürüyüşlerini görmek zorunda degilim .” dert yanarken; Anadolu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden bir takipçi ise tamamı büyük harfli mesajında, 

“hayasızlığı, çağdaş yaşam diye yutturmaya çalışan seküler herif! sizin bu çarpık 
zihniyetinizin sonu inşallah bir gün gelecektir” katkısında bulunuyor. 

 

“LGBT Onur Yürüyüşü her farklı bireyin ONURUNU temsil ediyor” dese de, hukukçu 
Bahadır Erdem’in maruz kaldığı alaydan aşağılamaya, hakaretten cins cins küfre, 

cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemlerinin ayarının kaçtığını düşünen bir takipçi, “Evli 
çoluk çoçuk sahibi akademisyene” söz konusu hitapların doğru olmadığını hatırlatıyor. 

 

Aşağılama, alay etme, komik bulma, karikatürize etme, ciddiye almama seyrinde 
hınçla kabaran cinsiyetçi ve homofobik nefret ile dolmuş takipçiler, hukukçu 

Bahadır Erdem’e yetiştirmeye çalıştıkları “yanıt”lar ile aslında bir nevi hukukçu 

Hüseyin Hatemi’nin “mülayim” tepkisinin açılımını yapıyorlar:  
 

“İyide sana ne oluyor kalem tutunca adammı oldun. Prof sun düşündüğün şeye bak. 

Onursuzların yürüşüne destek veriyorsun” 

 
“topitoşlar, azgınlar, aşırılar, dinsizler, eroinmanlar, maddebağımlıları, travestiler daha Bu 

liste uzar da uzar bunlarımı övüyorsun yoksa dersin başka mı” 

 
“Hocaa sapkınlığın avukatlığı sanamı kaldı büyük Türkiye devletinde yaşadığını unutma 

devletimizle ilgili cümle kurarken ona yakışan cümleler kur ibnelikle devlet kelimelerini 
yan yana kullanacak hadsizlik yapma” 

 

“Bu eleman DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE. Gereğini yaparsınız artık.” 
 

“Homofobi, bir gruba sahip oldukları kimlikleri nedeniyle yöneltilen her türlü ayrımcılık, 
olumsuz davranış ve tutumu içerir. Homofobi heteroseksüel ve eşcinsel kişilerde farklı 

derecelerde bulunabilir. Homofobi toplumsal olarak beslenen cinsiyetçi politik bir 

tutumdur.  
 

Heteroseksüel olmayan kimliklerin gizlenmesi talebi cinsel bir pratiğin gizlenmesiyle sınırlı 

değildir. Kişilerin kendilerini sahte bir kimlikle heteroseksüel olarak takdimi beklenir. Bu 
kendini inkâra dayanan, benlik duygusunu olumsuz etkileyen değerler anlayışının hâkim 

olduğu toplumlarda yetişen eşcinsel kişilerde erken yaşlardan, sıklıkla önergenlikten iti-
baren, kendi cinsine yakınlık duyma korkusu taşır ve homofobik anlayışı içselleştirebilir. 

Eşcinsellerin içinde yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları ayrımcılık, önyargılar ve kalıp 

yargılar özellikle eşcinsellerin, cinsel kimliklerini gizlemeden görünür olmayı daha çok 
tercih etmeleriyle neredeyse doğru orantılı olarak giderek artan homofobi, sadece 

eşcinsellerin değil, adil ve özgür bir yaşamı savunan herkesin sorunu haline geliyor.” 
 

 

 
 

 
 

 

https://twitter.com/EYMENNAMAZCI/status/1013181466874990592
https://twitter.com/hancizadeoglu12/status/1013051284507766785
https://twitter.com/BBahadirErdem/status/1013030460274900992
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=206


İşten atma gerekçesi: Eşcinsel ilişki… 

 
Farklı iş sahalarında gelişen iki “olay”, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı 

meselesini Temmuz ayı sosyal medyasında gündeme taşıdı. 
 

 
 

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı meselesi, farklı iş sahalarından da gelse, 
Temmuz ayı gündeminde öne çıkan iki gelişme oldu. 

 

Mavi yakalı, taşeron erkek işçilerin eşcinsel ilişkisi, “üçü evli ve çocuklu ve hatta biri aynı 
zamanda torun sahibi” olduğu halde, yol açtıkları “çalkalanma” ve “infial” Kâğıthane 

Belediyesi sınırlarını aşamadı. 
 

Sanat camiasında yaşanan diğer gelişme ise evlilikleri resmen bitmiş bile olsa “aile” 

kıskacında bir çocuğun velayet kavgasına, eski kocanın tehdit, şantaj ve nihayetinde 
seksist ve homofobik ifşa girişimi ile ülke gündemine oturan “kadın kadına eşcinsel ilişki” 

tartışması oldu. 
 

İşten atma gerekçesi: Eşcinsel ilişki… 

 
Kâğıthane Belediyesinin üç çöp kamyonu şoförünü “eşcinsel ilişki” gerekçesiyle tazminat 

ödemeden işten çıkardığını duyuran Hürriyet gazetesinin “Çöp kamyoncularının eşcinsel 

ilişkisi belediyeyi karıştırdı” başlıklı haberinde okuduğumuz diğer ifadeler arasında, 
“belediye çalkalanıyor”, “infial duyduğumuz bir konu”, “uygunsuz bir olay” ve nihayet 

“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” yer alıyor. Kaos GL Derneği’nden Avukat 
Kerem Dikmen ise tüm bu “haller”in asıl olarak “işe almada ayrımcılığı yasaklayan Türk 

Ceza Kanunu 122. maddedeki eyleme uygun bir suç” olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: 

“İşten çıkarma yönündeki tasarruf özel hayata ayrımcı bir müdahale olmasının yanı sıra 
çalışma hakkının açık bir ihlali.” 

 
Sanat camiasındaki işten çıkartma gelişmesinden hemen önce gündeme gelen, “Çöp 

kamyoncularının eşcinsel ilişkisi belediyeyi karıştırdı” haberini yorumlayan hürriyet.com.tr 

takipçileri de, homofobik nefret ve cinsel yönelim ayrımcılığını gizleyen “skandal” etiketli 
servisleri, “işçilerin cinsel hayatından belediye ye ne. Eşcinseller çalışamaz mı.” tepkisiyle 

karşıladılar. 
 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26347
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cop-kamyoncularinin-escinsel-iliskisi-belediyeyi-karistirdi-40893923
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cop-kamyoncularinin-escinsel-iliskisi-belediyeyi-karistirdi-40893923
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26257
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26257
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cop-kamyoncularinin-escinsel-iliskisi-belediyeyi-karistirdi-40893923
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26296


“Mesai saatleri içinde değilse kimseyi alakadar etmez.” diyen okur yorumları, “Adamların 

ozel hayatından belediyeye ne?” sorusuyla devam ediyor:  
 

“Sizi ne insanların tercihinden işini yapıyorsa neye karışıyorsunuz!” 
“Din, dil, irk, cinsiyet saygi duyulmasi gereken konular. Is bu ki adam mesai saati icinde 

yapmamis. Ama belediye bunu namus meselesi yapmis. Sacma.” 

“Adamlar eşcinsel olunca çöp mü toplayamaz olmuşlar? İşleriyle alakası ne konunun 
anlayamadım” 

“Bu haberden birsey anlamadim. Adamlar islerini mi ihmal etmisler? Calisma saatlerinde 

mi iliskiye girmisler? Baskasini isinden ali mi koymuslar? Sebep ne?” 
“Aşırı saçma işten çıkarmaları yerini değiştiririsin uyarırsın ama işten çıkarma nedir ya 

hem de mesai dışında yapılan bir şeyden ötürü eşcinsel olabilir zina bile suç değilken bu 
yapılan haksızlık” 

“tazminat ödemeli belediye onların ailesi ve çocukları var kimsenin cinsel kimliği de 

belediyeyi ilgilendirmez” 

 
Gazetenin internet sitesinde olduğu gibi, hem belediyenin işten çıkartma gerekçesine 

hem haber sunumuna tepki gösteren okur yorumları, twitter sayfasında da Hürriyet’in 
peşini bırakmıyor: “bu haberi verirken bir de belediyenin bu işten çıkarma tutumunun 

yanlış ve ayrımcı bir tutum olduğunu belirtseydiniz keşke! Homofobiyi beslemenin lüzumu 
var mı?!” Takipçiler haberin dilini ve sunumunu eleştirirken, bir yorum, “iş”e başka bir 

açıdan bakıyor: “Bu sayede eşcinsellerin sadece moda sektöründe olmadığını halk 

anlamış oldu.” 
 

Haberin dili ve sunumuna yönelik takipçi eleştirileri Hürriyet facebook sayfasında da 
sürüyor. Gazetenin internet sitesi ve twitter servislerinden farklı olarak facebook 

sayfasında etkileşim ve takipçi yorumlarının daha fazla olduğu görülüyor. Cinsiyetçi ve 

homofobik nefret söylemi ile karşılıklı küfürleşmelerin birbirine karıştığı Hürriyet facebook 
takipçileri arasında “özel hayatında isteyen istediğini yapar. Işten çıkarmak, milletin 

ekmek parasıyla oynamak da nedir?” tepkisi de ilgi gören yorumlar arasında. Belediyenin 

“eşcinsel ilişki” gerekçesiyle işten çıkarma haberine düşülen diğer yorumlar “doların 
yükselmesi”, “ekonomi”, “din” ve “eşcinsellik” atışmalarıyla devam ediyor. Arada 

“iğrençççç” ve “mide bulandırıcı” gibi yorumlar düşen bir iki kadın takipçi haricinde geri 
kalan erkek takipçiler “tartışma”yı iyice sulandırarak, karşılıklı cinsiyetçi ve homofobik 

fantezilerini sunuyorlar. Gene arada, “sanane lan insanların özel hayatından...işten 

atamazsın” diyen ve ekleyip “Nolmuş şikayet eden biri var mı ?? Olaya karışan çocuk var 
mı ? Çalınan iç edilen bişey var mı ? İşlerini aksatmışlar mı ?? Var mı böyle bişey ??” 

soran takipçiler de bulunuyor. 
 

“Belediyemizle ilgisi yok; konu yargıda” 

 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Habertürk’e konuşuyor, olayın “taşeronda çalışan 

işçiler” arasında yaşandığını söylüyor ve “konu yargıda” diyerek kapatıyor: “Belediyemizle 
ilgisi yok, mesai saatleri dışında olmuş. Amirlere yansıyınca gereğini yapmışlar.” 

 

“Skandal” etiketiyle haberi aktaran Mynet’in takipçileri de, Belediye Başkanı Kılıç’ın 
“belediyemizle ne ilgisi var, taşeron işçiler” demesi gibi, “akp ile ne alakası var” atışması 

yapıyorlar. 

 
Posta gazetesinin facebook takipçileri ise kadınlı erkekli, “olay”ın cinsiyetçi ve homofobik 

geyiğini çevirmeyi tercih ederken, Mynet ve Posta’nın tersine habertürk.com takipçileri, 
işçilerin maruz kaldıkları haksızlık ve ayrımcılığa dikkat çekiyor. 

 

“Bu olay başka ülkede olsa, adamların özel hayatını ifşa eden herkes mahkemede ceza 
alırdı.tarafların hepsi 18 yaşından büyük ve kendi özel hayatları neticede.” 

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cop-kamyoncularinin-escinsel-iliskisi-belediyeyi-karistirdi-40893923
https://twitter.com/Hurriyet/status/1017272108001497088
https://www.facebook.com/hurriyet/posts/10160744528625694
https://www.facebook.com/hurriyet/posts/10160744528625694
https://www.facebook.com/hurriyet/posts/10160744528625694
https://www.haberturk.com/belediyeyi-karistiran-escinsel-iliski-iddialarina-aciklama-geldi-2055433
http://www.mynet.com/haber/guncel/kagithane-belediyesi-escinsel-iliski-skandaliyla-calkalaniyor-aciklama-geldi-4262088-1
https://www.facebook.com/posta/photos/a.10150644524802572.389403.281288317571/10156022483002572/?type=3&theater
https://www.haberturk.com/yorumlar/yorumliste/2055433


“Umarim mahkene ise iade karari verir. Olay mesai saaatlerinin didinda gerceklesmis. 

Insanlarin ne yaptigi kimseyi ilgilendirmez. Diger iscinin isine son verilmeme nedeni de 
cok sacma. Olayin magduru olmak ne demek. Kendi rizasi disinda bir durum vuku 

bulmussa bu zaten kanunlarimiza fore suc. Yok fegilse neden digerlerinin is akdi 
sonlanirken bu iscinin devam etmis. Dedigim.gibi isten cikarilan 3 iscinin de isine iade 

edilnesi gerekir.” 

 
“Cinsel yönelimi nedeniyle birinin işine son vermek ayrımcılık suçudur” 

 

Temmuz ayı sosyal medyasında gündeme oturan ikinci konu, Hürriyet gazetesinin “Yılın 
skandalı sonunda patladı” haberiyle gelişti. “Eşcinsel ilişki” gerekçesiyle belediye 

tarafından işten atılan mavi yakalı taşeron erkek işçiler “skandal”ını geride bırakan 
Hürriyet gazetesi, eski kocanın tehdit, şantaj ve nihayetinde seksist ve homofobik ifşa 

girişimine aracılık ederek, çalışma hakkının ihlaline yol açan sürecin üstünü “skandal” 

perdesiyle örtmeye kalkıştı. 
 

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu, “İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı 
iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile 

etti. Bir şey yakalayamadık” dediği görüntüleri ise Mustafa Ceceli “yakalıyor”. “Yılın 

skandalını sonunda patlatabilmek” için Ceceli ile “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçuna 
ortak olmakta beis görmeyen Semercioğlu, sosyal medyada 

#SinemGedikveİntizarınYanındayız hashtagi ile gelen tepkiler üzerine “çark” ederek “iki 

yetişkin kadının cinsel yönelimlerinin kimseyi ilgilendirmediğini” kabul etmek durumunda 
kaldı. 

