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Kaos GL, 2018 ve 2019 boyunca olduğu gibi, 2020 yılı boyunca da 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 gelişmelerin aylık takibini yaptı. 

Çalışma kapsamında homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten gazete “köşe” yazıları 
ile nefret söylemi üretmekle kalmayıp yayan, teşvik eden ve LGBTİ+ toplumunu, kişileri 
be kurumlarını hedef gösteren Akit yayınları da izlendi ve kaydedildi. 

Sosyal Medya Raporu’nun hazırlanma sürecindeki aylık izlemede, Kaos GL Derneği’nin 
2020 Medya İzleme Raporu’nun kayda geçirdiği gibi, LGBTİ+ toplumunu, kişiler ile 
kurumlarını “ahlaksızlık”, “hastalık”, “sapkınlık”, “suç” ve “günah” olarak gösteren, 
yetinmeyip düşmanlaştıran homofobik ve transfobik nefret söyleminin sene boyunca 
sosyal medya ve internet ortamlarında da seyrettiği görüldü. 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin seyri özellikle İstanbul 
Sözleşmesi üzerinden kamu ve siyaset temsilcilerinin doğrudan katılımıyla sene boyunca 
devam ederken devlet destekli kurumsal homofobik nefret dönem dönem sosyal 
medyada kampanyalara dönüştü.  

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) odaklı homofobik ve transfobik 
nefret söylemi üreten ve yayan haberlerin sosyal medya ve internet paylaşımları ile gene 
aynı ortamlardaki mesajların yıl boyunca aylık takibe alan Kaos GL, böylece sürecin 
irdelemesel kaydını tutmuş oldu. 

Ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi, 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, Kaos GL Derneğince Türkçeleştirilen, “Cinsel Yönelim veya Cinsiyet 
Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele: Avrupa Konseyi Standartları” kitabında, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararıyla, “nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, 
savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak tanımlanıyor. 

Bu rapor kapsamında kullanılacak Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) 
terimleri ile tanımlarını, LGBTİ+’lara 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 izleme ile hazırladığımız ve kaosGL.org’da yayınladığımız “Homofobik 
ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri - 2020 Sosyal Medya Raporu” 
kapsamında, internet ortamı ile sosyal medyadan yapılan alıntıların yazım hatalarına 
dokunulmadığını; olduğu gibi alındığını belirtelim. 

Ali Erol, Kaos GL 
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Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin 2020 Seyri 

OCAK - Homofobik nefret söyleminin Ocak ayı sosyal seyri  
Senenin ilk ayından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret 
söylemleri… 

ŞUBAT - Homofobik nefret söyleminin Şubat ayı sosyal seyri  
Şubat ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik. 

MART - Korona günlerinde nefret: “Allahın Gökkuşağına bile karşılar” 
Mart ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik 

NİSAN - Diyanet dili ayrımcılık ve nefrete dönüyor! 
Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi Nisan ayının 
homofobik nefret seyrine damgasını vurdu 

MAYIS - Nefret söyleminin seyri uzun sürer… 
LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Mayıs 
boyunca sürdü… 

HAZİRAN - Onur Ayı Haziran’da homofobik nefret salgını 
LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Onur 
Haftası boyunca salgın halinde seyretti… 

TEMMUZ – AĞUSTOS - Hükümetin homofobik inkârı: LGBTİ+’lar fazla 
toplumsallaşmasın, hele hele hiç siyasallaşmasın! 
LGBTİ+’lara karşı kurumsal homofobik nefret söyleminin sosyal medya seyri Temmuz-
Ağustos boyunca mola vermedi… 

EYLÜL - “Biz hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz ama…” 
Homofobik Nefret Söyleminin Eylül Ayı Sosyal Seyri: “Lezbiyenlik, homoseksüellik 
biseksüellik gibi konularda nefret söylemlerine biz de karşıyız ancak…”  

EKİM - “İstanbul Sözleşmesi'ni ve savunucularını lânetlemek için…” 
Homofobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı Sosyal Seyri: “Partisi, akademisi, sendikal 
gongosu… Dergisi, gazetesi, bütün yayınları Hepsi halka karşıdır” 

KASIM - Muhafazakâr medya nefrete aracı olmakla yetinmiyor, doğrudan 
üretiyor 
Homofobik Nefret Söyleminin Kasım Ayı Seyri: Siyasetçi, transların sağlığa erişim hakkına 
laf ederse, gazeteci de söylemle yetinmeyip çalışma hakkını engellemeyi maharet beller… 

ARALIK - Homofobik nefret Ticaret Bakanlığı’nın ayrımcı kararını takip ediyor 
Ticaret Bakanlığı’nın “LGBT ve gökkuşağı” karşıtı ayrımcı kararı Aralık ayı homofobik 
nefret söyleminin seyrini belirledi 
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Homofobik nefret söyleminin Ocak ayı sosyal seyri 

Senenin ilk ayından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret 
söylemleri… 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Ocak Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

“Civan gibi delikanlılar ve on parmağında on marifet olan bayanlarımız işsizken 
bu dönme merakı neden?” 

Türkiye’de ilk defa açık kimlikli bir trans kadın, Niler Albayrak, İstanbul Avcılar 
Belediyesi’nde şoför olarak işe alındı. Niler Albayrak “transkadın şoför” olarak işe 
başlamasını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Eşitlik ilkesine her zaman olduğundan daha çok 
ihtiyacımız var” diye konuştuğu halde, Hürriyet’in twitter takipçileri, gelişmeyi, cinsiyetçi 
ve transfobik nefret söylemleriyle karşıladılar:  

“İstanbul sözleşmesini imzalayanlar kutlama yapabilir”, “he lan, istanbul sözleşmesinde 
diyordu ibneyi dönmeyi baştacı edin diye.”, “O belediyeyi kınıyorum.. Civan gibi 
delikanlılar ve on parmağında on marifet olan bayanlarımız işsizken bu dönme merakı 
neden?”, “Allah lanetler CEHAPE kutsar.”, “"velevki başkanda ibne" diyecekler yakında!”, 
“Trans değil dönme” 

Cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemi içeren okur/takipçi mesajları, Hürriyet’in twitter 
hesabından bir başka paylaşımın altında devam ediyor:  

“Ulan biz askere almıyoruz siz belediyeye alıyorsunuz ...”, “Akpartilileri kapi dışarı koy, 
yerlerine hdpkk lıları, transları, ayyaş hainleri koyuyorlar.”, “Benim burda anlamadığım 
kim kime binecek”, “Transit taşımacılık başka nasıl yapılabilir ki”, “Belediye kadın 
istihdamına önem verdiği için ile aldığını söylüyor ama ise aldığı kişi erkek. Komedi.” 

Hürriyet gazetesi, transkadın şoför Niler Albayrak ile röportaj yaptı ve hayat hikayesini 
aktarırken “Eylemlere ve basın açıklamalarına katılarak LGBTİ bireylerin haklarını aradı” 
vurgusunu da belirtti. 

Röportajın twitter paylaşımını yapan Hürriyet’e, bir erkek takipçisi, “Ne güzel işte insan 
oda dışlamanın anlamı gereği var mı” yorumuyla karşılık verirken, bir kadın takipçisi ise 
“İbneliği seks işçiliği diye yumuşatıp şirin gösteren bir devlet ve medya kanalı bu ibneliğe 
teşvik değilmidir....” yorumuyla karşılık verdi. 

Röportajın videosunun twitter paylaşımına bir takipçi anında “Allahınızdan bulun 
dışlamayıp kabul edin doğalmış gibi gösterin. Herkes lut kavminin bir ferdi olsun” yorumu 
düşerken, ardından çok sayıda takipçi belediyeyi tebrik mesajı paylaşınca, aynı kişinin 
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dayanamayıp bir nefret mesajı daha eklediği görüldü: “Burda bu olayı ne kadar takdir 
eden varsa ya travesti yada homo dur. Herkes kendisi gibi olsun istiyorlar ki kendileride 
rahat etsin.” 

“Avcılar Belediyesi’ne ‘homo’ şoför!” 

Hürriyet’ten İpek İzci’nin Niler Albayrak ile yaptığı röportajı twitter hesabından aktaran 
gazeteci İsmail Saymaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çok cesur bir adım 
atmış. İnsanlarımız fuhuş batağına mecbur kalmadan, alnının teriyle ve onuruyla 
çalışsınlar. Buna kızılmaz, ancak alkış tutulur.”, mesajı paylaştı. 

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, “fuhuş bataklı” paylaşımına bir takipçisi, tamamı büyük 
harflerle, “Sapıklığı meşrulaştırma!.. Artık deneyimlerini B.Binasında rahatça icra eder 
sanada ayrı bir teşekkür sunar herhalde basın olarak arkasında durduğun için” mesajıyla 
karşılık verdi. 