 
Cengiz Semercioğlu “çark” etse de, kendi gazetesinden diğer magazin yazarlarından 

gelen eleştiriler bir yana, savunmasıyla, Hürriyet gazetesinin “okur temsilcisi” Faruk 

Bildirici’yi ikna edemedi: 
 

“Biz gazeteciler, ünlü de olsalar insanların cinsel yönelimlerini suçlama vesilesi 
yapamayız. İki kadın arasındaki ilişkiyi “skandal” olarak nitelendirmek cinsiyetçi ve 

ayrımcı bir yaklaşım. Üstelik Semercioğlu’nun savunmaya çalışırken söylediği gibi,  “olay 

sırasında çocuğun evde olduğu iddiası” da skandal olamaz. 7 yaşındaki çocuğun o sırada 
yanlarında olduğu bir iddia. Ayrıca eşcinsel çiftlerin çocuğu olamaz mı?” 

 
“Ceceli, gizli kamerayı kendisinin koydurmadığını savunsa da suça ortak olmuş durumda. 

Haber değeri taşıyan da işte bu skandaldı. Ama Semercioğlu, yazısında bir kadının yatak 

odasına gizli kamera (ya da kameralar) konulmasını, mahrem alanlarına tecavüz 
edilmesini skandal olarak nitelendirmediği gibi eleştirmemiş bile. Bunun yerine olaya 

Ceceli’nin gözüyle bakan, tek yanlı bir yazı kaleme almış. Kadın tarafına suçlamalara karşı 

“cevap hakkı” tanımamış.” 
 

Milliyet gazetesinden Asu Maro, Cumhuriyet gazetesinden Melis Alphan, BirGün 
gazetesinden İrfan Değirmenci, gene Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk, Hürriyet okur 

temsilcisi Faruk Bildirici ile birlikte, Semercioğlu’nun haberciliğini cinsiyetçi ve ayrımcı 

buldukları gibi, “iki kadın”dan birinin cinsel yönelimi nedeniyle işten atılmasına dikkat 
çektiler. 

 
Adı geçen gazeteciler ayrımcılık ve nefret suçunun altını çizerken, eski kocanın seksist ve 

homofobik yaklaşımını devralan Poll Production’ın çalışanı şarkıcı İntizar’ı işten kovmasına 

karşılık aynı tepkiyi gösterdiler: “Nasıl bir gerekçe ile, hangi hakla? “Eşcinsellerle 
çalışmıyoruz” mu demek istiyorlar, ne diyorlar tam olarak? Cinsel yönelimi nedeniyle 

birinin işine son vermenin ayrımcılık suçunu oluşturduğu herkesin malumu. Bu şirket 

hepimizin gözleri önünde alenen suç işledi.” 
 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/yilin-skandali-sonunda-patladi-40896023
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/yilin-skandali-sonunda-patladi-40896023
https://twitter.com/selamiince/status/1018379813768302592
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26339
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/yilin-skandali-sonunda-patladi-40896023
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26279
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26294
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26324
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26296
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26292
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/ceceli-olayinin-perde-arkasi-40897821
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/ceceli-olayinin-perde-arkasi-40897821
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26283
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/evet-skandal-ama-40905162
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/evet-skandal-ama-40905162
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/asu-maro/hangisi-yilin-skandali--2707210/
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1027983/ikiyuzlu_ahlak.html
https://www.birgun.net/haber-detay/dunyada-sevenler-bahtiyar-olsa-223333.html
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/onur-basturk/asil-skandal-hangisi-40897739
https://www.birgun.net/haber-detay/dunyada-sevenler-bahtiyar-olsa-223333.html
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/asu-maro/hangisi-yilin-skandali--2707210/
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/asu-maro/hangisi-yilin-skandali--2707210/
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1027983/ikiyuzlu_ahlak.html


Poll Production şirketinin homofobik yaklaşımla şarkıcı İntizar’ın işine son vermesinin 

hukuki değerlendirmesi, ayrımcılık ve çalışma hakkı ihlali ve nihayetinde suç olarak 
görüldü. 

 
Lezbiyen-Biseksüel Feministler ise şirketin cinsiyetçi ve homofobik yaklaşımını deşifre 

etti: “Tecavüz etmeyi erkeklik beyanı sayan, kadın sevgililerinin reddi üzerine topuklarına 

sıktıran, çocuklarına asla sahip çıkmayan, kadınları bu durumla yalnız bırakan adamlara 
hassasiyet yok ama. Hep imparator olamayacaksınız!” 

 

“lez-bi feministler” devam ediyor: “Erkeklerin en sık başvurduğu şiddetlerden biri kadını 
çocuk ile tehdit etmek ve kandırmaktır. Çocuğu görme bahanesiyle şiddetten dolayı 

uzaklaştırılmış bir çok erkek karısını öldürdü veya çocuğu kaçırıp kadını tehdit etti. 
Mustafa Ceceli'nin olayı bundan hiç farklı değil.” 

 

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu “Cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek işinden atılan 
İntizar yalnız değildir. Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğrayamaz.” 

paylaşımı olumsuz bir “yorum” almazken Hürriyet gazetesinin, “Yılın skandalı sonunda 
patladı! Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişkisi ortaya 

çıktı” paylaşımına twitter takipçilerinin düştüğü yüzlerce cinsiyetçi ve homofobik 

“yorum”u geçelim ve ikiyüzlü ahlakçılığa dikkat çeken üç yorum seçelim:  
 

“Oldu olacak bu Semerci olacak kişi Velayet kararını da vereymis. Nasıl elde edildiği belli 

olmayan hukuken tartışmalı delili hukuka uygun hale getirme çabası içerisinde 
olunmuştur. Magazin haberleri için ahlak yok mu?” 

“Skandal sizin Mustafa ceceli için kamuoyu oluşturma amaçlı başlık atmanız.. Ayıp yazık.. 
Ahlaksızlar..” 

“Asıl skandal olan nafaka vermemek ve velayeti kazanmak için böyle cirkinlesmek. Yazık 

olan çocuğa oldu” 
 

“Skandal” bunun neresinde diye sorup, “cinsiyet” yetmez; İş Kanunu’na “cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği” eklenmeli demeden önce, Mustafa Ceceli’nin boşandığı eski eşine 

yönelik medya aracılığıyla geliştirdiği cinsiyetçi ve homofobik nefrete karşı “Ihlamurlar 

Altında” bir şarkı molası verelim…    
 

“Skandal” bunun neresinde… 
 

Eşcinsel yönelim, her tür dinsel, etnik, sosyokültürel, politik ve mesleksel grupta görülür! 

Bununla birlikte çalışanların cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimliklerine karşı ayrımcı 
uygulamaların yasaklanmaması ve mevcut iş kanununun LGBTİ çalışanlara güvence 

sağlamamasından dolayı, gündeme gelen benzer gelişmeleri basın “skandal” etiketiyle 

servis etmeye devam eder. Konu, “kurumlar” dışı bir ”olay” muamelesi gördüğünde, 
“taşeron işçi” diyerek geçiştirildiğinde, bir sonraki “flaş” veya “skandal” haberle yeniden 

gündeme gelecektir. 
 

“Skandal”, bütün çalışanların heteroseksüel olmaması değil,  işçi ve memurların, 

mesleğini yaparken, çalışma hayatında cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini gizlemek 
zorunda kalmasıdır… 

Meslek disiplin tüzüklerinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine göre çalışanları 
arasında ayrımcılık yapması; LGBT olduğu ortaya çıkan memurlarını soruşturması, disiplin 

cezası vermesi, meslekten atmasıdır… 

Sırf cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcı uygulamalara maruz kalan bir 
çalışanın hakkını arayamamasıdır… 

Soruşturma adı altında mağdur edilen çalışanın ifşa edilmesi; olası bir durumda aile ve 

çocuklarının savunmasız bırakılmasıdır… 
Her meslekte bulunan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans çalışanların olası açılmalarına ya 

da mağdur edilerek ifşa edilmelerine karşı basının “skandal” şablonu haricinde bir 
hazırlığının bulunmamasıdır… 
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“Skandal”, çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığıdır… 

“Skandal”, ayrımcılığa devam etmek isteyenlerin sorunu sulandırması, işçiden memurdan 
eşcinsel mi olurmuş diyerek hassasiyetleri kaşıması, her yönüyle tartışmayı 

bulandırmasıdır… 
 

Ayrımcılık, iş kanununda yasaklanmadığı sürece, söz konusu “skandal” haberlerin 

özneleri, bugün taşeron erkek işçiler veya bir kadın sanatçı olduğu gibi, başka haberlerde 
“polis” veya emniyet memuru, “subay” ya da herhangi bir kamu görevlisi de olabilir. 

 

“Cinsiyet” yetmez; İş Kanunu’na “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” eklenmeli 
 

Çalışma yaşamında cinsel yönelim ayrımcılığı yapılması, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 
27.11.2000 tarih ve 2000/78/EC sayılı İstihdam Eşitlik Direktifi ile yasaklanmıştır. Avrupa 

Birliği Komisyonu'nun İstihdam Eşitlik Direktifi, cinsel yönelim ayrımcılığını komisyon 

düzeyinde yasaklayan tek karar olduğundan, Türkiye'nin uymakla yükümlü olduğu 
yegâne komisyon kararıdır. Komisyon kararları üye ve aday ülkeler açısından bağlayıcıdır. 

Direktif doğrultusunda İş Kanunu'nun ayrımcılığı yasaklayan 5. maddesine cinsel yönelim 
ayrımcılığı yasağının da eklenmesi ve bu şekilde iş yaşamındaki cinsel yönelim 

ayrımcılığının tümüyle yasaklanması gerekmektedir. 

 
Türkiye Anayasası yalnızca “cinsiyet” yani kadın-erkek ayrımcılığını düzenliyor. Cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını yasaklamıyor. Cinsiyet düzenlemesi de transları 

yani cinsiyet kimliğini kapsamıyor. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) 
ek, ayrımcılığı yasaklayan 12. No’lu Protokol’ü imzaladığı halde onaylamıyor. 

 
Eşitliği sağlayan ve ayrımcılığı engelleyen Anayasa’nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. 

Maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 122. Maddesi, Anayasa’nın hak ve özgürlükler 

maddelerinin özneleri “herkes” ve “kimse” olarak geçer. Ama söz konusu “herkes” Cinsel 
Yönelim ve Cinsiyet Kimliğini kapsamaz. Suç olmadığı halde eğil LGBTİ’ler ayrımcılığa ve 

şiddete maruz kalıyor; çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı devam ediyor; yaşam 
hakları korunmuyor; failler cezasız kalıyor; “genel ahlak” ile LGBTİ’lerin cezalandırılması 

devam ediyor; transfobik suçlular “haksız tahrik” bahanesiyle kollanıyor; TSK hâlâ 

eşcinselliği “hastalık” olarak görüyor. 
 

LGBTİ hakları Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için önüne konan kısa ve orta vadeli hedefleri 
gösteren Katılım Ortaklığı Belgesi ile gündeme geliyor; Başbakan Bülent Ecevit’in 2001’de 

kabul ettiği programı AKP Hükümeti devralıyor. 

 
Türkiye’nin ilk ödevi çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığını ortadan kaldırmak! 

“İşgücü ve sosyal konular” başlığı altında “cinsel yönelim” temelli ayrımcılığın 2004’e 

kadar kaldırılması bekleniyor; Türkiye en azından çalışma hayatında cinsel yönelim 
temelli ayrımcılığı yasaklayan bu kriteri gündemine bile almıyor. 

 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) AB müktesebatına uygun değiştirilmesi süreci başlıyor. 

Adalet Alt Komisyonu, “ayrımcılık” ana maddesine “cinsel yönelim” eklenmesinde 

ortaklaşıyor ama TBMM öncesi aşamada AKP Hükümeti Cemil Çiçek ile itiraz edip 
çıkarttırıyor. 

 
Başbakan Erdoğan, 2014’te, “Demokratikleşme Paketi” ve TCK’da “nefret” saikli 

değişikliği açıklıyor. TCK’nın ayrımcılığı düzenleyen 122. Maddesi “Nefret ve Ayrımcılık” 

adını alıyor ama Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği’ne gene yer verilmiyor. 
 

T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yönetmeliklere dâhil olan “genel ahlak”, 
“kamu ahlakı”, “müstehcenlik”, “iffetsizlik” ve “yüz kızartıcı suçlar” gibi muğlâk ifadeleri 

mevzuatta varlığını koruyor ve LGBTİ’lerin aleyhine yorumlanmaya devam ediliyor. 
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Türkiye, kurucu olduğu Avrupa Konseyi'nin, 2010 yılında yayınladığı Cinsel Yönelim ve 

Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığıyla Mücadele bakanlar Kurulu Tavsiye Kararına tam uyum için 
gereken tüm yasal ve politik adımları derhal yerine getirmeli. 

   
Hükümet çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını düzenlemeli. İş 

duyurularında, işe alınmada, iş ilişkisinin devamında ve işe son verme süreçlerinde LGBTİ 

çalışanlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler yapılmalı. İş Kanunu’nda 
“cinsiyet” eşitliğinin ardından “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” de kayda geçirilerek 

LGBTİ çalışanlar güvence altına alınmalı. 

  
BM Genel Kurulu’nun, 18 Aralık 2008 tarihli, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği her ne 

olursa olsun insan haklarının her insan varlığına yönelik eşit şekilde uygulanmasını 
gerektiren herkese eşit davranılması ilkesini hayata geçirmeli. 

  

Çünkü LGBTİ hakları, temel insan haklarıdır! 
 