İstanbul Takipte isimli “haber sitesi”, “Yeni Şafak” kaynaklı haberinde, transkadın şoför 
Niler Albayrak’ın Avcılar Belediyesi’nde işe alımını, “Avcılar Belediyesi’ne ‘homo’ şoför!” 
başlığı ile yayımladı. 

Sosyal medya hesabında kendisini “İstanbul Takipte Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni” 
olarak tanıdan Hüseyin Yelkenci, “Avcılar Belediyesi’ne ‘homo’ şoför!” ayrımcı ve nefret 
ifadesini kişisel twitter hesabından da paylaştı.  

Yeni Şafak kaynaklı İstanbul Takipte haberinde, “CHP’liler Homoların Hamisi” denirken, 
ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret ifadeleri şöyle sıralandı: “anormal 
personel alımı”, “LGBTİ’li Niler Albayrak isimli ‘HOMO’yu (Homoseksüel)”, “LGBTİ’li bir 
sapkın”, “skandal uygulama”, “LGBTİ’lilerin sözde hakları”, “LGBTİ’li sapkınlar”, “kamu 
imkanlarını sapkınlara aktarma”, “Niler Albayrak isimli homo”, “Türk aile yapısının baş 
düşmanı homolar”, “Halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesinden homolara maaş 
verilecek”, “şehrin yönetiminde sapkınların söz sahibi olması” 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Ocak “köşe”leri 

Ocak’ın ilk haftasından homofobik nefret “köşe”lerini Şereflikoçhisar Çengel, Türkiye, 
Antalya Hilal ve Isparta Haber32 yazarlarından seçtik: “Bekâra ev vermekten çekinenleri 
daha da sıkıntılı gelecek beklemekte” 

Ocak’ın ikinci haftasından homofobik nefret “köşe”lerini DikGazete, Yurt ve Habervakti 
yazarlarından seçtik: “Amaç ahlâksızlığın ve sapıklığın yaygınlaştırılması” 

Ocak’ın üçüncü haftasından homofobik nefret “köşe”lerini Yeni şafak, Millî Gazete, Sabah 
ve Diriliş Postası yazarlarından seçtik: “Eşcinsel ilişkiler Müslüman coğrafyalarda da 
artmakta” 

Ocak ayının son haftasından Akit, Milat, Yeni Asya, Konya Merhaba, Edirne Yenigün, 
Bayburt Gündem ve KamudanNetHaber yazarlarından homofobik nefret “köşe”leri: 
Küfürleri yanlarına kâr kalmıyormuş gibi bir de yakınıyorlar! 

Homofobik nefret söylemini görmeyen medya, “skandal” ile “hakaret” arasında 
salınıyor! 

AKP’li Esenler Belediyesi’nin etkinliğinde konuşan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın Milli 
Eğitim Bakanı’na yönelik sarf ettiği “hakaret” içeren sözleri gören medya, aynı sözün 
devamında “cinsel sapık, eşcinsel” ifadesiyle gelen homofobik nefret söylemini görmedi. 
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AKP’li İstanbul Esenler Belediyesi, Yeni Şafak “köşe” yazarı Yusuf Kaplan ile “Fikir 
Atölyesi” adıyla düzenlediği etkinliklere yeni yılda da devam ederken, etkinlikte konuşan 
Yeni Şafak yazarı, eğitim sistemini eleştirirken hızını alamayarak “eşcinseller”e yönelik 
homofobik nefret söyleminde bulundu. Homofobik nefret söylemini görmeyen medya, 
“skandal” ile “hakaret” arasında salındı. 

Akit’in Ocak ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Ocak ayı listesini hazırladı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 
almış olan Yeni Akit’in Ocak ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve 
kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

En son savcılığın, “ifade özgürlüğü” bahanesiyle, LGBTİ+’lara yönelik nefretini görmezden 
gelmesinin getirdiği güvence ve iktidara yakınlığın sağladığı ayrıcalık ile homofobik 
hoyratlığını iyice arttıran Akit, “köşe” yazıları ve “haber” adı altında hazırladığı nefret 
bültenleriyle yeni yıla da mola vermeden girdi.    

Akit’in Ocak ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “Ocak bir, nefret bir: “LGBTİ’li 
sapkınlar”, “sapkın homolar”…”, “İstanbul Sözleşmesi’ne karşı karalama, 
dezenformasyon, hep aynı nakarat…”, “Nefret kokteyli…”, “Ha “haber” ha “köşe”: Akit için 
fark etmez!” 

https://www.kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-soylemini-gormeyen-medya-skandal-ile-hakaret-arasinda-saliniyor
https://www.kaosgl.org/haber/savciliga-gore-onursuz-ibneler-demek-ifade-ozgurlugu
https://www.kaosgl.org/haber/akit-in-ocak-ayi-nefret-seyri


Homofobik nefret söyleminin Şubat ayı sosyal seyri 

Şubat ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Şubat Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

Yeni Şafak, hedef gösterme ve homofobik nefrette Akit ile yarışıyor! 

Muhafazakâr merkez medyadan Yeni Şafak gazetesi, nefret söylemini doğrudan üreten, 
yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden Akit ile yarışıyor artık. LGBTİ+ kurumlarını 
kriminalize etme ve hedef göstermekte Akit’ten geri kalmayan Yeni Şafak, “Batı’nın 
LGBTİ aşkı!” başlıklı bir nefret bültenini Şubat ayında yayına soktu. 

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayıp, her türlü tehdit ve baskıya karşı 
korumakla görevli olan İçişleri Bakanlığının, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve 
İnterseksleri (LGBTİ+) “vatandaş”tan görmeyip kurumsal ayrımcılığa tabii tutması, nefret 
söylemine devam edip, hedef göstermesini hatırlatan Yeni Şafak “haber”i, Anayasal 
güvenceyle kurulmuş LGBTİ derneklerini, “Türkiye’de eşcinselliği “cinsel yönelim” adı 
altında meşrulaştırmaya çalışmak” ile itham ediyor. Yetinmiyor, gene İçişleri Bakanı’nın 
hedef göstermesini hatırlatan ifadelerle devam ediyor: “LGBTİ derneklerine Batı’dan 
milyon dolarlar yağmış. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre derneklere 34 milyon 
dolar aktarmış.” 

Yeni Şafak, hem Anayasal bir hak hem Dernekler Kanunu’na göre kurulduğunu bildiği ve 
“haber”inde belirtmek durumunda kaldığı halde, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini inkâr 
edecek şekilde, LGBTİ kurumlarını “sapkın dernekler” ifadesiyle nitelemekte sakınca 
görmüyor. 

Türkiye’nin de dahil olduğu AB ve BM fonlarından söz konusu Dernekler Kanunu 
çerçevesinde LGBTİ derneklerinin de yararlanmasını, gene aynı Dernekler Kanunu 
kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve denetimine tabi olduğunu bilen Yeni Şafak 
gazetesi, hâl böyleyken kamuoyunu yanıltmaya ve LGBTİ kurumlarını hedef göstermeye 
devam ediyor: “Eşcinselliğin bir ‘hak’ olduğu tezini işlemeye çalışan sapkın derneklerin 
para havuzu deşifre oldu.”   

“Koronavirüs gibi karantinaya alınıp Allah haklarında hükmünü verene kadar” 

LGBTİ kurumlarını hedef gösteren, nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla 
takipçilerini teşvik eden Yeni Şafak gazetesi, söz konusu “haber”ini twitter ve internet 
sitesinde paylaşınca “okur” ve “takipçi”lerinden beklediği karşılığı da alıyor: “Bu 
derneklerin hesaplarına el konulsun. Devlet neden bu kadar yumuşak davranıyor.” 

https://kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-soyleminin-subat-ayi-sosyal-seyri
https://kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=293
https://www.kaosgl.org/haber/kaos-gl-den-2019-sosyal-medya-raporu
https://www.kaosgl.org/haber/kahrol-dusman-al-sana-bomba-ayol
https://www.kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-soyleminin-ocak-ayi-sosyal-seyri
https://www.yenisafak.com/gundem/batinin-lgbti-aski-3526450
https://www.yenisafak.com/gundem/batinin-lgbti-aski-3526450
https://www.kaosgl.org/haber/icisleri-bakani-lgbti-lara-yonelik-ayrimciliga-devam-ediyor
https://www.kaosgl.org/haber/suleyman-soylu-hedef-gostermeye-devam-ediyor-50-tane-lgbt-li-kadin-polise-saldirdi
https://www.kaosgl.org/haber/hak-siz-miyiz--ifade-ozgurlugu
https://twitter.com/yenisafak/status/1230681043163701248
https://www.yenisafak.com/gundem/batinin-lgbti-aski-3526450
https://www.yenisafak.com/gundem/batinin-lgbti-aski-3526450