“Homofobi, bir gruba sahip oldukları kimlikleri nedeniyle yöneltilen her türlü ayrımcılık, 
olumsuz davranış ve tutumu içerir. Homofobi heteroseksüel ve eşcinsel kişilerde farklı 

derecelerde bulunabilir. Homofobi toplumsal olarak beslenen cinsiyetçi politik bir 

tutumdur.  
 

Heteroseksüel olmayan kimliklerin gizlenmesi talebi cinsel bir pratiğin gizlenmesiyle sınırlı 

değildir. Kişilerin kendilerini sahte bir kimlikle heteroseksüel olarak takdimi beklenir. Bu 
kendini inkâra dayanan, benlik duygusunu olumsuz etkileyen değerler anlayışının hâkim 

olduğu toplumlarda yetişen eşcinsel kişilerde erken yaşlardan, sıklıkla önergenlikten iti-
baren, kendi cinsine yakınlık duyma korkusu taşır ve homofobik anlayışı içselleştirebilir. 

Eşcinsellerin içinde yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları ayrımcılık, önyargılar ve kalıp 

yargılar özellikle eşcinsellerin, cinsel kimliklerini gizlemeden görünür olmayı daha çok 
tercih etmeleriyle neredeyse doğru orantılı olarak giderek artan homofobi, sadece 

eşcinsellerin değil, adil ve özgür bir yaşamı savunan herkesin sorunu haline geliyor.” 
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bitmedi daha sürüyor o kavga: “cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti 

olduğunu söylemeyen…” 
 

TRT: “Siz saptınız değerlerinizden. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz.” 
 

 
 

Mayıs 2019’da yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nın Türkiye tartışmaları yaz 
ortasından Ağustos ayında başladı. 

 

Türkiye, ilk kez 1975 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’na, 2012’den sonra 
katılmazken, gelecek yıl gene katılmayacak olmasına yeni bir gerekçe buldu. 

 
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin önceki yıllarda katılmama gerekçesinin 

“puanlama” kaynaklı olduğu söylendiği halde, 2014’te Danimarka’nın başkenti 

Kopenhag’da yapılan 59’uncu Eurovision Şarkı Yarışmasını kazanan Avusturyalı Conchita 
Wurst’ün cinsiyet kimliği ve ifadesini yeni “gerekçe” olarak duyurdu. 

 
“Siz saptınız değerlerinizden” 

 

İsrail’in Tel Aviv şehrinde Mayıs 2019’da yapılacak olan 64. Eurovision Şarkı Yarışması’na 
katılmayacaklarını açıklayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Conchita Wurst” 

gerekçesini şu sözlerle ifade etti:  

 
“Kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, 

herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen 
birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. 

Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. 

Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz.”  
 

Anadolu Ajansının twitter hesabında, TRT’nin yeni gerekçesine itiraz eden bir takipçi, “her 
sene sakallı erkekler mi katılıyor?” diye sorarken, bir diğer yorumda ise “trt insanlarin 
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cinsiyetine bakmadan once duzgun yayin yapmayi ogresin homofobik trt” tepkisi 

görülüyor. 
 

“Yav conchita show amacli boyle yapiyor.” 
 

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in “Aynı anda hem erkeğim hem kadınım” gerekçeli 

Eurovision Şarkı Yarışması kararını, Hürriyet, “flaş açıklama” diye verirken, Evrensel, 
“skandal gerekçe” olarak gördüğü kararı “ayrımcı ifade” diye verdi. Cumhuriyet ise söz 

konusu açıklamayı “TRT'den homofobik Eurovision savunması” başlığıyla gördü. 

 
Genel Müdür İbrahim Eren’in “Sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen birini 

yayımlayamam” sözlerini, “TRT’den Eurovision birincisi Conchita Wurst için ayrımcı ifade” 
başlığıyla veren Evrensel gazetesinin twitter takipçilerinin saydırdığı hakaret ve küfürlerin 

arasında düşülen yorumların en hafifi, “Erkek ile kadın kimliği ayrıdır. İkisini 

birleştireceksen anormal olursun ve kimse buna katlanmak zorunda değildir” diyor. 
 

Türkiye Gazetesi, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri ise TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren’in kararını “takdir”le karşıladılar. 

 

Cumhuriyet’in twitter hesabında “alay, dalga, hakaret, küfür” seyrinde karşılıklı atışmalar 
arasında bir takipçi, “Yav conchita show amacli boyle yapiyor.” yorumu düşerken, bir 

diğer takipçi, “tartışma”nın ikili cinsiyete sığmayan boyutunu anlatmayı deniyor: “Dostlar 

non-binary dediğimiz bir durumdur bu. Non-binary bireyler kendilerini her iki cinsiyetle de 
bagdastirmazlar. Bu şarkıcı da her iki cinsiyetin de kendine yakıştırdığı özelliklerini 

bedeninde bulundurarak mutluluğu yakalamış. Önce bunu bir düzeltelim kafamızda.”  
 

TRT’nin “gerekçe”sini ikna edici bulmayan bir twitter kullanıcısı, “Kaç nesildir muazzam 

yeri dolmayacak sanatçımız Bülent ersoy u napıcaz. En az 3 jenerasyonu peşinde 
sürükleyen bir gerçeğimiz var. Ve Bülent ersoy yüzünden kimsenin aile yapısı bozulmadı. 

Başka bahane bulsunlar.” derken, bir başka kullanıcı ise “iki cinsiyet”ten birini seçmek 
gerektiğini söylüyor: “Bülent Ersoy tarafını seçmiş ben kadın gibi hissediyorum demiş ve 

gerekeni yapmış.Allah yardım etsin zor iş ....kim ister böyle bir ikilemi fakat bu başka bir 

şey hem erkek hem kadın olmak bence tamamı ile olaya tutunmak adına bunu yapıyor , 
yinede Allah yardım etsin” 

 
“Tüm bahaneler tüketildi sıra LGBT'ye geldi” 

 

“Türkiye'nin Eurovision Sitesi” adlı site ise TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in 
açıklamasını, “Tüm bahaneler tüketildi sıra LGBT'ye geldi” tepkisiyle karşıladı: “İlginç olan 

Conchita'nın zaferinin üzerinden dört yıl geçti sanırım onlarda değil sizde zihin karmaşası 

var. Kazakistan'ın bile katıldığı organizasyonda ülkemizin olmaması acı verici. Halk 
katılmak istiyor!” 

 
“Neden Dana International'nin kazandığı yıl ve ondan sonraki yıl katıldık o zaman?” 

sorusunu yönelten bir twitter kullanıcısının ardından bir diğeri ekliyor: “Homofobik bir 

Eurovision olamaz, olacaksa da olmasın zaten, ne değeri hem? Eşcinsellik yanlış bir şey 
mi?” Bir başka twitter kullanıcısı ise “hangi değer” diye soruyor: “Eurovision'u yöneten 

EBU LGBT temsilcilerin yarışmaya katılmasını mı yasaklasın? Avrupa'nın değerleri dediği 
şey bu mu? Ayrımcılık mı?” 

 

“bu aciklama degil bahane, size yalan sylyorlar, lgbt yarismacilari, azeri seyirci de gruyor 
izliyor ama itv eurovision'dan cekilmiyor ...” 

 

“Esas bahane hep LGBT'ydi zaten. 2013'te Krista'nın öpücüğü gündem olana kadar 
katılmasak da yayınlama planları yapılıyordu. Bugüne kadar politik oylamanın bir sürü 

ekmeğini yedik…” 
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“Rusya bizden bile daha homofobik bir ülke olmasına rağmen her yıl katılıyor, o kadar 

protesto ve yuhalanmaya bile katlanıyorlar, bu bizimkilerin kuyruk acısı ne anlamadım 
gitti..” 

 
“Niye sen Huysuz Virjin’le büyümedin mi?” 

 

TRT Genel Müdürü'nün “sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti 
olduğunu söylemeyen biri” sözlerine karşı, bir twitter kullanıcısı “Özel kanal olsa, istediği 

kararı alır ama devletin kanalı böyle bir açıklama yapamaz.” derken, bir başkası “Sana ne 

cinsiyetinden insanların, sen mi belirleyeceksin” cevabı verdi. 
 

Aşağılayan, karikatürize eden, hakaretle yetinmeyip küfür eden sosyal medya 
mesajlarının “cins” tartışmalarında bir twitter kullanıcısının “sen Huysuz Virjin’le 

büyümedin mi?” sorusu dikkat çekerken, “cins”i kalıba dökme ve hizaya çekme 

yaklaşımına gönüllü ortaklar ise “Adamsın müdür! Sapıklıkları normal olarak görüp, bunu 
insanlara normalmiş gibi kabul ettirmeye çalışanlara müsamaha gösterilmemeli.” diyerek 

“müdür”lerini alkışlıyorlar.    
 

“Cinsiyetçi ayrıma karşı bir sanatçı ne var bunda.”  

 
“Ne olur ki sakallı biri etek giyerse? Erkekliği mi düşer? Etek giymek rezil bir şey midir? 

Şalvar da eteğe benziyor, sakallı ve şalvarlı olunca sorun olmuyor. Hangi yüzyıldayız, 

hala insanları giyimlerine göre mi düşüneceğiz?” 
 

“LGBT sapkınlıktır ve batının yaşadığı ahlaksızlığın dibidir. 3.bir cins yoktur,vardır diyen 
sapıktır! Siz niye rahatsız oldunuz ki?” 

 

“Yaw arkadaş ne cinsiyetçisi. Adam mı kadın mı ne idüğü belirsizlik, fıtrata meydan 
okumak, sapkınlık fikir, eylem özgürlüğü size göre. Allah senin hayatına da sapkınlıklar 

nasib ettiğinde inşallah aynı düşünceni korursun” 
“Allah'ın verdiği cinsiyeti değiştirmeye çalışanlara LANET OLSUN. TRT GENEL MÜDÜRÜ 

ADAMSIN” 

 
“bülent ersoy kendini kadın olarak kabul ediyor ama açıklamayı okursan adam kendini 

cinsiyetsiz sanıyor” 
 

“Cinsiyetsizlik de mi fikir özgürlüğü oldu.” 

  
Zümrüdüanka Gibi Yükseliyorum 

 

Avusturya Cumhurbaşkanı, Conchita’nın 2014’teki başarısının ardından “Avusturya için 
güzel bir gün” diyerek, şarkıcıyı şu ifadelerde kutlamıştı: “Bu zafer sadece Avusturya’nın 

zaferi değil, esasen Avrupa’da farklılıkların ve toleransın zaferidir. Gerçek şu ki, Conchita 
zaferini barışa ve özgürlüğe inananlara adadı; bu da kendisini 2 kat anlamlı kılar.”  

 

59. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya’ya birincilik getiren “Rise Like A Phoenix” 
şarkısının Yusuf Eradam çevirisiyle Türkçe sözleri şöyle: 

  
Yıkıntılar arasında uyanıyoruz 

Cam kırıkları üzerinde yürüyoruz 

Komşular diyor bunlar bela 
E, o zamanlar geride kaldı 

Korkarak bakardım ben aynaya 

Hayır, bu ben değilim 
Bana yaklaşan bir yabancı 

Bu da kim? 
 

https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1025724824277184512
https://twitter.com/artigercek/status/1025717560992571392?s=19
https://twitter.com/artigercek/status/1025717560992571392?s=19
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/solhaberportali/status/1025719499469873153
https://twitter.com/cnnturk/status/1025729021198442496
https://twitter.com/solhaberportali/status/1025719499469873153
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1025710680110981121
https://www.youtube.com/watch?v=8fvLtTRzdHw
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16573


Görsen tanıyamazsın bugün beni 

Sönen ışıktan çıkıp uçuyorum 
Zümrüdüanka gibi 

Küllerimden yükseliyorum 
İntikam değil de 

Diyet benim aradığım 

Demedi deme 
Ben dönüşmeye göreyim 

Ben yeniden doğmaya göreyim 

Biliyorsun Zümrüdüanka gibi yükselirim 
Ve sensin benim alevim. 

 
Sen işinde gücünde koştur 

Özgürmüşsün gibi yap dur 

Hiç kimse görmedi ki 
Bana yaptıklarını 

 
Bugün beni görsen tanıyamazsın 

Görmen de lazım 

İnanman lazım 
Sönen ışıktan çıkıp uçuyorum 

Zümrüdüanka gibi 

Küllerimden yükseliyorum 
İntikam değil de 

Diyet benim aradığım 
Demedi deme 

Ben dönüşmeye göreyim 

Ben yeniden doğmaya göreyim 
Gökyüzüne yükselirim 

Sen beni yerle yeksan ettin 
Ama ben uçacağım 

Ve Zümrüdüanka gibi 

Küllerimden yükseleceğim 
 

İntikam peşinde değilim 
Diyet belki 

Demedin deme 

Ben bir kez dönüşmeye göreyim 
Bir kez yeniden doğmaya göreyim 

Biliyorsun Zümrüdüanka gibi yükselirim 

Ve sensin benim alevim. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



“Ne diyon lan sen değişik” 

 
Homofobik ve transfobik söylemler, Eylül ayı sosyal medyasında “marjinal” dalgasından 

“yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu” kestirip atan nefretine kadar seyrediyor. 
 

 
 

 

Sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve 
cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik 

söylem içeren haber ve gelişmelerde Eylül ayında, bizatihi “homofobi” araştırmalarının 
kendisinin homofobik söylemlere maruz kalması dikkat çekti. 

 

1970’li yıllarda eşcinselliğin ruhsal hastalıklar listesinden çıkarılması, en son Dünya Sağlık 
Örgütü’nün de aynı kararı almasıyla, günümüzde cinsel yönelimi heteroseksüel olmayan 

kişilere yönelik ayrımcı tutum ve davranışları ifade eden “homofobi” sorgulamaları öne 
çıkmaya başladı. 

 

Homofobi araştırmalarını derleyen BBC’nin Eylül ayında yayınladığı “Homofobiyi tedavi 
etmek mümkün mü?” dosyası sosyal medya ortamlarında ilgi gördü. BBC Türkçe 

Servisinin facebook paylaşımı takipçiler tarafından çok sayıda “beğeni”, “yorum” ve 
paylaşım alırken, üç ayrı twitter paylaşımı da toplamda yüzlerce “beğeni”, “retweet” ve 

“yorum”la karşılandı. 

 
“Homofobik bilimsel adıdır. Halk arasında gizli eşcinsel diye bilinir. Belirtisi eşcinsel 

insanlara karşı gereksiz ve anlamsız öfkedir.” yorumu çok sayıda olumlu etkileşim alırken, 

“eşcinselleri sevmeyen ve de tiksinç bulan inasanlar”ın “gizli homo” diye itham 
edilmesinden “rahatsızlığını” paylaşan takipçi sayısı ve yorumları da aynı oranda dikkat 

çekiyor. Daha da “rahatsız” bir takipçi ise “eşcinsellerin eşcinsel olmayanları zorla eşcinsel 
yapmaya çalışmak gibi faşizan bi tavırları var” diye yakınıyor ve “eşcinsel olduğunu 

reddettikçe gizli eşcinsel durumuna düşürüyorlar adamı. sanki suç işliyomuş psikolojisisne 

sokuyorlar.” diye de ekliyor. “Totoş”lu, “götoş”lu geleneksel “yorum”lar da eksik 
kalmıyor. 

 
“Homofobiklik büyüdüğün çevre ile doğru orantılıdır. Küçüklüğünden beri din normları ve 

erkekliğin yüceliği gibi saçmalıklarla büyüyen insanlar haliyle onların gözüyle “erkek’’ 

olmayan ve dinine karşı olan bir olgudan nefret ederler.” yorumu da olumlu ilgi görürken, 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26790
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45599165
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45599165
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45599165
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R
https://twitter.com/bbcturkce/status/1043552670416625665
https://twitter.com/bbcturkce/status/1043424734841655296
https://twitter.com/bbcturkce/status/1043808187554713601
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R


söz konusu nefrete yetişen bir takipçinin “Ha ibneliğin nonoşluğun tedavisi yokmu tabiki 

de var hepsini dötünden tavana asacağsın bak nasıl derman buluyor.” homofobik nefreti 
de destek buluyor. 

 
“Homofobik... Topların Heteroseksüellere karşı kullandıkları kelimedir... Ben 

homofobiksem... sende heterofobiksin!” yorumuyla BBC’nin facebook sayfasındaki 

tartışmalara “eğlence” katmayı deneyen bir takipçi, tartışmanın “şaka” kaldıracak hali 
olmadığına dikkat çeken bir “yorum” üzerine anında ciddileşiyor: “ben homolarin bu 

homofobik kelimesiyle heterolara fasizm uyguladiklarini biliyorum...ayriyeten bu gibi 

kisilerde kendi hareketlerinin cok normalmis gibi ve homoseksuelligin yayginlasmasi icin 
faaliyetlerde bulunduklarini musahade ettim...yani sizler ayriyeten homolugu yaymak gibi 

bir missionunuz var...homoluk kisilerin kendi secimidir...ama gelip ben homo degilim diye 
bana fasist damgasi vuramazsin...”   

 

“Anladığım kadarıyla ikisinin de tedavisi yok.” diyen bir başka takipçi ise iyice pekiştiriyor: 
“Eşcinsellerden hoşlanmayan ve bunu iğrenç bulan insanlara homofobik deyip veya başka 

adlar bulup kendinize yeni işler icad etmeyin. Size göre nasıl eşcinsellik normalse bana 
göre de iğrenç.”  

 

“Homofobiyi tedavi etmek mümkün mü?” haberine düşülen yorumlardan biri tam da 
geleneksel yaklaşımı özetlerken, “İbneler lezbiyenler kendi özel hayatında kalırsa saygı 

gösteririm ama meydanlara sokaklara çıkarırsa benim gözümde şeytanlar pislikler” diyor 

ama işi söylemde bırakmayıp nefret suçunu açık etmekten geri durmuyor: “Benim elimde 
olsa bu dünyada hiç bir tanesini barındırmam??” 

 
“Ben escinsele karşı degilim ama yaptikları migdemi bulandiriyor ben görmedikce sorun 

yok herkes kendi bacagindan asılırr.” 

“Ben dışarda yürüyorsam benim çocuklarım bir ibnenin protestosunu görmek istemez 
anladın mı bunu! Yoksa birileri de meydana çıkar onları AV?” 

“Şu konunun dünyadaki en mühim mesele gibi ısıtılıp ısıtılıp gündemi meşgul etmesi 
adamı homofobik eder yani.” 

“Homofobiyi tedavi edebilir miyiz diye düşünmek yerine homoluga çare bulun gavatlar” 

“Pislik eşcinseller iğrençle” 
 

“Asıl ibneliğin tedavisini bulmak lazım şerefsiz bbc.” 
 

Sadece eşcinseller değil, “Homofobiyi tedavi etmek mümkün mü?” haber dosyasını 

hazırlayan BBC Türkçe Servisi de nasibini alıyor takipçilerinden:  
 

“Korku değil, tiksintidir onun adı! Tercih değil, sapıklıktır! Yaptığınız filmlerle, kitaplarla, 

etkinliklerinizle sapık dünyanızı islam ülkelerinde de normalleştirmeye çalışan sızma 
piçlersiniz editör köpeği!!!” 

 
“Asıl ibneliğin tedavisini bulmak lazım şerefsiz bbc. Ne kadar ibne sever varsa toplanmış 

yine burda. Biraz özünüze dönün batılaşmayın kendinize gelin. İbneliğin toplumda yeri 

olamaz ve suç sayılması gerek.” 
 

BBC’nin “Homofobiyi tedavi etmek mümkün mü?” haberini yayınlayan Cumhuriyet 
gazetesinin twitter paylaşımında da, “Homofobiyi değil, ibneleri tedavi edin.” söylemleri 

devam ediyor. 

 
BBC Türkçe, haberini, “Homofobiyi "tedavi etmenin" mümkün olup olmadığını henüz 

bilmiyoruz. Ancak araştırmacılar homofobiyi anlamaya daha da yaklaştığımıza inanıyor.” 

diye bitirirken, haberi aktaran Cumhuriyet gazetesinin bir twitter takipçisi, “Homofobiyi 
tedavi etmek mümkün mü?” sorusunu cevaplıyor: “Hiçbir çocuk homofobik ya da ırkçı 

DOĞMAZ. Onlara zehri veren geri kalmış zihinler, toplumlardır. Zehirlemezsen tedavi de 

https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156152553543822?__tn__=-R
https://twitter.com/bbcturkce/status/1043552670416625665
https://twitter.com/bbcturkce/status/1043808187554713601
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1043425523756613633
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45599165
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1043425523756613633


etmene gerek kalmaz. Travestilerle çılgınlar gibi sevişip (ki bu bizi ilgilendirmez) sonra 

"Oğlum eşcinsel olursa öldürürüm!" demeyeceksin amcacığım.” 
 

“Ne diyon lan sen değişik” 
 

Moda tasarımcısı Cemil İpekçi’nin Posta gazetesine verdiği söyleşi Eylül ayının en çok 

paylaşılanlarından oldu. 
 

“Ağır bedeli nerede ödedim biliyor musun? 22 yıl çok büyük bir aşk yaşadım ama 

maalesef Türkiye’de el ele yemek yiyemedim. Sokakta gezemedim.” diyen Cemil 
İpekçi’ye yönelik homofobik söylemler kendini “aşağılama, alay etme, komik bulma, 

karikatürize etme ve ciddiye almama” yaklaşımlarıyla sergilendi. 
 

“Ne diyon lan sen değişik” yorumlarıyla her kesimden küfrü saydıran seksist ve 

homofobik söylemler, nihayetinde “Böyle ibneleride adam yerine koyup 
paylaşıyorsunuzya” sitemiyle de “ciddiye almayan”, “erkek yerine koymayan” yorumları 

döşemeye devam ediyorlar. 
 

Posta gazetesinin söyleşisini aktaran Sputnik Türkiye’nin Cemil İpekçi paylaşımı, yüzlerce 

“beğeni” ve “retweet” ile siyasi atışmadan sataşmaya, “Ağzını aç da bize de eğlence 
çıksın.”dan “Konuşmayan ibne olsun..” hattında seyrediyor. 

 

Cemil İpekçi’nin Posta gazetesine verdiği söyleşi onca paylaşılırken Yeni Akit fırsatı kaçırır 
mı! “'Modacı' diye pazarlanan 'eşcinsel sapkın' olarak bilinen Cemil İpekçi, ahlaksız 

yayınlarıyla bilinen Posta gazetesine konuştu.” sunumu yapan Yeni Akit’in cinsiyetçi ve 
homofobik nefretine okurları yetişiyor aynı nakaratlara eşlik ediyorlar: 

 

“Geberince atın çöpe gitsin Allah islah eylesin islah olmazsa kahrı perişan eylesin bu 
sapığı” 

“Bütün insanlar o sapığın ne mal olduğunu biliyor. Neden gazeteye yazıp da reklamını 
yapıyorsunuz? O sapıklar için reklamın iyisi kötüsü yoktur kendilerinden söz edilsin de 

ister iyi, ister kötü onlar için fark etmez.” 

 
“Yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu amk dönmesi” 

 
Kocaeli’deki Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan bir trans kadın mahpusun mamoplasti 

(meme büyütme) ameliyatını Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın karşılayacak olması haberlerinin gördüğü ilgi Eylül ayından başlayıp Ekim 
ayına kadar sarktı. 

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, 
kaosGL.org’a verdiği bilgide, uzun zamandır CİSST ve Kaos GL’den avukatlarla durumu 

takip ettiklerini belirtiyor: “2014 yılında hak mücadelesi vererek Türkiye hapishanelerinde 
ilk cinsiyet uyum operasyonunu gerçekleştiren diğer trans mahpuslara da umut olan 

trans bu mücadeleyi sürdürmüş ve emsal bir kararın verilmesini sağlamıştı.” 

 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp 

Anabilim Dalı hazırladığı raporda söz konusu ameliyatın estetik amaçlı olmadığı, kişinin 
beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu belirtildiği halde, HaberTürk okurları 

“rezalet” ve “ne günlere kaldık” yorumları ile karşıladı. Bir diğer HaberTürk takipçisi ise 

“Sağlık Bakanlığı önce kanser hastalarının kemoterapisi için gerekli olan;akıllı ilâçları 
karşılasın da sonra translara meme yapsın!!” tepkisi ile sağlık hakkına erişimde 

hiyerarşiyi tercih ettiğini gösterdi. 

 
Gelişmeyi kaosGL.org’dan aktaran odatv takipçilerinin yorumlarından birinde, “acaba 

memeler kamuya açılacak mı sonuçta devlet malı. bu krizde o memelerin özelleştirilme 
ihtimali de olabilir” şeklindeki cinsiyetçi söylem dikkat çekiyor. 

https://www.posta.com.tr/cemil-ipekci-beni-gizlice-gomsunler-sevenlerim-dua-okusun-yeter-2053500
https://www.facebook.com/325770234130103/posts/2370407182999721/
https://www.facebook.com/281288317571/posts/10156206114052572/
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1045982014661218304?s=19
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1045961215976112128?s=19
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1045961215976112128?s=19
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1045962130615406592?s=19
https://www.facebook.com/325770234130103/posts/2370154633024976/
https://www.posta.com.tr/cemil-ipekci-beni-gizlice-gomsunler-sevenlerim-dua-okusun-yeter-2053500
https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-istanbula-geldi-523402.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-sapkin-cemil-ipekciden-ahlaksiz-ifadeler-agzimizi-acarsak-turkiye-karisir-523403.html
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26697
https://www.haberturk.com/trans-bireyin-gogus-buyutme-ameliyatini-devlet-karsilayacak-2158570
https://www.haberturk.com/trans-bireyin-gogus-buyutme-ameliyatini-devlet-karsilayacak-2158570
https://www.haberturk.com/yorumlar/yorumliste/2158570
https://twitter.com/Haberturk/status/1045301264165335040
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26392
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=26697
https://odatv.com/devlette-devrim-gibi-karar-01101851.html


 

HaberTürk’ün “Trans kadının göğüs büyütme ameliyatını devlet karşılayacak” haberini 
aktaran T24 ve Cumhuriyet sosyal medya takipçilerinin cinsiyetçi ve transfobik 

söylemleri, habere ve rapora bakmadan daha başlıktan hareketle alay, dalga, 
komikleştirme, karikatürize etme hattında seyrediyor. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı raporunu “Heyet baya 

marjinalmiş” komikliğiyle karşılayandan, “yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu amk 
dönmesi” diye kestirip atan ve dalga geçmekle yetinmeyenine kadar. 

 

Öte yandan, Kadın Meclisleri adlı hesabın attığı “Mahkum bir trans kadının meme 
büyütme ameliyatı ilk kez devlet tarafından karşılanıyor. Bu karar emsal olmalıdır. Trans 

kadınlar tüm haklarını kazanacak!” tweeti yüzlerce “beğeni” aldı ve çok sayıda takipçi 
tarafından “retweet” edildi. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

https://twitter.com/t24comtr/status/1045337472878567425
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1045333362209173504
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1045333362209173504
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1045333362209173504
https://twitter.com/t24comtr/status/1045337472878567425
https://twitter.com/t24comtr/status/1045337472878567425
https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1045350458112593921
https://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25519


“Nefret söylemine maruz kalıyorlarmış. İbnelerden nefret ediyoruz, var mı 

ötesi” 
 

Ankara Valiliği’nden “LGBTİ’lere süresiz OHAL” haberleri, Ekim ayı sosyal medyasında 
homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle desteklendi. 