“kapatsın devlet bunları yasaklasın çok mu zor yeni cinsiyetsiz oluyor kimse evlenmiyor 
bir evde kız erker kalıyorlar devlet ne ise yarıyor kapatsın bu dernekleri yarın daha büyük 
sorun olurlar geleceğin terör odakları” 

“Elalem ne yapıyor biz ne yapıyoruz kapatın bu dernekleri :" Fransa, Müslümanlara ve 
Türkiye’ye yönelik faşizan adımlar atıyor. Türkçe eğitimi hedef tahtasına koyan Fransa, 
şimdi de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin ülkedeki ataşeliklerinin hesaplarını kapattı. 
Macron yönetimi, Ramazan’da Fransa’ya giden imamların sayısının da azaltılacağını 
duyurmuştu." bu gün kü yeni şafaktan. bu tip dernekler altımızı oyuyor bunlara göz göre 
göre nasıl müsaade ediyorsunuz. Avrupa birliği mavrupa birliği gerekmez bize bu pisliğe 
derhal son verilsin Fransa ne yapıyor ona bakın....” 

“slm akm cümleten. Devlet bir an evvel bu derneklerin hesaplarına el koyup kapatmalı 
tabii ki. Emri bil maruf nehyi an il munker. Iyiliği emredip kötülüğü yasaklamazsak o 
zaman başımıza daha büyük belaların gelmesine hazır olun. Şeytan ve yolundan gidenleri 
boş durmuyor. Iman edip elinde güç olanlarda gerekeni yapmalı. Yoksa Rabbim hesabını 
sorar. Korkmayın Allah bizimle beraberdir. Ancak iman edip gereğini yapmalıyız. Hayırlı 
cumalar.” 

Yeni Şafak facebook sayfasındaki paylaşımda, “İstanbul Sözleşmesi” ile “KADEM” atışması 
arasında gene benzer “okur” ve “takipçi” yorumları görülüyor: “Islahları mümkünse ıslah 
olsunlar ıslah ları mümkün değil se helak olsun lar inşallah”, “İbneler” 

Yeni Şafak’ın LGBTİ kurumlarını kriminalize eden ve hedef gösteren homofobik nefret 
bültenini ayrıca TevhidHaber, DoğruHaber, HaksözHaber internet siteleri de “Batı, 
Türkiye’deki Cinsel Sapkınlara 34 Milyon Dolar Aktarmış” başlıklarıyla aktardılar. 

Haksöz Haber internet sitesindeki “okur” yorumu “Eşcinsel ne demek?” diye soruyor ve 
devam ediyor: “Cinsi sapık tabiri dururken.. Bunlar sapkınlıklarına ideolojik kimlik 
kazandırıp dava haline getirmeye çalışan haysiyetsizlerdir. Koronavirüs gibi karantinaya 
alınıp Allah haklarında hükmünü verene kadar, tevbe edip ıslah olana kadar gözetim 
altında tutulup topluma salınmamalıdırlar.”  

Yeni Şafak’ın homofobik nefret bültenini olduğu gibi kopyalayıp alan memurlarnet isimli 
internet sitesi de “okur” ve “takipçi”lerinin ayrımcı ve homofobik nefret söylemlerine 
ortak oldu.  

“Amerikayıda ibnenin yönetmediği kalmıştı” 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Demokrat Parti başkan aday adaylarından (yarışı 
bıraktı) Pete Buttigieg hakkındaki ensonhaber isimli internet sitesinin haberi, sitenin 
“okur” ve “takipçi”lerince çok sayıda “yorum” ile karşılandı. 

Ensonhaber isimli sitenin twitter paylaşımına düşülen “yorum”lar çok azken, “Amerikayıda 
ibnenin yönetmediği kalmıştı.”, internet sayfasına düşülmüş “yorum”lardan nefret söylemi 
destesi için birkaçını kayda alalım: 

“Her yerde türediler pislikler sanki Ülkemizde azmı var chp ve medya destek bile veriyor. 
Anlamadığım kestirince veya ekletince meşru gibi gösterme çabaları var hiç belli olmuyor 
sanıyorlar. Öıyk”, “İğrenç ötesi mide kadırmıyor hem incile hem Kurana hemde Tevarata 
ters bir durum olmasına rağmen göz yumuluyor birde oradaki başkanlar biz dindarız 
diyorlar olacak iş değil”, “lut kavmi bunlar Hayasız namussuzlar dunyadaki felaketler 
daha az”, “İyrenç pislikler Allah belanızı bersin mide bulantısı adi pislikler”, “Bunlar lut 
kavmini hic okumamis demekki! siz kadinlari birakip sehvetle erkekleremi gidiyorsunuz?! 
siz ne kötü bir sey yapiyorsunuz öyle! dedi H.z lut, ve helak olup gittiler.. ALLAH ümmeti 
sasirmasin..”, “İpneliği meşrulaştırmak için bunu başkan yaparlar.” 

https://www.facebook.com/YeniSafak/posts/10158601265525769
http://www.tevhidhaber.com/avrupa-cinsel-sapkinlara-34-milyon-dolar-aktarmis-144820h.htm
https://dogruhaber.com.tr/haber/643290-bati-turkiyedeki-cinsel-sapkinlara-34-milyon-dolar-aktarmis/
https://www.haksozhaber.net/bati-turkiyedeki-cinsel-sapkinlara-34-milyon-dolar-aktarmis-123794h.htm
https://www.memurlar.net/haber/887325/
https://www.kaosgl.org/haber/gey-olmak-yeterli-degil-buttigieg-in-adayligi-lgbti-demokratlari-boldu
https://www.ensonhaber.com/trumpin-escinsel-rakibi-baskanlik-yarisinda-arayi-aciyor.html
https://www.ensonhaber.com/trumpin-escinsel-rakibi-baskanlik-yarisinda-arayi-aciyor-yorumlari
https://twitter.com/ensonhaber/status/1226211214964985857


Hasta hakkı ile homofobik nefret söylemi arasında yalpalayan “okur” yorumları! 

Hastasına ayrımcı davranan, hastasının bilgilerini sosyal medyada paylaşan ve “İ… te sınır 
yok”, “Poposunun reklamını yapıyor herhalde” diyen homofobik hekim hakkında “görevi 
kötüye kullanmaktan” dava açılması haberi gene ayrımcı ve homofobik nefret 
söylemleriyle karşılandı. 

“Doktor eşcinsel hastasını ifşa etti” başlığıyla haberi veren memurlarnet isimli internet 
sitesinin takipçilerinden geleneksel homofobik nefret mesajları: “Livatacılara da Gaylara 
da Allahın laneti üzerlerine olsun”, “Eşcinsel vatandaş kendisi ilk önce Dr linç edilsin diye 
sosyal medyaya başvurmuş. Neden ona bir yaptırım yok?Eşcinsellere yapılan pozitif 
ayrımcılık değil mi?Kim derdi ki bir gün lüt kavmi yasalarla korunacak. Allah'ın gazabı 
onlara ve onları destekleyen münafıkların üzerine olsun.” 

Memurlarnet isimli sitenin takipçilerinden bazılarının hasta hakkı ile homofobik nefret 
söylemi arasında yalpaladığı görülüyor: “Eşcinsellik büyük günahlardandır. ve 
lanetlenmeyi hakediyorlar ama doktor her ne lursa olsun hastasının sırlarını açığa 
vuramaz.”, “C.Ö nün yaptığıda yanlış doktorun yaptığıda yanlış kardeşim ne diyelim. Bir 
şarkı sözü geldi aklıma "İki yanlış bir doğru edebilirdik, şimdi ayrı şehirlerde kepaze 
olduk" diye.” 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Şubat “köşe”leri 

Şubat ayının ilk haftasından cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Konya Hakimiyet, 
Yeni Konya, Ayrıntılı Haber, Diriliş Postası, Bizim Sivas ve Yeni Asya yazarlarından seçtik: 
“Sapıklık aldı başını gidiyor” 

Şubat ayının ikinci haftasından cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Millî Gazete, 
Demokrat Kocaeli, Altınova Gazetesi, Konya Yeni Gün ve İstanbul İstiklal yazarlarından 
seçtik: “Sapık akımlara dernek kurma izni bile verilmektedir” 

Şubat ayının üçüncü haftasından cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Yeni Asya, 
Akit ve Millî Gazete yazarlarından seçtik: “LGBT bir aile hekiminizin olacağından ya da 
LGBT bir hakimin önüne çıkacağınızdan emin olabilirsiniz” 

Şubat ayının son haftasından cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Millî Gazete, Akit, 
Konya Yeni Gün ve Yeni Asya yazarlarından seçtik: “Köşe”ler homofobik nefretle 
doldukça, “akademik” sorumluluğu kim sallar! 