 

 
 

Kasım 2017’de Ankara Valiliği’nin Olağanüstü Hal Kanunu’na (OHAL) dayanarak ilan ettiği 
süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağı”nın ardından 3 Ekim’de, Valiliğe bağlı Hukuk İşleri Şube 

Müdürlüğü tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletilen “yazı” ile “LGBTİ yasağı”nın 
sürekli kılınması; Ekim ayındaki gelişmelerden biri olarak, sosyal medya ortamları ile 

internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ 

varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve 
yorumlara yansıdı. 

 
Olağanüstü Hal uygulamasına son verilmesine rağmen Ankara’da uygulanan LGBTİ 

etkinlikleri yasağının devam ettiğine dikkat çeken Anayurt gazetesi, bu gelişmeyi 

“LGBTİ’lere süresiz OHAL” manşetiyle gördü. “Ankara Valiliği, LGBTİ etkinliklerini yine 
yasakladı!” manşetini kullanan T24 internet gazetesi ise haberi, “Gerekçe: Toplumsal 

hassasiyet ve duyarlılıklar!” ifadesi ile sundu. 
 

“Sokaklara dökülürlerse kimse için iyi olmaz, başkaları da av için çıkar 

sokaklara” 
 

Cumhuriyet gazetesi, Ankara Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 Ekim tarihinde 

yollanan yazıda “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinliklerin yasaklandığını söz konusu 
“yazı”nın resmi belgesi ile haberleştirdi. Cumhuriyet’in “Ankara Valiliği’nden LGBTİ 

yasağı” haberi, gazetenin facebook sayfası takipçilerince “ancak yasaklayın” ve “yasak ne 
ayol” gibi tepkiler alırken, homofobik nefret söylemleri ardı ardına sıralanan takipçi 

“yorum”ları birbiriyle yarıştı: 

 
“Lgbtden nefret ediyorum. İlk defa vali doğru karar verdi.” 

“Ben de nefret ediyorum İBNELİK LEZBEYNLİK için dışarda protestoyu yapan bütün 
ibnelerden lezbiyenlerden nefret ediyorum” 

“Erkek erkege kiz kiza Bu ne sapkinlik” 

“Sapıklar cehenneme diyoruz” 
“Hdp liler ve CHP'liler başlar gene hepimiz ibneyiz hepimiz topuz diye” 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27067
https://www.abcgazetesi.com/politika/ankara-valiliginden-lgbti-etkinligine-yeniden-yasak/haber-108126
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26758
http://t24.com.tr/haber/ankara-valiligi-lgbti-etkinliklerini-yine-yasakladi,719723?
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27113
http://www.anayurtgazetesi.com/haber/LGBTIlere-suresiz-OHAL/680514
https://twitter.com/t24comtr/status/1049922232909266944
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1107074/Ankara_Valiligi_nden_LGBTi_yasagi.html
https://www.facebook.com/cumhuriyetgzt/photos/a.155534741138123/2374310299260545/?type=3&theater


“Protesto yaparsalar asla saygı göstermem onlara pislik olarak görürüm o zaman özel 

hayatlarında kalırsa o zaman saygı gösteririm. İyi bir karar.Gökkuşağınada saygı 
gösterin.lezbiyen ibnelerin rengi değil onun için kullanılmaz .” 

 
“Sokağa çıkıpta ben topum lezbiyenim demek zorunda değiler.O yüzden hayatında öze 

kal demek isterdim? Dünyanın sorunu az bide bunlarla uğraşılsın İnan gibi olmaya çalışın 

kimse sizin cinsiyetinize karışmaz ama bu sokaklara dukulurse kimse için iyi olmaz daha 
sora için fark etmez nerede olursa olsun başkalarında av için çıkar sokaklara?buda iyi 

olmaz.DUNYADA HERŞEY ÖZGÜR OLAMAZ??. O zaman dünyanın tadı olmaz? Bu 

yaptığınız şey insanların özgürlüğüyle ilgili değil.” 
 

Cumhuriyet gazetesinin haberi paylaştığı twitter sayfasında “LGBTİ yasağı”ndan ötürü 
Valiliği tebrik eden ve kararı destekleyen homofobik ve transfobik nefret söylemleri aynı 

zamanda ırkçı ve milliyetçi nefret ile de bulamaç ediliyor. Gazetenin “Ankara Valiliği'nden 

LGBTİ yasağı” haberine sevinen bir takipçi, “HDP İzmir LGBTİ+ Komisyonu” afişli 
paylaşıma “yorum”unu ekliyor: “Nerde bir ibne gavat terorist var hep bu agacin altindan 

cikiyor o agacin kokunu biyerlerine sokacaksin rahatliyacaklar” 
 

“Ankara Valiliği’nin yasağı nefret suçlarına zemin hazırlıyor” 

 
Ankara Valiliği’nin “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinlik yasağını kınayan 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in “homofobik ve 

transfobik zihniyet, önce söylemde ayrımcılığa, sonra Ankara Valiliği’nde olduğu gibi 
hukuksuz yasaklara, en sonunda da nefret cinayetlerine neden oluyor” açıklaması ile 

tartışmalar devam etti. 
 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’in açıklamasını kaosGL.org haberinden olduğu gibi 

alan ve sadece “Ankara Valiliği, LGBT etkinliklerini yasaklayınca CHP'den ses geldi: 
'Toplumsal hassasiyetler' sahteymiş!” başlığı atan İslami Analiz sitesinin twitter ve 

internet sitelerindeki paylaşımların herhangi bir “okur yorumu” ile karşılanmaması dikkat 
çekiyor. Öte yandan twitter hesabında kendini Diriliş Postası adlı yayından 

“gazeteci/yazar” olarak tanıtan Sabri İşbilen ise Gökçen’in açıklamasını şu “tweet” ile 

karşılıyor: “CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, LGBTİ etkinliklerini yasakladı 
diye Ankara Valiliği'ne tepki göstermiş... Silahlı teröristler yetmedi, şimdi de sosyal 

teröristlere kol kanat geriyorlar.” 
 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede “yaygın medya organ”ı halini almış Yeni 

Akit ve Haber Vitrini siteleri “Sapkınlığı korumak CHP'ye kaldı!” ortak başlık ve haberi 
kullanırlarken, CHP Genel Başkan Yardımcı Gökçe Gökçen’in yasağı kınayan açıklamasını, 

“CHP’den sapkınlara tam destek” diye veren Yeni Akit’in çağrısını gören okurları, “bunları 

temizlemenin bir yolu yokmu” ve “katledilmesine kosulsuz emir olunan sapiklik= 
homolar” yorumları ile karşılık verdiler. 

 
Dinsel temelli geleneksel homofobik nefretin yansımaları olarak “lut kavmi” hatırlatmaları 

ve “lanet” okuyan “okur yorumları” ise bu kez T24’ün paylaşımına nasip oluyor. 

 
“İbnelerden nefret ediyoruz, var mı ötesi” 

  
“Lut kavmi” hatırlatmalı “yorum”lar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’in açıklamasını, 

Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberden alan ensonhaber.com sitesi okur ve takipçilerinin 

mesajlarında da görmek mümkün olmakla birlikte, özellikle Gökçen’in genel başkan 
yardımcı olduğu partiye ve bu siyasi parti üzerinden LGBTİ’lere yönelik nefretin seyri öne 

çıkıyor.  

 
Alay etme, komik bulma, karikatürize etme, ciddiye almama, aşağılama ve hakaret ile 

yetinmeyerek nefreti marifet belleyen ensonhaber.com okur ve takipçilerinin cinsiyetçi, 
homofobik ve ırkçı nefret söylemlerinin “katli vacip” çağrısına kadar vardırdığı görülüyor: 

https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1049760167842250754
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1049760167842250754
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-gokce-gokcen-ankara-valiliginin-lgbti-yasaklarini-kiniyoruz
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26772
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26758
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26772
http://islamianaliz.com/haber/ankara-valiligi-lgbt-etkinliklerini-yasaklayinca-chpden-ses-geldi-toplumsal-hassasiyetler-sahteymis-67885#sthash.uo94D8df.dpbs
http://islamianaliz.com/haber/ankara-valiligi-lgbt-etkinliklerini-yasaklayinca-chpden-ses-geldi-toplumsal-hassasiyetler-sahteymis-67885#sthash.uo94D8df.dpbs
https://twitter.com/islamianalizhm/status/1050300895437746176
https://twitter.com/sabriisbilen/status/1049995618461110272
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinligi-korumak-chpye-kaldi-valiligi-kinadi-528257.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinligi-korumak-chpye-kaldi-valiligi-kinadi-528257.html
http://www.habervitrini.com/asayis/sapiklari-korumak-chp-ye-kaldi-valiligi-kinadi-946624
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinligi-korumak-chpye-kaldi-valiligi-kinadi-528257.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinligi-korumak-chpye-kaldi-valiligi-kinadi-528257.html
https://twitter.com/t24comtr/status/1050289137801158657
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26772
https://www.aa.com.tr/tr/politika/chpden-lgbti-etkinliklerinin-yasaklanmasina-kinama/1277732
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26779
https://www.ensonhaber.com/chpden-lgbti-etkinliklerinin-yasaklanmasina-kinama.html
https://www.ensonhaber.com/chpden-lgbti-etkinliklerinin-yasaklanmasina-kinama-yorumlari#2


“Oy aldıkları bir onlar kaldı sahip çıkmaları normal” 

“Chgbt” 
“CHP nin yüzde 90 ı lgbti olduğu için normal” 

“intersex ney haci, bu chpliler harbi o bicim ahaha” 
“Chp= homoseksuel=hdp=pkk= terörist” 

“Normal karşılamaktan lazım chp nin içinden çıkanlar bunlar” 

“Nefret söylemine maruz kaliyorlarmış. İbnelerden nefret ediyoruz, var mı ötesi” 
“"Nefret söylemine maruz kalıyorlar", çünkü yaptıkları nefret edilecek bir durum...” 

“sizin hukukunuza aykırı .bizim inancımıza dinimize ahlakımıza sünnetimize aile yapısına 

aykırı. Allahım kavimlerdeki sapıkları helak ettiğin gibi bunlarıda helak eyle. kahrı perişan 
eyle.” 

“Katli vacip olan kişilere bide anlayışmı göstereceğiz. Ayetlerle sabit bunlar ve bunlar 
gibilerinin sonu.”  

 

“Çiftin beyaz takım elbise giyerek uyum sağlaması ise dikkatlerden kaçmadı” 
 

İzmir’in yerel basınından HaberEkspres, Ekim ayının ortalarına doğru, ”sosyal medyada 
büyük ilgi gördü” dediği bir düğün video-haberi paylaştı:  

 

“İzmir'de eşcinsel iki erkek, Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen tuttukları 
düğün salonunda formalite bir evlilik yaptı. Bu ilginç anlarda çifti, arkadaşları yalnız 

bırakmadı. Çift, dans pistine el el yürüdü ve çalan duygusal müzik eşliğinde dans etmeye 

başladı. Çiftin beyaz takım elbise giyerek uyum sağlaması ise dikkatlerden kaçmadı. 
Dans esnasında çiftin yakınları, ıslık ve alkışlarla çifte destekte bulundu.” 

 
“Eşcinsel iki erkek” düğününün haber-videosu sadece magazin sitelerinde değil, Ege 

haber siteleri ile birlikte, Bursa, Urfa, Maraş ve Rize’ye kadar yerel basının internet 

sitelerinde dolaşıma girdi. Kahramanmaraş internet sitesinde bir okur, “Yav birde niye 
afet oluyor deprem oluyor derler kardeşim bunların derhal katli vaciptir” derken, Rize’den 

gelen yorumlar ise “ülkemizde böyle bir kanun varmıki erkek erkeğe evlenebiliyor” 
ifadesiyle gelen “kim izin veriyor bunlara şaşkınlığı”nın ardından, geleneksel bildik dinsel 

kökenli nefret bedduasına bağlanıyor: “Bunlar helak olan lut kavminin nesilleri. Allah sizin 

cezanızı versin.” 
 

“eeee IZMIR den ne beklenirki ! nerde islam disi bir olay ,basta izmir !” 
 

Kambersiz “düğün” olur mu! Nefret üretme ve yaymanın yaygın medya organı haline 

gelmiş Yeni Akit de, bir gün gecikmeyle de olsa “düğün”e yetişti ve İzmir’den dolaşıma 
giren “eşcinsel iki erkek düğünü”nün haber-videosu “Sapkın düğüne tepki yağıyor” 

manşetiyle duyurdu. 

 
Diğer internet siteleri “Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen” derken, Yeni Akit, 

“haber” vermekle yetinmeyerek “Türkiye’de eşcinsel evlilikleri yasak olmasına rağmen” 
yorumuyla “yargı kararını” da vermekten geri durmadı. Diyanet-Sen Genel Başkanı 

Mehmet Bayraktutar adlı kişiye mikrofon tutan Yeni Akit, “sapkınlık”, “helak”, “lut” 

tekerlemesini sıraladıktan sonra sözü okur-takipçiler alıyor:  
 

“gavur tohumları bilhassa yahudilerin yurdu izmir. haram yiye yiye arkalarından 
çıkartmaya çalışıyorlar. insanlıkları bitiyor anlamıyorlar. böylece hötörö oluyorlar” 

“eeee IZMIR den ne beklenirki ! nerde islam disi bir olay ,basta izmir !” 

“ne eşcinseli hepimiz helak oluruz. yaş kuru ayırd etmez ,Allahın azabı gelirse herkesi 
içine alır.bizimde üzerimize düşen özellikle diyanet camiasının tebliğ tebliğ tebliğ, 

insanlara akideyi öretmek, imani bilgileri öğretmek namaz kıldırmaktan daha önemlidir.” 