Akit’in Şubat ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in Şubat ayı listesini hazırladı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 
almış olan Yeni Akit’in Şubat ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” 
yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in Şubat ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “Haberin konusu “kadın”; içeriği 
“LGBTİ sapkınlığı en büyük tehlike””, “Akit’in cinsiyetçi, homofobik nefret siyaseti…”, “Ha 
“haber”, ha “köşe”: Akit için fark etmez!” 

https://www.kaosgl.org/haber/homofobik-hekime-gorevi-kotuye-kullanmaktan-dava-acildi
https://www.memurlar.net/haber/889444/doktor-escinsel-hastasini-ifsa-etti.html
https://www.kaosgl.org/haber/sapiklik-aldi-basini-gidiyor
https://www.kaosgl.org/haber/sapik-akimlara-dernek-kurma-izni-bile-verilmektedir
https://www.kaosgl.org/haber/lgbt-bir-aile-hekiminizin-olacagindan-ya-da-lgbt-bir-hakimin-onune-cikacaginizdan-emin-olabilirsiniz
https://www.kaosgl.org/haber/lgbt-bir-aile-hekiminizin-olacagindan-ya-da-lgbt-bir-hakimin-onune-cikacaginizdan-emin-olabilirsiniz
https://www.kaosgl.org/haber/kose-ler-homofobik-nefretle-doldukca-akademik-sorumlulugu-kim-sallar
https://www.kaosgl.org/haber/kose-ler-homofobik-nefretle-doldukca-akademik-sorumlulugu-kim-sallar
https://www.kaosgl.org/haber/akit-in-subat-ayi-nefret-seyri


Korona günlerinde nefret: “Allahın Gökkuşağına bile karşılar” 

Mart ayı internet medyası ile sosyal medya ortamlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemlerini derledik 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mart Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

“Allahın meydana getirdiği Gökkuşağına bile karşılar” 

Mart ayının koronavirüslü karantina günlerinde evden çıkamayan çocukların yalnız 
hissetmemek için pencerelerine astığı gökkuşağı çizimleri üzerinden LGBTİ+’lar hedef 
gösterildi. 

Eğitim-Sen, çocukların, evde kalanın sadece kendisi olmadığını, yalnız olmadığını 
düşünmesi için geliştirilen “Gökkuşağı” çizme ve evin penceresine asması etkinliğine 
yönelik homofobik yaklaşımları nefret suçu ve ayrımcılık olarak değerlendirdi. 

Eğitim-Sen Muğla Şubesi, çocukların renklerini ve gökkuşağını savundu: “Ayrımcılık ve 
nefret suçu işleyen bu yaklaşımın yaratacağı karanlık tablo gayet açıktır. Eğitim Sen bu 
yaklaşımı kınamakta ve bu durumu kabullenmeyeceğini kamuoyuna açıklamaktadır. Bu 
emirleri verenlerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Bu 
nedenledir ki Eğitim Sen olarak öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize bir çağrı 
yapıyoruz! Varsın onlar içlerindeki karanlığa sarılsın! Bizler birbirimize, insanlığımıza, 
daha güzel yarınlara daha güçlü sarılalım, el ele verip umut olalım! Çocuklarımızı, 
insanlıktan nasibini almamış olanların karanlık ve kötücül dünyalarına teslim etmeyelim! 
Çocuklarımızın renklerinin kirlenmesine izin vermeyelim…” 

Eğitim-Sen Mersin, “Tüm çocuklarımız bir kâğıda Gökkuşağı çizip boyayacak. Sonra onu 
evlerinin camlarına asacaklar.” açıklaması yaptı. 

Eğitim-Sen Mardin ve Kızıltepe Şubeleri, “Koronavirüs pandemisi ile mücadele 
kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle evlerinde kalan çocukların gökkuşağı resmi 
çizmesinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini rahatsız etmesi” üzerine “gökkuşağı”nı 
savunan açıklamalar yaptı: 

“Birçok ülkede çocuklar, yeni bir akım başlatarak gökkuşağı resimleriyle evde kaldıklarına 
dair mesajlar verdiler. “Evde kal” çağrısı yapılması sonrası, İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin talimatıyla okul müdürleri, “Bu bir LGBTİ Projesidir. Gökkuşağı onların 
sembolüdür. Mayıs ayında yapacakları onur yürüyüşünün bir ön hazırlığıdır” yazılı 
mesajları okul whatsapp gruplarına gönderip öğrencilerin uyarılmasını istedi. Çocukların 
bu dönemde yaşadığı stresi azaltmak için yapılan bu çalışma grup normlarına uyan kişiler 
ve kurumlar tarafından kin ve düşmanlık uyandıran bir bakış açısıyla analiz edildi. LGBT 
bireylerine yönelik nefret söylemleri ötekileştirme pratiklerinin bir uzantısıdır. Dolayısıyla 
ayrıştırıcı ifadeler yöneldiği gruplara karşı düşmanlar oluşturmaktadır ve LGBT’li bireylerin 
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cinsel yönelimlerinden dolayı şiddete ve zorbalığa maruz kalma riskini arttırmaktadır. 
Bizler eğitimciler olarak toplumda yaşayan bütün kesimlerin yaşamlarına saygı duyuyoruz 
ve ötekileştirici sistemsel ideolojilerin bir parçası olmayı reddediyoruz. Çocuk ve kadın 
istismarcıları korunurken tepki göstermeyi zul sayan bu zihniyetin, LGBTliler üzerinden 
nefret pratikleri oluşturulmasını kınıyoruz. Nefret söyleminin sosyal medya gibi 
yöntemlerle dolaşıma konulmasını dayatanların karşısında olduğumuzu bir kez daha 
belirtmek isteriz.” 

Mardin Eğitim-Sen’in açıklamasını, Mezopotamya Ajansı, sosyal medya hesabından, “Milli 
Eğitim çocukların çizdiği gökkuşağından rahatsız: LGBTİ projesi” başlığı ile duyurdu. 

Eğitim-Sen Mersin ve Muğla Şubelerinin açıklamalarını, Cumhuriyet gazetesi, sosyal 
medya hesabından, “Gökkuşağı MEB'i rahatsız etti: Bu bir LGBTİ projesidir” paylaşımıyla 
duyurdu. 

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı’nın açıklamasını ise BirGün Gazetesi, sosyal medya 
hesabından, “Uzaktan eğitime geçilmesiyle evlerinde kalan çocukların gökkuşağı resmi 
çizmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini rahatsız etti: "Bu bir LGBTİ Projesidir"” paylaşımı 
ile verdi. 

Evrensel Gazetesi, “Evde kal” çağrısına destek amacıyla çocuklar için başlatılan gökkuşağı 
çizme projesinin LGBTİ+ bireyleri hedef haline getirdiğini geçti. Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Feray Aytekin Aydoğan’ın, “Öğrencilerimizle evlerimizde gökkuşağını paylaşmaya devam 
edeceğiz” açıklamasını aktardı. 

Muğla'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocukların gökkuşağı resmine ilişkin “LGBT 
projesidir, yapmayın" uyarısına karşılık gene Evrensel, Eğitim-Sen Muğla Şubesi’nin 
“Çalışanları ve öğrencileri etnik köken, dil, din, inanç ve cinsiyet ayrımcılığa sürüklemek 
suçtur” açıklamasını paylaştı. 

Milli Eğitim Bakanlığının ayrımcı ve homofobik nefret söyleminden mesajı alan sosyal 
medya takipçileri Cumhuriyet gazetesinin twitter paylaşımına şu “yorum”ları düştü: 
“Öncelikle şu LGBT denilen İpneler topluluğu derneklerinin tamamı kapatılsın. Bunların 
hiçbirisi işe yaramıyor ki..”, “Sahi şu toplumun ahlakını bozmak isteyen LGBT’liler ne işe 
yarıyorlar? Bu milletin hayrına bugüne kadar ne yapmışlardır zaten bu CHP’’lilerin güzel 
projelere katkısı olmadığı kesindir” 

BirGün gazetesinin twitter takipçileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “gökkuşağı” uyarısını, 
“Alakasi Yok lgbt ile iki hafta önce Almanyada da baslatildi”, “Gökkuşağı global bir etkinlik 
su anda. İngilterede de çocuklar çizip,camlara yapıştırıyor”, “Allahın meydana getirdiği ! 
Gökkuşağına bile karşılar.Hasta beyinliler...” itirazlarıyla karşıladılar. 