“Akşama kadar sapkın modacıların yaptığı yarışmalar neden eleştirilmiyor? Devlet neden 
bunlara göz yumuyor? Bir an önce İslam ahlakına dönüş yapan proğramlar yayınlanmalı 

ve bunlar desteklenmeli.” 
 

http://www.haberekspres.com.tr/izmir/izmir-de-iki-escinsel-erkek-evlendi-h120218.html
https://www.youtube.com/watch?v=OTVGxESiX7Q
https://www.youtube.com/watch?v=OTVGxESiX7Q
https://www.ucankus.com/detay/384850/izmir-de-iki-escinsel-erkek-davullu-zurnali-evlendi
https://www.egehaber.com/gundem/izmir-bu-escinsel-evliligi-konusuyor-iki-erkek-dugun-salonunda-h246345.html
http://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/turkiye-de-iki-erkek-dugun-salonunda-evlendi-255420.html
https://www.urfahaber.com/izmir-de-iki-erkek-dugun-salonunda-evlendi/2000/
https://www.maraspusula.com/turkiye/turkiye-bunu-da-gordu-iki-erkek-dugun-salonunda-evlendi-h49250.html
http://www.rizeninsesi.net/2018/10/13/turkiye-bunu-da-gordu-iki-erkek-dugun-yaparak-evlendi-video/
https://www.kanalmaras.com/gundem/turkiye-de-bu-da-oldu-escinsel-iki-erkek-h47686.html
http://www.rizeninsesi.net/2018/10/13/turkiye-bunu-da-gordu-iki-erkek-dugun-yaparak-evlendi-video/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkin-dugune-tepki-yagiyor-529814.html


“Ömür boyu mutluluklar” mı; “Lanetullahi aleyh” mi! 

 
HaberEkspres İzmir’in haber ve düğün videosu, “Ömür boyu mutluluklar / Kimki Lut 

kavmi gibi bir günaha girerse onu orda öldürün katli vaciptir. Bu kadar da olmaz ya. 
Lanetullahi aleyh”  ile “Ne guzel... Keske herkes sevebilmeyi ve sevilebilmeyi 

ogrenebilse... / Allah belanizi verecek basimiza tas yağacak” tepkileriyle karşılanırken, iki 

erkeğin düğününü “Türkiye’yi şaşkına çeviren olay!” başlığıyla veren Mynet internet 
sitesinin okur ve takipçileri ise söz konusu “tebrik / lanet” söylemini, binlerce kişinin 

etkileşime girdiği ve 169 “yorum”un düşüldüğü bir alana taşıyorlar. 

 
Mynet internet sitesinin “Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda 

evlendi” haberini yorumlayan okur ve takipçiler, açılışı, “Allah kahretsin sizi” bedduasıyla 
açıyor. Açılışı yapan “bela” mesajına tepki gösteren yorum sahibine ise gelen ilk tepki 

“Bunu bile siyasete bagladin ya.” oluyor. 

“şu gayleri savunayım derken nasıl saçmalamışsın” ile “Lo yoksa o videodaki senmisin :)” 
dokundurmaları arasında söz gene “İzmir”e geliyor: “izmirde zati kayış kopmuş tohum 

bozuk bikere normal diyorum atatürkün kalkıp izmiri birdaha denize dökmesi lazım anca 
temizlenir”  

“Top”, “topitop”, “toplu nikah”, “İzmir…”, “neresi tabiiki izmir” sataşmasının sonu 

gelmeyince bir takipçi, “izmirde evlenmiş izmirli olduğunu nerden çıkardın.belki senin 
memleketli” atışmasıyla karşılık veriyor. 

 

“Esas oğlan her zaman Türk, Sünni, Müslüman ve heteroseksüel” 
 

Sosyal Psikolog, Prof. Dr. Melek Göregenli, “Homofobiyi basit bir kişisel eğilim, 
“heteroseksüelliğin normal kabul edilmesi, diğer cinsel varoluş biçimlerini anlamama, 

hoşlanmama vb.” gibi görmek, onun muhafazakârlığın ve toplumun genel olarak hizada 

tutulmasının en önemli ideolojisi olduğunu görmezden gelmek, hiçbir adalet ve eşitlik 
fikrini inandırıcı kılamaz.” diyor ve devam ediyor: 

 
“Cinsiyetçilik, heteroseksizm ve homofobi-transfobi, sadece cinsiyet ve cinsel kimliğe 

yönelik ayrımcılık, şiddet ve nefret suçlarının siyasetleri değildir aynı zamanda hayatımızı 

zindan eden her türden nefret siyasetinin de belirleyicisidir. Milliyetçilik, ırkçılık, anti-
semitizm, otoriterlik vb. bütün nefret siyasetleri genel bir muhafazakârlık ikliminde 

yeşerir ve bu iklim esasen homofobiden beslenir, genel olarak bütün beden kontrolüne 
dayalı siyasetlerden güç alır. Homofobik olmayan bir milliyetçilik söz konusu bile olamaz.” 

 

“Milliyetçilik, kökten dincilik, kör vatanseverlik, kadın düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve 
genel olarak içinde yaşadığımız sistemin meşrulaştırılması eğilimleri mutlaka homofobik 

tutumlarla birlikte var oluyor. Yani homofobik olmayan bir milliyetçilik ya da başka bir 

siyasi kötülük yok. Esas oğlan her zaman Türk, Sünni, Müslüman ve heteroseksüel. 
Dünyada da eşitlik ve adalet ilkesini savunan ama homofobik olan bir toplumsal siyaset, 

böyle bir hayat tasavvuru yok.” 
 

“Mutlaka “nefret edin!” demesi gerekmiyor” 

 
Sosyal Psikolog Göregenli, hepimizin “doğru”sunu, “iyi”sini vazeden her dilin ontolojik 

olarak nefreti içinde taşıdığını, mutlaka “nefret edin!” demesi gerekmediğini belirtiyor: 
 

“Nefret söylemi öncelikle iktidar tarafından üretiliyor ve bu iktidar dili işte bildiğimiz, 

yukarıda da söz ettiğimiz farklı biçim ve düzeylerde yeniden yeniden üretiliyor. Sokaktaki 
insanın, gencin, çocuğun zihni, dili, dünyası böyle şekilleniyor: Kim normal, kim anormal, 

kim hasta, kim sağlıklı, kim günahkâr, kim cennetlik, kim iyi, kim kötü ve nihayet kim var 

olmalı kim yok olmalı. Bütün dünyamız sokakta, evde, okulda, her yerde bu dilin kurduğu 
hiyerarşilerle şekilleniyor. Böyle bir dünyaya referansla kurulmuş, hepimizin “doğru”sunu, 

“iyi”sini vazeden her dil ontolojik olarak nefreti içinde taşır, mutlaka “nefret edin!” demesi 
gerekmiyor.” 

http://www.haberekspres.com.tr/izmir/izmir-de-iki-escinsel-erkek-evlendi-h120218.html
https://www.youtube.com/watch?v=OTVGxESiX7Q
https://www.mynet.com/turkiye-ye-saskina-ceviren-olay-iki-erkek-dugun-salonunda-evlendi-110104457714
https://www.mynet.com/turkiye-ye-saskina-ceviren-olay-iki-erkek-dugun-salonunda-evlendi-110104457714
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=6806
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=6806
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=6806


“Haber başlığına bak. Nefret söylemi diyor” 

 
Kasım ayı sosyal mecrasında homofobik ve transfobik nefret söylemi üretimine katkı 

kamu, kurum ve medyasından geldi. 
 

 
 

Kasım ayı sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet 
kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve 

transfobik söylem içeren haber ve yorumlara katkı, “kamu”, “kurum” ve “medya”sından 

geldi. 
 

Kasım ayında Ankara’da düzenlenen Avrupa Birliği-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog 
Toplantısı'nı aktaran BBC Türkçe’nin, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vize serbestisi için 

gerekli 72 kriterden 6'sı kaldı” başlıklı haberi, okur ve takipçilerince yoğun tartışma ile 

karşılandı. 
 

Bir BBC Türkçe takipçisinin, “O altı kriter de; ileri demokrasi, insan hakları, kadın erkek 
eşitliği, ifade özgürlüğü, vergi adaleti, LGBT hakları gibi asla Türkiye’de 

gerçekleşmeyecek olanlardır muhtemelen...” yorumu, 165 “like” alırken, “LGBT” 

tartışmasına yol açıyor. 
 

“lgbt illere mesela ne hakki istiyorsun.ifade etmek isteyip edemedigin ne..kadinin da 

seyinin olmasinimi istiyorsun” 
 

“Toplumda eşit yurttaşlık hakkı için gerekli her türlü yasal düzenleme. Meselâ 
eşcinselliğin de "normal" kabul edilmesi ve bir hastalık olmadığının deklare edilmesi için 

yayınlar gibi...” 

 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27172
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156293866323822?__tn__=-R
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156293866323822?__tn__=-R


“senin dedigin bircok bati ulkesinde bile hos karsilanmiyor.zaten escinseller istedigi gibi 

hareket ediyorlar.tv de tartisiyor s.medya da istedigini soyluyor.avrupa da olmadigi 
kadar.kerimcan iniz var mesela..istedigi kadar ozgur.daha ne istiyorsunuz 

ki..evlenmekmi..hergun evlenip bosaniyorlar.” 
 

“Ulan ne ebleh insanlarsınız.diğerlerine verecek cevabınız yok ya takıldınız LGBT haklarına 

koduklarım sizi...” 
 

“Lüksemburg, İrlanda, Sırbistan'da başbakan ve bakan oluyor eşcinseller.demek ki 

insanlar cinsel yönelimleri hoş karşılanıp halktan oy alabiliyorlar.Türkiye'de bunlar nasıl 
karşılanır bi düşünün bakalım.burda bademciler ilgi görüyor nedense.” 

 
“Almanya vizesi için gtünü verecek adamlar LGBT haklarına karşı” 

 

BBC Türkçe takipçilerinden birinin “Her seçim yaklaştığında ab giriyoruz” yorumu ile dâhil 
olduğu “tartışma”, 2000’lerin başına kadar gidiyor. LGBTİ hakları Türkiye’nin AB’ye 

girebilmesi için önüne konan kısa ve orta vadeli hedefleri gösteren Katılım Ortaklığı 
Belgesi ile gündeme gelmiş; Başbakan Bülent Ecevit’in 2001’de kabul ettiği programı AKP 

Hükümeti devralmıştı. Türkiye’nin ilk ödevi çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığını 

ortadan kaldırmaktı! “İşgücü ve sosyal konular” başlığı altında “cinsel yönelim” temelli 
ayrımcılığın 2004’e kadar kaldırılması beklenirken; Türkiye en azından çalışma hayatında 

cinsel yönelim temelli ayrımcılığı yasaklayan bu kriteri bugüne kadar gündemine bile 

almadı. 
 

“Bu bir nefret söylemi değil. Siz nasıl bir insanlarsınız ya?” 
 

Diyanet İşleri Başkanlığı; Kasım ayında e-devlet uygulaması üzerinden kendisine 

yöneltilen LGBTİ+’lara dönük ayrımcılıkla ilgili sorulara nefret söylemiyle yanıt verdi: 
“Normal değil, patolojik, haddi aşıyor, helak edici büyük günah, yapısal bozukluk, hak 

değil batıl davası!” 
 

Kendisini “Economist / Müteahhit” olarak tanıtan bir twitter kullanıcısı, “Diyanet'ten nefret 

söylemi: Eşcinsellik, haddi aşmaktır, yapısal bozukluktur!” başlıklı T24 internet sitesinin 
haberini Diyanet’in söylemini destekleyen şu yorumla paylaştı: “Haber başlığına bak . 

Nefret söylemi diyor . Ulan diyanet sapikligi yapisal bozukluk olarak ifade ediyor . Size 

göre doğal , olağan olabilir . Ama dinimize göre haram. Sizde çok fazla çalışan mı var 

. Alınganlık yaptınız .” 
 

Diyanet haberini aynı başlıkla paylaşan @Haberdar hesabına “yorum” düşen bir takipçi 

ise internet sitesine, “nasil haber bu. Diyanete vuracam diye Allah'in ayetlerini 
gormezden mi geleceksin. Allah'a da mi nefret soylemi davasi actiracaksin” tweetiyle 

çıkışıyor.  

 
kaosGL.org’un haberini, “Diyanet'ten nefret söylemi: Eşcinsellik, haddi aşmaktır, yapısal 

bozukluktur!” başlığı ile veren T24 internet sitesinin twitter ve facebook paylaşımları, 
sosyal medya kullanıcıları tarafından “Diyanet ve nefret söylemi” tartışmalarıyla 

karşılandı. 

 
“Diyanet’ten nefret söylemi” haberi, “T24 sizi nefretle kınıyorum.” tweetiyle karşılanan 

T24 internet sitesinin sosyal medya takipçilerinin, “nefret söylemi öyle olmaz böyle olur” 
dedirten tweetleri ise şöyle sıralanıyor: 

 

“Eşcinselliğe itiraz yok leşcinsel haline getirenler çoğunlukta acın İstanbul onur 
yürüyüşünü izleyin pornografi masum kalır YouTube 

 

Tercih ne olur ise olsun sorun ahlak erezyonuna dönüşme sorunudur, Sonrası toplumsal 
çöküş” 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26347
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27100
https://twitter.com/telliogluyusuf/status/1065509026094612480
https://twitter.com/telliogluyusuf/status/1065509026094612480
https://twitter.com/Haberdar/status/1065802116726431744
http://t24.com.tr/haber/diyanetten-nefret-soylemi-escinsellik-haddi-asmaktir-yapisal-bozukluktur,753968
http://t24.com.tr/haber/diyanetten-nefret-soylemi-escinsellik-haddi-asmaktir-yapisal-bozukluktur,753968
https://twitter.com/t24comtr/status/1065507740951461888
https://www.facebook.com/T24comtr/photos/a.385783734791131/2045240368845451/?type=3&theater
https://twitter.com/t24comtr/status/1065507740951461888


 

“Diyanet bu kez haklı.Lut kavmi bu yüzden helak oldu.Allah karşü cinsi boşuna mı yarattı 
kardeşim?” 