“Bu da Bizim Cam LGBTI li mi olduk simdi tövbe Tövbe” gibi takipçi itirazlarına karşılık bir 
başka BirGün twitter takipçisi ise “Yalnız altta yazan bazı yorumlar ne fena ya. Ne lgbt'si 
sapık mıyız, dervişin fikri neyse zikri o olur falan. Eleştirelim derken içlerindeki 
homofobiyi dökmüşler bir güzel ortaya.” eleştirisi getirdi. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden Akit, 
“gökkuşağı” ve LGBTİ+ nefretini “okur ve takipçilerine” bırakamazdı: “Bu kez hedefte 
çocuklar var! LGBTİ'li sapkınlar harekete geçti” 

Akit’in kopyacısı muhafazakâr medyadan El-Aziz gazetesi, “LGBTİ'li sapkınlar harekete 
geçti, hedefte çocuklar var!” başlığı ile kopyaladı, yapıştırdı, yaydı: “Müslüman Türk aile 
yapısını ortadan kaldırmayı kendilerine görev edinen LGBTİ'li sapkınlar bu kez çocuklar 
üzerinden harekete geçti. Ahlak teröristleri çocukları kullanarak kirli emellerini yaymaya 
çalıştı.” 
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“Öğrenciler Üzerinden LGBTİ Propagandası” başlığını atan İslamMedya sitesi ise “LGBTİ 
sapkınlar” söylemini içeride ihmal etmedi!  

“Okul müdürlerine gelen mesaj: Gökkuşağı resmi yapıp pencerelere yapıştırmak LGBTİ 
projesidir; sapıklara destek vermeyelim” paylaşımı yapan T24 twitter takipçilerinden Milli 
Eğitim Bakanlığı ayrımcı uyarısını destekleyen mesajlardan bir “nefret kokteyli”ni kayda 
geçirelim: 

“Doğru ama eksik söylemişler. Türk Bayrağı çizsinler, Atatürk Portresi çizsinler, Türkiye 
haritası çizsinler... Fakat olay sadece resim çizmeyin'e indirgenirse etkili olmaz. LGBT'nin 
nasıl bir sapıklık-iğrençlik olduğu anlatılmalı. Resim çizmeyin demekle olmaz.”, “Çok 
doğru bir karar. Günlerdir bende aynını söylüyorum. İbnelerin başlattığı bir kampanyadır 
bu. Alet olmayın bu oyuna”, “Alaksı yok ama çocukların bilinç altına yerleşebilir 
Uyarmaları doğru olmuş ...Sokaklarda onursuzluk adı altında onur yürüyüşü yapmalarına 
izin vermek de yanlış”, “Güzelim gökkuşağını çocuklardan alıp ibnelere verdiniz. Bırakında 
çizsin çocuklar. Gökkuşağı çocukların”, “Malesef bu artık bir semboldür! Yani sözüm ona 
başörtüsü bir sembol ya... Cinsel sapkınlıklarına muhteşem bir gökyüzü şölenini sembol 
seçip alet edenler normal bu uyarıyı yapmak anormal (!) öyle mi.. Bunun yerine Türk 
bayrağı çizilsin en güzel mesaj budur!” 

Koronavirüs nedeniyle karantina günlerinde İstanbul Modern Müzesi’nin Sarkis’in 
“Gökkuşak” eserinden ilhamla çocukları gökkuşağı çizmeye davet etmesi de instagram’da 
destekle birlikte LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yaklaşımlar ile homofobik nefretin ortaya 
çıkmasına vesile oldu. 

“YallahHollandaya” homofobik nefretine vesile mi yok! 

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes herkesi #EvdeKal’maya çağırır, hükümet belli yaş 
aralığındaki vatandaşlara evden çıkmayı yasaklarken, sosyal medyada “YallahHollandaya” 
başlıklı homofobik nefret kampanyası açıldı. 

Mart ayında, karantina günlerinde nerden çıktı dedirten homofobik nefret kampanyasının 
heştegi ilk kez 2017 senesinin onur ayı Haziran’da karşımıza çıkıyor twitter’da: “25 
Haziranda ibnelerin yürüyüşünde millet saldırınca tepki verecekler bizde o zaman 
#yallahhollandaya diyeceğiz :D” 

Haziran 2017’de twitter’da ortaya çıkan “yallahhollandaya” heştegli homofobik nefret 
söyleminin nerden geldiği gene aynı seneden anlaşılıyor: “2 gün önce yallah arabistana 
diyenlerin bugün demokrasi ve beraber yaşama adına i.nelere desteğini görünce diyorum 
ki #yallahhollandaya” 

Twitter hesabında künyesine, “Ağır ironi yetmezliği olanlar uzak dursun!” notu düşen bir 
sosyal medya kullanıcısı kadın, Mart ayında yeniden ortaya çıkan “YallahHollandaya” 
heştegine yazdığı tweeti ile homofobik nefretin “ironi” dinlemediğini gösteriyor: 
“İnanmadıkları, inkar ettikleri Rabb'in peygamberi olan Hz.Lut kavminin çocukları 
olduklarını kabul etmeleri var ya, "bunlarda hiç bir organa sürülecek akıl" yok dedirtiyor 
bana. Normalleştiremeyeceksiniz!  Sokun bunu kafanıza ya da nerenize istiyorsanız 
oraya!” 

Twitter’daki aynı hesabın, “YallahHollandaya” heştegli homofobik nefret kampanyasını 
pek sevdiği anlaşılıyor: “Korona'nın tedavisi mutlaka bulunur da eşcinsel evlilik isteyen 
sapkın ruhların tedavisi bulunur mu emin değilim? Müslüman mahallesinde kimse 
salyangoz satmaya kalkmasın! Asım'ın nesli burda mı? Twitter ve ülke gündemini 
sallayalım de haydeeee!” 
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“YallahHollandaya” homofobik nefretine “korona” vesile atılan tweetlerden sosyal 
medyada daha önce farklı tarih ve vesilelerle kırk kere karşılaştığımız geleneksel 
cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik nefret söylemlerinden bir derlemeyi kayda geçirelim: 

“Duyduk ki birileri ülkemizde eşçinsel evlilik serbest bırakılsın istiyormuş.. Erkek erkeğe 
evlenmek isteyenlere  cevabımızı #YallahHollandaya diyerek veriyoruz.. Haydi ya ALLAH” 

“Bir akşam HZ İbrahimin kapısı çaldı gelen uzun boylu, yüzleri nurlu iki kişiydi.HZ ibrahim 
onları evine buyur etti ve ne için geldiklerini sordu. İki kişi den biri önce müjdeli bi haber 
verdi, sonra lut kavmini helak etmek üzere geldiklerini söyledi.” 

“Allaha savaş açmış küresel zındıka ve onlara öğretmenlik yapan iblis melane, islam 
toplumuna dört bir yandan saldırıyor. İSTANBUL gibi mukaddes bir şehrin göbeğinde, 
binlerce sapığı toplaya biliyorlar. Bu durum tahammül sınırlarından çok öte!....” 

“Hem Hollanda da Buhrana düşenlere ötenazi de serbest hastanelerde.. Eş cins evlilikte 
serbest.. Daha ne olsun.. Gidin orda evlenin ve kalın orda..” 

“Dünya sağLık örgütü. Corona'yı küresel kriz iLan ederken. CHP nin Türkiyeye taşıdığı 
gündem. İb*e olun. İ*ne'liğe özendirin.” 

“İstanbul sözleşmesi lavuk livik Kırık ne kadar fortcu varsa onlara Yol veren sözleşmedir. 
Lbgt liler onun arkasına sığınarak Rezilliklerini ifşa ediyor.!” 

“Bu ahlaksız fikri destekleyenler, umarım oğlunuz eve birgün erkek arkadaşıyla gelir de 
neyi desteklediğinizi o zaman daha iyi anlarsınız.” 

“Bu lut kavmi’nin enikleri LGBT ; Corona’dan daha tehlikeli ! Bunlara destek veren 
chp’liler ; İnşallah birgün oğlunuz erkek arkadaşım diye eve birini getirir !” 

“Bunlardan daha tehlikeli bir virüs, daha tehlikeli bir güruh var mı acaba ? 
Koruyacaksanız bunlardan koruyun bu Ülke'yi, Gerisi kolay..” 

“Bilim adamları bunlara "Siz hasta değilsiniz, böyle yaratılmadınız kendiniz bu pisliği 
yapıyorsunuz" diyor. Ancak sapık ruhlu, mide bulandırıcı güruh hala normal bir şey gibi 
toplumda kendilerine yer edinmeye çalışıyor. Gidin pisliğinizi başka ülkede yaşayın.” 