 
“Tabiki diyanet haklidir eger kisi kendini ruhen oyle hissediyorsa bu bir hastalik degilse 

bile tedavisi yoksa bile hem cinsiyle iliskide bulunmak zorunda degildir bu iğrençliktir” 

 
“Bu bir nefret söylemi değil. Siz nasıl bir insanlarsınız ya ? Erkek erkeğe, kadın kadına 

diye bişey olabilir mi ? Midem bulanıyor, bu özgürlük falan değil. Rabbim lut kavmine 

yaptığını inşallah sizede yapar. Tiksiniyorum sizden iğrenç yaratıklar” 
 

“Nefret söylemi ne demek, eşcinselliği normal bir hadise gibi yorumlamayın, iyice bozuldu 
ahlâkımiz bunları savunanlar yüzünden” 

 

“Ben de çok konuda Diyanete katılmam. Lakin bu konu, Sapıklık ve Hastalıktır.” 
 
“Diyanet işine geldiği şekilde fetva veriyor iktidardan biri eşcinselimdesin bakalım diyanet 

o zaman ne diyecek” 
 

T24’ün facebook paylaşımında, “Eşcinsellik, haddi aşmaktır, yapısal bozukluktur!” diyen 
Diyanet’e tepki gösteren takipçilerden biri, “ulan su din adamlari bir gun olsun adalet 

esitlik isci emekci konusmasi yapsa sasirip kalacam bir kez ulan insanlik adina 

konussunlar be birlez ulkede bir suru sorun var isleri gucleri escinsellere kadinlara 
dusmanlik yapmak” yorumu yapar ve Diyanet’e eleştirel yorumlar gelirken hemen 

ardından gecikmeden onlarca “helak olan Lut kavmi” ile “cinsi sapkınlar” küfürleri akmaya 
başlıyor. 

 

Diyanet: Nefret dili caiz değil ama eşcinsellik sapıklıktır! 
 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2014 yılında, nefret söylemi ile ilgili bir 

soruya “İslam'da bir kimseyi aşağılamak, onu kendisinde bulunmayan sıfatlarla nitelemek 
caiz değildir” diye cevap vermiş; DiyanetTV’de 2016 yılında da, “Nefret Söylemi ve 

Ötekileştirici Dil” programı yapmış ve “nefret söyleminin zamanla nefret suçlarına 
dönüştüğüne” dikkat çekmişti. 

 

Öte yandan aynı dönemde Milli Gazete, Kaos GL’nin de katıldığı, Avrupa 
Parlamentosu’nun Arnavutluk’ta düzenlediği LGBT haklarıyla ilgili bir toplantıya yönelik 

homofobik saldırısına Diyanet’i ortak etmiş, gazete çalışanlarınca Diyanet İşleri Başkanlığı 
(DİB) Alo Fetva Hattı’na ‘toplantıya katılım hakkında’ yöneltilen soruya “Kesinlikle 

sapıklıktır, dinimizde yasaklanmıştır. Böyle bir toplantıya pozitif anlamda destek verenler 

vebal altındadır.” yanıtının alındığını haber etmişti. 
 

Akit: Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede yaygın medya organı! 
 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 

almış olan Yeni Akit, Kasım ayında da hem kendisi coştu hem okur ve takipçilerini 
coşturdu. 

 

Akit’in kaosGL.org’u takip etmekten sorumlu muhabiri Harun Sökmen, Kaos GL 
haberlerini alıp, uygun bulduğu yerlerine “sapkın” ve “homo” sözcüklerini ekleyerek, 

Dernek’in yayınlarının NotaBene ile Tüyap Kitap Fuarı’na katılmasını hedef gösterdi. 
 

“Kamu görevlilerinin harekete geçmesi”ni çağırmalara doyamayan muhabir Harun 

Sökmen’den mesajı alan Akit okuru, söz konusu “çağrı”yı tekrarediyor: “Kaos GL 
Adlarından Bile , Ne Mal Oldukları Ve Amaçları Belli. Yetkililer, Derhal Bu Kitapları 

Toplatmalı dır. Sorumlular Cezalandırılmalıdır. Bu Sapkınlara Asla Taviz Verilmemelidir.” 

https://www.facebook.com/T24comtr/photos/a.385783734791131/2045240368845451/?type=3&theater
http://www.merhabahaber.com/diyanet-nefret-dili-caiz-degil-239754h.htm
https://www.diyanet.tv/divan/video/divan-114-bolum
https://www.youtube.com/watch?time_continue=342&v=Ol_xQpUaeHo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=342&v=Ol_xQpUaeHo
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=17951
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=18146
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27013
https://twitter.com/yeniakit/status/1062636628416585728
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27033
http://sendika63.org/2018/11/notabeneden-akitin-sapkinlar-tuyapta-haberine-yanit-provokasyon-cabalari-daha-fazla-direnc-uretecek-517919/
http://susma24.com/akit-gazetesi-kitap-fuarini-hedef-gosterdi/
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=27031
https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinlar-tuyap-kitap-fuarinda-544480.html


Akit’in kaosGL.org’u takip etmekten sorumlu muhabiri Harun Sökmen’e destek, gene Akit 

yazarı Ali Karahasanoğlu’ndan geliyor. Takipçisi de yazarına şahitlik ediyor: 
 

“Pazar günü ailemle beraber Tüyap kitap fuarına gittim orada dikkatimi ceken ki bu yeni 
değil evveliyatı da var Hristiyanlığı yayan haşa HZ.İsaAllahın oğludur diye bir yayın evine 

en güzel yeri tahsis etmişler,hakeza eşcinselliğin propagandasını yapan yayın evlere de 

göze carpan yerlere yerleştirmişler.diğer taraftan İslami yayın evlerini köşe bucaklara 
sıkıştırmışlar % 99 Müslüman bir ülkede !” 

 

kaosGL.org’un haberlerini alıp başına, ortasına, sonuna cinsiyetçi ve homofobik küfürlerini 
ekleyip, nefretini saçarak “özel haber” diye yayımlayan Akit muhabiri Harun Sökmen, 

nefret söylemi üretme, yayma ve kurumsal ayrımcılık ile nefret suçuna teşvik konusunda 
Kasım ayı boyunca görevini aksatmadı. 

 

“bu sapıklar hala devletten hoca kılığında maaş mı alıyor vay memlektim. ailenin 
korunması maddesi nerede kaldı” 

“artık okullarda aynı hıristiyan okullarındaki gibilesbien , feminist , gay , transeksüel 
dersleride olacak yani. toplum olarak çoluk çocuk travestimi olacağız. nedir bu rezillik” 

“Allah bunları ya ıslah etsin ya da bildiği gibi yapsın.Bu ahlaksızların haberini yaparak 

tanınırlıklarını arttırmayın,reklamlarını yapmayın.Kendi logar çukurlarında debelensinler.” 
“Bunun devlet nezdinde bir cezâsı yok mu ? İş olup bittikten sonra harekete geçilmesi o 

işi geri çevirmez . Tedbîr evvelden alınmalıdır .” 

“Devlet nerde devlet. bu tür dernekler dış destekli. ucu dışarıda. gavurlar tarafından 
maddi olarak destekleniyor. devlet bunların hepsini kapatsın. insan hakları, kadın erkek 

eşitliği, özgürlük zulüm, insanı yardım adı altında kurulan derneklerin çoğu yabancı 
destekli ve türkiye aleyhine çalışıyor. istihbarat boş durmasın, işimizi güzel yapalım 

lütfen” 

“yapan sapık belli lut gölüne gitsin” 
“bu nasıl bir ahlaksızlıktır? kimse bir şey yapmayacak mı?anayasada pek çok yerde genel 

sağlık, genel ahlak gibi kavramlar geçiyor?hukuk adamlarını göreve davet ediyoruz...” 
 

Nefrete inat, yaşasın hayat! 

 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Kasım Nefret 

Suçu Mağduru Transları Anma Günü için yaptığı açıklamayı haberleştiren kaosGL.org 
linkini, twitter hesabından paylaşması geleneksel ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ve homofobik 

nefret söylemleri ile karşılandı. 

 
“Yaşam hakkının kutsallığı, eşitliği ve adalet için nefret suçlarının işlendiği her platformda 

varolmaya devam edeceğim. Aylar önce de taahhüt ettiğim ve sözleşmesini imzaladığım 

“LGBTİ+ Hakları”nı unutmadım. Nefrete inat, yaşasın hayat!” 
 

Milletvekili Tanrıkulu’nun “nefrete inat, yaşasın hayat” mesajıyla yaptığı paylaşıma 
gösterilen nefret söylemi mesajlarından kısa bir seyir sıralayalım: 

 

“Sıkıyorsa Taksim’de değil, Diyarbakır’da sahip çık bu “quneklere”” 
“Lut kavminin yan sanayisi” 

“Bu herife top-ibne desen hakaret telâkki eder seni mahkemeye verir..sırf ucuz ve şeytani 
popülizm adına ahlaksızlığa meşruiyet kazandırıp savunuyor ve yayıyor. Yok insan hakkı 

yok homonizim..bidi bidi..” 

“Siz LGBT ile simgelenen sapkınlıkların hangisini temsil ediyorsunuz...çok merak 
ettim..görünüşünüz normal gibi geldi bana...” 

“4000 yıllık ibneliği özgürlük adı altında meşru göstermeye çalışmak nasıl bir ibneliktir” 

“İbneleri savunuyor.” 
“Chp fakir fukarayı bırakmış ibnelerle uğraşıyor proje yıkım ekibi faliyette” 

 
 

https://twitter.com/akittv/status/1062640922108854274
https://webtv.akittv.com.tr/mansetlerin-dili/sapkinlar-tuyap-fuarinda-7267
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/milli-egitim-tuyapa-ogrenci-tasimamali-26462.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/kadin-kadina-oyku-yarismasinda-escinsellik-propagandasi-549886.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/hacettepede-sapkin-derse-sorusturma-539578.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/ser-odaklarini-desifreye-devam-ediyoruz-universitelerde-sapkin-istila-539919.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/mahmud-abbas-yurt-disi-ziyaretini-yarida-kesti-ramallaha-donuyor-543975.html
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27110
https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1065906319411027969
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27113
https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1065906319411027969


“Futbol erkek oyunudur bizde sadece hakemler ibnedir” 

 
Sosyal medyanın homofobik ve transfobik nefret söylemi dosyasının Aralık ayı başlıkları 

“spor”, “ağ sayfası”, “doğrulama platformu” ve “şiddet” sahalarından derlendi. 
 

 
 

Sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve 
cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik 

ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik nefret söylemi içeren haber ve yorumları ele 

aldığımız Aralık (2018) ayı dosyamızı dört “başlık” altında derledik: “Futbol erkek 
oyunudur bizde sadece hakemler ibnedir”, “eşcinsellik yasaklansın kampanyası”, “LGBTİ 

masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım” ve “Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının 
şokunu yaşadı”. 

 

“Futbol erkek oyunudur bizde sadece hakemler ibnedir” 
 

kaosGL.org’un “Yeşil sahalarda gökkuşağı” haberini aktaran BirGün gazetesinin twitter 
paylaşımına, “profesyonel futbol”lu bir haber/mesaja sadece bir tek homofobik nefret 

söylemi gelirken; aynı haberi aktaran T24’ün “Premier Lig'de LGBTİ farkındalığı” 

haberinin twitter paylaşımına ise bir takipçi, “Korner atışlarında ceza sahasında ki ikili 
mücadeleler çok çetin geçecek artık demek ki” yorumu düşerken, bir başka takipçi hiç 

uzatmadan geleneksel seksist ve homofobik söylem ile karşıladı: “o kadar da ibneliğe ne 

gerek var aq ya. bu resmen eşcinselliğe özendirmek reklamını yapmak” 
 

BBC Türkçe, “Brezilyalı eski profesyonel futbolcu Douglas Braga: "Eşcinsel olduğum için 
futbolu bırakmak zorunda kaldım"” başlıklı spor haberini twitter hesabında paylaştığında 

gene bir tek yorumda, “futbolun bu sapıklardan da temizlenmesi lazım” nefret söylemi ile 

karşılanırken, aynı haberin facebook hesabında paylaşımında ise takipçilerin coştuğu 
görüldü. 

 
BBC Türkçe’nin facebook takipçilerinden biri, profesyonel futbolcunun eşcinsel olduğu için 

futbolu bırakmak zorunda kaldığı haberine, “Eşcinselliğe saldıranlarda homofobik olmak 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27416
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27167
https://twitter.com/BirGun_Spor/status/1070281484764876801
https://twitter.com/ae_alierol/status/1082238905695551488
https://twitter.com/ae_alierol/status/1082238905695551488
https://t24.com.tr/haber/premier-ligde-lgbti-farkindaligi,764784
https://twitter.com/T24spor/status/1070305743268663296
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46743530
https://twitter.com/bbcturkce/status/1080676015486193664
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156391305958822
https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/posts/10156391305958822


ruhsal bir rahatsızlıktır ve bozukluktur.” iddiasıyla tepki gösterirken, bir başka takipçi 

“yemişim ben o psikolojiyi , ben onu bunu bilmem islam oncesi Türk Töresi gayet nettir , 
her turlu cinsel sapıklık ibnelik ve zinanın cezası ölümdür ..” karşılığı ile kestirip atıyor. 

Ardından dâhil olan takipçilerin “hastalık mı değil mi, bilim mi din mi” karşılıklı atışma ve 
tartışmaları “alay etme, komik bulma, karikatürize etme ve ciddiye almama” 

yaklaşımlarıyla seyrediyor. Alt grup arasındaki homofobik atışma, gruba bir kadın 

takipçinin de katılmasıyla hemen cinsiyetçi sataşmaya dönüşüyor. 
 

“Futbol erkek oyunudur bizde sadece hakemler ibnedir” yorumu da “cinsiyetçi” tepkisi 

alsa da BBC Türkçe facebook takipçisi erkekler arasında çok fazla ilgi görüyor ve “top” 
çevirmeyi seven erkekler arası eğlenceyi beraberinde getiriyor: “Hakemle cilvelesir 

sonra”, “Götcü”, “senin de o sahada ki topdan farkın yok ama neyse.. !:)!”, “Topun topla 
temas sorunsalı”. 

 

“Eşcinselleri “top” olarak gören kendinden emin erkekler de bilir aslında o “top”ların da 
“top” ile oynayabileceklerini.” diyelim ve on sene öncesinden bir hatırlatma yapalım:  

 
“Futbol topu ile eşcinselin benzerliğindeki form, ortalama kültürel yüklemeden ibaret olsa 

gerek. Yoksa, malumdur, önemli olan, yüklemenin ideolojik olduğudur. İdeolojik 

olduğunu, kültürel yaratıcılığı oranında argo savuran ile küfredenlerin bilmesi gerekmez! 
Erkekliğin kalelerinden biri olan futbol, eşcinsel erkekleri “ibne” diye damgalar, hakaret 

eder, değersizleştirir. Topun havalandığı her alandan eşcinseli dışarı atanlar, kendi 

etraflarındaki çemberin içinde güvendedirler artık.” 
 

EkşiSözlük: “eşcinsellik yasaklansın kampanyası” 
 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 

almış olan Yeni Akit’ten bir “manşet” değil bu, Aralık ayında EkşiSözlük’te açılmış 
“başlık”lardan biri.  

 
Sitede, “eşcinsellik yasaklansın kampanyası” başlığına gelen ilk “entry”, “bi bitmediniz 

absürd başlıkçılar” oldu: “gün geçmiyor ki ekşi sözlük başlıkları 1 gram daha 

iğrençleşmesin. gerçekten mi yani, hayattan istediğin bu mu? benim daha güzel bir fikrim 
var: (bkz: ekşi sözlükte başlık açmak için iq altsınırı koyulması) veya daha güzeli 

(bkz: engelle butonu)” 
 

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun haberine (aşağıda) göndermede bulunan bir diğer 

“sözlük” yazarı “nick” ise söz konusu “başlık”a tepkisinin “ironik” olduğunu ekleyerek, 
homofobik nefret söylemine dikkat çekiyor: “bu arada ıq 80- bireyler için yukarıdaki yazı 

ironi içermekte olup ekşi sözlük yönetimine açık çağrımdır. ben homofobik ve nefret 

söylemi yapan bir yaratıkla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. lütfen sitenin kullanıcı 
politikasını ona göre düzenleyin.” 

 
“Başlık”a karşı entry’lerden biri, “bir de şikayette bulunun çünkü bu bir görüş değil alenen 

nefret suçudur.” diyerek “tartışma”da asıl noktanın altını çizerken, “bir an nabız tutmak 

için mi açıldı diye sordurtmuş olan başlık.” entry’si, devam ediyor: “yoksa aklı başında bir 
insanın bunu düşünmesi mümkün değil. haa, düşünüp de yazdı desek açıktan nefret 

söylemi. kendisine sorsan der ki "ifade özgürlüğümü kullanıyorum" ama eşcinselliği 
sadece erkeklik üzerinden bilebilen bir kişi için ne beyhude çaba bunları yazıyor 

olmamız.” 

 
EkşiSözlük’te açılan “eşcinsellik yasaklansın kampanyası” başlığına gelen sınırlı sayıda 

destek entry’lerinde ise “doğuştan” mı, “sonradan” mı kafa karışıklığı ile “çözüm”ün 

“islam”da mı yoksa “doğal seçilim”de mi olduğuna yönelik kararsızlık dikkat çekiyor. 
 

“+1 ile destek veriyorum. doğuştan olanlar müstesna! zevk için erkek erkeğe ilişkiye 
girenlerin islamdaki cezası ölümdür.” 

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=5876
https://eksisozluk.com/escinsellik-yasaklansin-kampanyasi--5867579?a=nice
https://eksisozluk.com/escinsellik-yasaklansin-kampanyasi--5867579?a=nice


 

“aleni bir şekilde destekliyorum; lan olum erkek erkeğe napıyorsunuz lan siz ? mal mısınız 
manyak mısınız ? bi de bunu askerlikten kaçmak için kullanıyorlar düşünsene 20 tane 

hekim albayın önünde ben vurdurdum diyorsun iğrençsiniz umarım doğal seçilim sizi de 
yok eder iğrenç insanımsılar...” 

 

“destekliyorum. eşcinsellik bütün dinlerde sapkınlıktır. bununla ilmi mücadele şarttır. 
anlatılması lazım bu bir hastalık değil. bu sapkınlığı tercihtir. alalhın lanet ettiği bir fiili bir 

insanın yapması çok çirkin. kadın ve erkek birbirine helal kılınmıştır.” 

 
“sonuna kadar desteklediğim kampanyadır.müslüman bir toplumda eşcinsellikten daha 

gereksiz ve sapıkca bir şey göremiyorum.” 
 

EkşiSözlük’te, homofobik ve ayrımcı nefret çağrısı yapan “başlık”a karşı entry’lerden 

bazıları, “halkı kin, düşmanlık ve suça teşvik eden başlıktır” tanımı yapıyor ve TCK’nın 
ilgili maddesini hatırlatıyor. 

 
“gerici-faşist ve homofobik bir kampanyadır. eşcinsellere yönelik her türlü ayrımcılık, bir 

insanlık suçu olup, anayasa'ya da aykırıdır. kimse kimseyi cinsel yönelimlerinden dolayı 

mevcut haklarından mahrum edemez, o kişiye yasak koyamaz. eşcinsellik değil, ama 
ırkçılık ve yobazlık ile birlikte homofobi de yasaklanmalı, net tanımları yapılarak ciddi 

cezai yaptırımları olan bir suç haline getirilmelidir.” 

 
“en azından sözlükten uçurulması gerektiğini düşündüğüm yazarın kampanyasıdır. yalan 

yanlış bilgiler ile sözlüğü çöplüğe çeviriyor. tabi bir de halkı kin ve düşmanlığa 
yönlendiriyor.” 

 

“ama kabahat sizde degil, uc kurus para icin 45 iq ile uretilmis goruslerinizi milyonlara 
duyurmaniza yardim ve yataklik eden platformda.” 

 
“LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım” 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Mantık 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun, 22 Kasım 2018 tarihinde İzmir 

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Peygamberimiz ve Gençlik” 
etkinliğinde yaptığı konuşma, nefret söylemi üreten cinsiyet ayrımcı ifadelerden ötürü, 

Aralık ayının başında Cumhuriyet gazetesi ile gündeme taşındı. 

 
Güzelbahçe İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ifade ettiği 

söylenen “Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir.” 

sözlerini, ilahiyatçı Emiroğlu, “söylemediğim sözden dolayı hakkımda olmadık haberler 
çıktı” diyerek sarf etmediği açıklaması yaptı. 

 
“Peygamberimiz ve Gençlik” konuşmasının ses kaydını yayınlayan “internet doğrulama 

platformu” teyit.org sitesi, kayıtla birlikte “konuşmanın tamamı dinlendiğinde 

Emiroğlu’nun adetin tedavi edilmesi gerektiğini söylediği iddiasının doğru olmadığı 
görülüyor. Adet dönemine ilişkin ise hijyenik bazı hastalıklar şeklinde bir ifadede 

bulunuyor.” paylaşımı yaptı. 
 

Emiroğlu’nun konuşmasında, “kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka 

tedavi olmaları gerekir.” demediğini belirten teyit.org, yetinmeyerek devam ediyor ve 
ayrıca vurguluyor: “Konuşmanın tamamı dinlendiğinde Emiroğlu’nun adetin tedavi 

edilmesi gerektiğini söylediği iddiasının doğru olmadığı görülüyor.”  

 
Konuşmayı dinlemeye devam eden teyit.org, sıra “LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi 

olmaları lazım.” iddiasına geldiğinde, “Emiroğlu’nun konuşması sırasında Lezbiyen Gey 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1159268/Muftulukten_skandal_konferans___Cocuklar_evlenebilir__laiklik_en_buyuk_tehlikedir_.html
http://t24.com.tr/haber/muftulugun-duzenledigi-konferanstan-cocuklar-evlenebilir-laiklik-en-buyuk-tehlikedir-kizlarin-adet-olmasi-tedavi-edilmeli,763377
http://t24.com.tr/haber/muftulugun-duzenledigi-konferanstan-cocuklar-evlenebilir-laiklik-en-buyuk-tehlikedir-kizlarin-adet-olmasi-tedavi-edilmeli,763377
https://teyit.org/prof-dr-ibrahim-emiroglu-konferansta-ne-soyledi-ne-soylemedi/
https://teyit.org/prof-dr-ibrahim-emiroglu-konferansta-ne-soyledi-ne-soylemedi/


Biseksüel Trans İnterseksüel (LGBTİ) bireyler hakkında yorumda bulunduğu 

görülebiliyor.” aktarımı yapıyor.  
 

“Konuşma sırasında Emiroğlu’nun LPGTİ olarak ifade ettiği gençlerin çok erken 
uyarılmasının da bir sorun olabileceği, gençlerin bu tür duyguları çok hızlı yaşadığı için 

cinsel dönüşümler yaşayabildiği belirtiliyor.” diye Emiroğlu’nun söylediklerini paylaşan 

teyit.org’un bu kez nedense devam edip, “tedavi”den bahsettiği bölümü ayrıca paylaşma 
ve “doğrulama” gereği duymadığı “görülüyor”. 

 

teyit.org’un twitter paylaşımına yorum düşen bir takipçi ise “gördüğünü” şöyle paylaşmış: 
“TEYİT ifadeleri yumuşatmak için herşeyi yapmış. Evet LGBTİ hastalık demiş, 15 yaşında 

evliliği örneklerle savunmuş, 1. sınıftaki torunu üzerinden ergenlik yaşı düştü demiş, ve 
diğerleri... Demediği tek şey regl hastalıktır.”  

 

Haberi Cumhuriyet kaynaklı paylaşan ve “söylemediğim sözden dolayı hakkımda olmadık 
haberler çıktı, yargısız infaz yapılarak linç edildim” açıklaması üzerine, “Prof. Emiroğlu ve 

okurlarından” özür dileyen T24’ün twitter paylaşımında düşülen yorumlar seksist 
ifadelerle akarken, cinsiyetçilikle karşılıklı birbirini besleyen ve yeniden üreten homofobik 

söylemli mesajlar da karışıyor: 

 
“Bunu diyen latent gey olabilir mi? Kadın düşmanlığıyla pedofiliyi iyi harmanlamış. Ancak 

keşke açıkça eşcinsel olduğunu söylese, daha ahlâklı bir seçim olurdu. Sapıklığa kılıf 

olarak dini kullanan ruh hastaları...”  
 

“LGBT ibneleri(kendilerine böyle diyorlar)için tamam da adet için nasıl böyle bir şey 
diyebilmiş... Umarım yanlış anlaşılmıştır.” 

 

“Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı” 
 

Aralık ayından bir başka gelişmeden, İHA’nın Mersin menşeli “Eşcinselleri bıçaklayıp gasp 
ettiler” haberi sadece Mersin, Tarsus gibi Çukurova yerel basını ile sınırlı kalmayıp, 

Malatya, Sivas, Erzurum yerel basınından ulusal basına kadar yayıldı. 

 
Homofobik saldırı haberini “Eşcinsel nefreti: 4 yaralı” başlığı ile veren Cumhuriyet 

gazetesinin twitter paylaşımı, “Escinsellere aşırilik yapanları 7/24 izlesek bu arkadaslarin 
escinsel oldugunu goruruz , kendilerini topluma ve kendilerine ispat icin bu nefret 

showunu yapiyorlar.” ve “Aramizda serbestce dolasan caniler vardir. Lutfen birbirinizi her 

daim uyarin.” yorumları alırken, facebook paylaşımına yapılan bir yorum gene aynı 
yaklaşımla “Sağlıklı bir erkek eşcinsel bireylere saldırmaz. Saldırıyorsa götü bokludur” 

derken, aldığı cevap, “sen ne saçmalıyorsun sen ipnelerimi savunuyon bu kadar güzel 

bayan varken erkeklerin birbirini becermesini dogrumu boluyon sen” oluyor. 
 

Mynet ise İHA kaynaklı haberi “Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı” başlığı ile 
verirken, bir takipçisinden “ben barbar degilim ama niyeyse uzulmedim iyiki olmusta 

demedim ama vallahi üzülmedim” mesajı aldı. 

 
Eşit Haklar, Mersin’deki homofobik saldırı haberini twitter hesabında, “Darp "gerekçesi" 

olarak eşcinsellerden nefret ettiğini söyleyenlere karşı savcılık iddianamesinde nefret saiki 
ibaresi yer alarak bu suç bir nefret suçu olarak tanımlanacak mıdır?” notu ile paylaşırken, 

TCK’da yapılan “ayrımcılık ve nefret suçu” düzenlemesini hatırlattı. 
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	Takipçileri Ciğerci’ye destek mesajlarını iletirken Seda Akgül’ün cinsiyetçi ve transfobik söylemine karşı tersinden yer yer “cinsiyetçi” ifadelerde bulunsalar da, “bir kadın olarak” Selin Ciğerci’nin kadınlığına, cinsiyetine ve herkes gibi evlenme ha...
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