“Lut kavmi zamanında helâk edildi. Eşcinsellik bir hastalık ya da genetik bozukluk 
değildir. Sapkınlık ve aşağılık bir pisliktir. Kendinizi kandırıyorsunuz ve bir bilimsel 
açıklaması yok.” 

“Ahlaksız sapkın dürtülerini normalleştirmeye çalışıp TÜRK Milletinin umudu olan 
gençlerin üzerinde yıkım projeleri olan değişikler Corona dan daha tehlikelidir.” 

AKP’lilerin belediye muhalefeti: “LGBTİ+” nefreti! 

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyasetin temsilcisi 
AKP’li meclis üyeleri homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle bu kez de İstanbul 
Küçükçekmece Belediye Meclisi’nde ortaya çıktılar. AKP’li üyelerin “LGBTİ+” takıntısı, 
Küçükçekmece Belediye Meclisi’nde bu kez CHP’li üyenin homofobisini tetikledi. 

İstanbul Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve Grup Başkanvekili Ekrem 
Kaya, AKP’li üyelere karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak için, “Buradaki meclis 
üyesi arkadaşlarımızın LGBTİ’yi öcü gibi görmesini hoş karşılamıyorum.” cümlesiyle 
başladığı sözlerini homofobik ifadelerle tamamladı. 

https://www.kaosgl.org/haber/dunya-koronavirus-ile-ugrasirken-bizler-kucukcemece-de-lgbtvirusu-ile-ugrasiyoruz


Mart ayındaki bir diğer belediye meclisi homofobik nefret söylemi vakası, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” 
kurulmasının AKP’li meclis üyelerinin “LGBTİ+” itirazıyla reddedildiği oturumlarda ortaya 
çıktı: “Bu müdürlüğün kurulması LGBT’nin savunulmasıdır!” 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili gelişme İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi Mart Ayı 2. Oturumunda gündeme geldi. CHP’li üyelerin ihtiyaç gerekçesi 
ile AKP’li üyelerin itiraz gerekçelerine ilişkin tartışmaların yaşandığı İstanbul Büyükşehir 
Meclis Oturumunu İBB TV canlı yayımladı. Meclis Oturumunun kaydından izlenebilecek 
“toplumsal cinsiyet eşitliği” tartışmalarında AKP’li üyelerinin yeni kurulmak istenen eşitlik 
müdürlüğüne asıl itiraz gerekçelerinin “LGBT” ayrımcılığı olduğu anlaşıldı. 

CHP’li Meclis Üyesi Figen Karahan, “toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesini kapsar” dese de, belediye meclislerinde süregiden AKP muhalefetinin 
“LGBT” ve “gökkuşağını takıntısı bir kez daha ortaya çıktı. 

AKP’li meclis üyelerinin cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine karşı belediye meclislerinde sürdürdükleri “muhalefet” yeni değil. 

Belediye Meclislerindeki AKP’li üyelerin “toplumsal cinsiyet”, “gökkuşağı logosu” ve 
“LGBTİ+” takıntılı muhalefeti daha önce İstanbul Maltepe, İstanbul Büyükşehir, İzmir 
Büyükşehir, Mersin Büyükşehir ve İstanbul Küçükçekmece belediye meclislerinde de 
görüldü. 

Cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmekte öne 
çıkan muhafazakâr yayın organları, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü 
paylaşımları yapan CHP’li belediyeleri hedef aldı. 

AKP’li İstanbul Esenler Belediyesi, “Yusuf Kaplan ile Fikir Atölyesi” etkinliğinde konuşan 
Yeni Şafak yazarının “eşcinseller”e yönelik homofobik nefret söylemine ev sahipliği yaptı. 

İstanbul belediyelerinde AKP’li meclis üyelerinin CHP’ye karşı yürüttükleri siyasetin yerel 
seçimlerin ardından “gökkuşağı” renkli “logo”lar aracılığıyla sürmesi İçişleri Bakanı’nın 
ayrımcı söyleminden besleniyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali 
ile başlayan süreçte Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “Beylikdüzü Belediye Başkanlığına 
geldiğinde ilk yaptığı işlerden birisi ne biliyor musunuz? Belediyenin logosunu, LGBT’nin 
logosuna döndürmek. İstanbul’un başına bir oyun, bir tezgâh kuruluyor.” ifadelerini sarf 
etmişti. 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Mart “köşe”leri 

Mart ayının ilk haftasının homofobik nefret “köşe”lerini Akit, Türkgün, Diriliş Postası, Millî 
Gazete ve Ayrıntılı Haber yazarlarından seçtik: Dilipak duası: “İnşallah, gay ve lezbiyenler 
sokağa çıkmazlar!” 

Mart’ın ikinci haftasının homofobik nefret “köşe”leri Yeni Şafak, Milat, Türkgün ve Yeni 
Konya yazarlarından: “Sapkın eşcinsel ilişkiye dayalı bir toplum icat edilmeye çalışılıyor!” 

Mart’ın üçüncü haftasının homofobik nefret “köşe”leri Millî Gazete, Akit, Yeni Şafak, 
Ajanskamu, Günebakış ve Uzunköprü yazarlarından: Korona komplosu gey-lezbiyensiz 
olur mu! 

Mart’ın son haftasından homofobik nefret “köşe”leri Akit, Star, İstiklal, Sonsöz, 
yazarlarından: Salla gitsin sonu yok nasılsa komplonun, “LGBT”yi de kattın mı “köşe”lere 
sığmaz! 
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Akit’in Mart ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in Mart ayı listesini hazırladı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 
almış olan Yeni Akit’in Mart ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” 
yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in Mart ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “Korona komplosu Akit’siz kalır 
mı!”, “Akit’in kadınlara yönelik öfkesi ve cinsiyetçi nefreti dinmiyor!”, “Akit’in cinsiyetçi, 
homofobik nefret siyaseti…”, “Ha “haber” ha “köşe”! Akit için fark etmez…” 

https://www.kaosgl.org/haber/akit-in-cinsiyetci-homofobik-nefret-siyaseti


Diyanet dili ayrımcılık ve nefrete dönüyor! 

Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi Nisan ayının 
homofobik nefret seyrine damgasını vurdu 

Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi Nisan ayının 
homofobik nefret seyrine damgasını vurdu. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Nisan Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

Diyanet, eşcinselliği lanetlemelere doyamıyor! 

Nisan ayının homofobik seyrine damgasını vuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın, Ramazan’ın ilk Cuma hutbesinde eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi 
oldu. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Temmuz 2019’da nefret ve ayrımcılık dolu 
ifadelerden oluşan hutbe ile LGBTİ+’ları hedef göstermesinin ardından, Anayasa’nın 10. 
ve 90. maddelerini hiçe sayarak, bu kez de Ramazan ayını gene homofobik nefret 
söylemiyle açtı. 

Koronavirüs salgınından eşcinselleri sorumlu tutan Diyanet Başkanı Erbaş’ın, lanetlediği 
ve “kötülük” addedip “mücadele” çağrısı yaptığı eşcinsellik ile ilgili sarf ettiği sözleri şöyle: 
“Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği 
lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, 
bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslamî 
literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. 
Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.” 

Din İşleri Yüksek Kurulu da, yaptığı açıklama ile Diyanet Başkanı’nın ayrımcı, homofobik 
nefret söylemini savundu. Kurul, Diyanet Başkanı’nın sözlerine yönelik eleştirileri “'nefret 
söylemi' üretmekle veya ayrımcılıkla nitelemek, son derece haksız ve sorumsuz bir 
davranıştır” açıklamasıyla kabul etmedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı’nın 
ayrımcı hutbesine destek verdi ve “Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete 
yapılan saldırıdır” diye konuştu. 

Ankara Barosu, Diyanet’in LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren nefret 
hutbesini, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp 
kitlelere hedef gösterdiği” gerekçesiyle kınadı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında “5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
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aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aynı şekilde, Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı da, Diyanet’in LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren nefret 
hutbesine tepki gösteren Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında soruşturma açtı. 

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın Baro hakkında açtığı soruşturmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu 
belirterek, savcılığın dini kurallara göre hareket edemeyeceğini kaydetti. 

Gaziantep Barosu’ndan Avukat Aysu Berfin Çelik, “LGBT hakları insan haklarıdır LGBT 
savunmak temel hak ve özgürlükleri savunmaktır” diye konuştu. Adana Barosu, “LGBT 
bireylerin yaşam hakkı da tüm insanların ki gibi kutsal ve dokunulmazdır” açıklaması 
yaptı. 

İzmir Barosu, “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık 
kadar ciddi bir sorundur” açıklamasıyla Diyanet Başkanı’nın homofobik nefret söylemini 
kınadı. İzmir Barosu, “Nefret söylemlerine engel olamayanlar, bu söylemleri teşhir 
edenleri hedef alıyorlar” açıklamasıyla, Ankara Barosu’na açılan soruşturmaya tepki 
gösterdi. 

Diyarbakır Barosu, Diyanet’in LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren Cuma 
hutbesine ilişkin yaptığı açıklama ile “Nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğiz” 
dedi. İzmir Barosu, “İnsan haklarını koruma görevi olan baroları cezai yaptırım tehdidine 
maruz bırakmak demokratik toplumlarda kabul edilemez” açıklaması ile Diyarbakır 
Barosu’na açılan soruşturmayı kınadı. 

Şanlıurfa Barosu, “Diyanet İşleri Başkanı yapmış olduğu açıklama ile yükümlülüklere 
aykırı davranmış ve suç işlemiştir” diyerek Ankara Barosu ve Diyarbakır Barosu’nun 
yanında olduğunu duyurdu: “Diyanet’in açıklamalarını toplumun bir kesimini küçük 
düşürücü, ayrıştırıcı ve faşizan buluyoruz” 

Mardin Barosu, Ankara Barosu ve Diyarbakır Barosu’nun yanında olduğunu duyurdu. Van 
Barosu, barolar hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili  açıklama yayınladı: “LGBTİ+ 
bireylere yönelik ayrımcı ve yaşamlarını zorlaştırıcı söylemlere karşı devletin pozitif 
yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Ankara Barosu ve Diyarbakır 
Barosu’nun yanındayız.” 

İstanbul Barosu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Nefret Söylemi İçeren Hutbesi Hakkında” 
açıklama yaptı: “Diyanet İşleri Başkanı’nın bu söylemleri; hukukun evrensel ilkelerine, 
T.C. Anayasası’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine
aykırılık teşkil eden nefret söylemleridir."

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, “Cinsel yönelim ve cinsel kimliğe yönelik 
saldırıların tek sorumlusu Diyanet değildir. İki yıldan uzun süredir gerekçesiz biçimde tüm 
LGBTİ+ eylem/etkinliklerini süresiz olarak yasaklayan, Diyanetin açıklamalarına karşı 
yasal işlem başlatmayarak desteklediğini gösteren hükümet, eşcinsellere karşı işlenen 
nefret suçlarının sorumlusudur” açıklamasıyla, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında 
suç duyurusunda bulundu. İHD, ayrıca, “LGBTİ’lerin haklarını savunmak, insan hakları 
örgütlerinin insan onurunu koruma ödevinin bir parçasıdır” açıklaması yaptı. 

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’na bağlı 16 kurum “LGBTİ+’lara karşı nefret 
söylemini eleştiren örgütlere yönelik hedef gösterme ve soruşturmalar son bulmalı!” 
diyerek ortak metin yayınladı. 12 avukat örgütü Diyanetin nefret hutbesini kınayan 
açıklamalar yayımlayan Barolara destek açıklaması yayımladı. 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipleri 
Birliği pandemi ile mücadelede sırasında yetkili kişilerin ayrımcı açıklamalarının topluma 
zarar verdiğini belirten bir açıklama yayımladı. 
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu, Diyanet’in 
LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren Cuma hutbesine ilişkin açıklama 
yayınladı: “Kadın özgürleşmesine ve LGBTİ+’ların varlığına düşmanlığı; kadını sadece aile 
içerisinde ve erkek üzerinden tanımlayan anlayıştan, ilişkilerin yalnızca üreme, iş gücünü 
ve milliyetçi-muhafazakâr çerçevede tanımlanan ‘milleti’ yeniden üretme işleviyle 
donatılmasından, egemen eril, heteroseksist bakış açısından ayrı düşünmek mümkün 
değildir.” 

Avrupa Parlamentosu’ndan 37 milletvekili, Diyanet’in nefret hutbesi ve ardından 
LGBTİ+’ları hedef alan nefret kampanyalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mektup yazdı. Uluslararası insan hakları 
örgütleri, Diyanet’in nefret hutbesi ve LGBTİ+’lara dönük artan nefret ve karalama 
kampanyalarına ilişkin ortak açıklama yayınladı. 

Sosyal medyada devlet destekli homofobik nefret kampanyası… 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Covid-19 salgın günlerinde Diyanet 
Başkanı’ın ayrımcı yaklaşımına söz etmezken, twitter hesabından, “Ankara Barosu 
tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir” paylaşımı 
yaptı. 

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Avukat Metin Kaşıkoğu, twitter hesabından, Diyanet 
Başkanı’nın ifadelerine karşı, “Amacınız hiç iyi gözükmüyor” dedi, ve deva etti: “Tamam, 
biliyoruz. Sonuç ne? Fırınlarda yakacak mısınız bunları? Vatandaşlıktan çıkarıp, sınırdışı 
mı yapacaksınız? Hastaneye yatırıp tedavi mi edeceksiniz? Nedir istediğiniz? Millet 
sokakta travesti, gay, lezbiyen, biseksüel avına mı çıksın istiyorsunuz?” 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın homofobik nefretine ortak olanlarla birlikte, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları arasında ayrımcılık yapmasının Anayasa’ya ve taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu unutan iktidar temsilcileri de twitter’da 
başlatılan “AliErbaşyalnızdeğildir” kampanyasına katıldılar. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Baş Danışmanı İbrahim Kalın, twitter hesabından “yalnız” 
kelimesinin yanlış yazıldığı etiketi kullanarak, “Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın 
hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi hükmü dile getiren # 
AliErbasyanlızdeğildir” dedi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri savunmak yerine 
faşizan bir dille Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında toplumun inanç dinamiklerine 
saldıran Ankara Barosunun basın açıklaması, asla kabul edilemez” açıklaması yaptı. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, AK Parti MKYK Üyesi Osman Nuri 
Gülaçar, twitter hesabından, “İnsanlığın geleceği ancak meşru evlilik yoluyla mümkündür. 
Bunun dışındaki yol arayışları çirkin ve hayasız yollardır. Dünyanın birçok ülkesinde 
akademi, siyaset ve medya araçlarını kullanan LGBT lobilerine kendi topraklarımızda 
müsaade etmeyeceğiz” paylaşımı yaptı. 

Ak Parti MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından, “İslami değerleri dile 
getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sn @ DIBAliErbas hakkında, Ankara Barosu’nun 
yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir.” paylaşımı yaptı.  

LGBTİ+’lara karşı ayrımcı ve homofobik nefret söylemi üreten ve yayan 
“AliErbaşyalnızdeğildir” twitter kampanyasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, “Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini 
değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımız @ DIBAliErbas ın yanındayız. Milli ve 
manevi değerlerimize saldıran her girişim karşısında yine toplumu bulacaktır” açıklaması 
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ile katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, twitter hesabından yaptığı 
paylaşımla, Diyanet İşleri Başkanı’nın ayrımcı söylemini savunan hükümet yetkilileri 
arasında yer aldı. 

Nefret söylemine karşı çıkanlar, nefret söylemine maruz kalıyor 

Şanlıurfa Barosu’nun twitter hesabından yaptığı açıklamaya, “sapıkların avukatı”, “sapkın 
baro” ifadeleriyle, homofobik nefret söylemli mesajlar atıldı. 

“Baroları Değil Nefret Söylemini Durdurun” başlıklı İzmir Barosu twitter paylaşımı ile 
“Nefrete İnat, Yaşasın Hayat” paylaşımı cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemine maruz 
kaldı. 

Van Barosu twitter paylaşımı, Ankara Barosu’nun “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 
insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili 
basın açıklaması” ile İnsan Hakları Derneği Ankara Şube’nin “Diyanet'in LGBTİ+'lara 
yönelik nefret söylemi içeren Cuma hutbesine ilişkin İHD Ankara şubesi olarak basın 
açıklaması” da homofobik nefret ile karşılandı. 

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Hakları Alt Çalışma Grubunun, “Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın nefret söylemi içeren hutbesi hakkında açıklaması”, 
gene Ankara Barosu’nun “tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi 
gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman 
savunucusu olmuştur” başlıklı açıklaması ile Mardin Barosu’nun açıklaması da, twitter 
kullanıcısı cinsiyetçi ve homofobik nefret üreticisi hesaplarca ayrımcı ve saldırgan 
söylemlere maruz kaldı. 

BBC Türkçe, “AKP Sözcüsü Çelik, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkinin HIV'e yol açtığını 
söyleyen Diyanet İşleri Erbaş'ı eleştiren Ankara Barosu'na faşist dedi”; “Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili hutbesi Hollanda'da tartışma yarattı: 'Kabul 
edilemez bir nefret söylemi körükleniyor'” haberlerine yönelik twitter takipçileri 
geleneksel ayrımcı ve homofobik söylemlerle katıldılar. 

DW Türkçe, “İslam'ın eşcinselliği lanetlediğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 
Cumhurbaşkanlığı'ndan destek geldi - Erbaş'ın nefret suçu işlediğini belirten LGBTİ 
örgütleri ve hukukçular ise açıklamayı sert bir şekilde kınadı”; “"Almanya'daki dini 
temsilcilerden buradaki özgürlük ve tolerans temel değerlerine uymalarını bekliyoruz" 
Diyanet'in eşcinselleri salgın hastalıkların kaynağı olarak göstermesine Alman siyasiler 
tepki gösterdi” haberlerine de gene aynı şekilde ayrımcı ve homofobik nefret söylemi 
sosyal medya kullanıcılarınca yeniden üretildi. 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Nisan “köşe”leri 

Nisan ayının ilk haftasından homofobik nefret “köşe”leri Milat, İstiklal, Türkeli, Konya 
Postası, Millî Gazete ve Sabah yazarlarından: “Muhafazakâr korona korosu: Hayat eve 
sığar ama LGBTİ+’lar helak olsun!” 

Nisan’ın ikinci haftasından homofobik nefret “köşe”leri haber7, Yeni Şafak, Millî Gazete, 
Akit ve Milat yazarlarından: “Covid-19 bahane, homofobik nefret bedava!” 

Nisan’ın üçüncü haftasından homofobik nefret “köşe”leri Yeni Şafak, Diriliş Postası, 
TürkiyeHaberMerkezi, GazeteRize, KayseriHaber, Milat, Fikriyat, On4Haber ve HaberX 
yazarlarından: “Homofobik nefret korosundan nakaratlar!” 

Nisan’ın son haftasından homofobik nefret “köşe”leri Yeni Şafak, Sabah, Hürriyet, 
HaberTürk, Star, Akşam, Diriliş Postası ve Akit yazarlarından: “Muhafazakâr “köşe”ler 
“mevzu”nun hak hukuk hürriyet meselesi olduğunu görmezden geliyor!” 
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Diyanet’in eşcinselleri hedef göstermesi, yerel basın “köşe”lerinde nasıl cinsiyetçi ve 
homofobik nefret söylemlerine yol açtı: “İnsan Hakları Derneği’nin ne işi olur ki acaba 
eşcinsellikle?” 

Akit’in Nisan ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in Nisan ayı listesini hazırladı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı halini 
almış olan Yeni Akit’in Nisan ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” 
yazılarının takibi ve kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in Nisan ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “Diyanet, Akit’in Nisan ayı 
nefretine bahane!”, “Soruşturmaya Akit desteği: Manipülasyon, dezenformasyon ve 
provokasyon!”, “LGBTİ+ çocuklar da Akit nefretinden nasibini alıyor!”, “Akit’in homofobik 
nefret siyaseti sınırları aşıyor…”, “Akit’in kültür-sanat siyaseti: Yasak, sansür…”, “Akit için 
fark etmez: Ha “haber” ha “köşe”…” 
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Nefret söyleminin seyri uzun sürer… 

LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Mayıs 
boyunca sürdü… 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mayıs Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

Homofobik nefret söyleminin Mayıs ayı sosyal seyri 

Nisan ayının homofobik seyrine damgasını vuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın eşcinsellere yönelik sarf ettiği nefret söylemi Mayıs ayında da seyrini sürdürdü. 

Devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medyada kampanyaya dönüşmesinin 
ardından sivil toplumda hükümete yakınlığıyla bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM), twitter hesabından, “Her türlü LGBT hareketinin karşısındayız!” paylaşımı yaptı: 
“Aileyi, değerlerimizi ve toplum sağlığını korumak için çocuk ve gençlerimizi insan 
onuruna yakışmayacak, gayriahlaki oluşumlardan uzak tutma görevini üstlenen 
STK'lardan biri olarak TURAP’ın önerilerinin hayata geçirilmesi için çalışacağız” 

KADEM’in, “TURAP’ın önerileri” dediği ise hükümeti destekleyen muhafazakâr stk’lardan 
oluşan ve kendini “Türkiye Aile Platformu” olarak adlandıran gongo’ların “21 farklı 
şehirden 122 STK imzaladı” denilen cinsiyetçi ve homofobik nefret açıklaması: “TURAP 
LGBT Konusunda Aile kurumunu güçlendirmek için STK’lar, eşcinselliğin insan sağlığı 
açısından değil, toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu hasarların bilinciyle, kamusal alanda 
ve aile düzeyinde önlemler alınması gerektiğini düşünmektedir.” 

Kamu televizyonu TRT 1’de yayınlanan “Doğrusu Ne” programında LGBTİ+’lar hedef 
alındı. Programda Diyanet’in cinsiyetçi ve homofobik nefret hutbesinin ardından 
yaşananlar ele alınırken LGBTİ+’lar şu ifadelerle hedef gösterildi: “Her türlü gayrı meşru 
cinsel ilişki”. 

TRT 1’in Mayıs ayında cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemine aracı olduğu bir diğer 
program ise “Ramazan Sevinci” oldu. Programa katılan emekli İstanbul Başvaizi Mustafa 
Akgül’ün İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirme aracı olarak Diyanet gibi gene cinsel 
yönelimlerden biri olan eşcinsel varoluşuna karşı nefret söylemi üretti: “Zinanın suç 
olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya 
insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır." 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesinde eşcinselliğe karşı sözlerinin ardından 
devlet destekli kurumsal homofobik nefret seyrine A Haber yayını ile AKP Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da dahil 
oldular. “Yeni Tehlike: Feminizm ve Eşcinsellik! Kimler Destek Veriyor? / A Haber” başlıklı 
yayında AKP’li ve MHP’li vekillerin ayrımcı, nefret söylemlerinden ifadeler: “Sapkın, 
hastalıklı tarz birilerinin özel hayatı ise, bunu neden kamusallaştırıyorsunuz?”, “Tabi ki 
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eşcinsellik çok tartışılacak bir konu. Anal ilişki cinsel yolla buluşan hastalıkların en sık 
olduğu durumdur. Sorun şu ki, alenileştiriliyor.” 

Diyanet, Temmuz 2019’da gene Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 8. Yurtdışı Din Hizmetleri 
Konferansı’nda sarf ettiği homofobik nefret söylemiyle yetinmeyerek, ülke genelindeki 
camilerde okuttuğu nefret ve ayrımcılık dolu ifadelerden oluşan hutbe ile LGBTİ’leri hedef 
gösterdiğinde, “fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır” açıklamasıyla sahneye çıkan AKP 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada “LGBT 
sapkınlığıyla oynanmak istenen oyunu, bu tür sapıklıklarla aile mefhumuna verilen zararı 
bir bir” bir kez daha anlattı! 

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes herkesi “EvdeKal”maya çağırır, hükümet belli yaş 
aralığındaki vatandaşlara evden çıkmayı yasaklarken, sosyal medyada en son “korona” 
vesile edilen “YallahHollandaya” başlıklı homofobik nefret kampanyasının geleneksel 
cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik nefret söylemlerinin seyri de Mayıs ayına yansıdı. 

BBC Türkçe’nin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili hutbesinin 
Hollanda'dan aktardığı “Kabul edilemez bir nefret söylemi körükleniyor” twitter paylaşımı, 
sosyal medya kullanıcıları tarafından aynı zamanda söz konusu nefret söyleminin yeniden 
üretimi ile karşılandı. 

Gazeteci Mustafa Akyol ise twitter hesabından, “20 yıl önce başörtüleriyle kamusal alanda 
görülmelerine izin verilmeyen, kendilerine, "Yallah Arabistan'a" denen, bu haksızlık 
karşısında da haklarını hararetle savunduğumuz kimi vatandaşlar, şimdi de başka 
vatandaşlara YallahHollandaya demeye başlamışlar.” paylaşımında bulundu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Haber Global’de 
“Jülide Ateş’le 40” programında yöneltilen “Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz” 
sorusuna verdiği cevap sadece twitter takipçileri tarafından değil hükümete yakın medya 
organlarınca da homofobik nefret ile karşılandı. 

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan eşcinsel evlilik açıklaması: Toplumumuz henüz hazır 
değil” açıklamasını, haber7 sitesi, “Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel evlilikle' ilgili skandal 
açıklama” başlıklı video-haber ile verdi. 

Takvim, “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal açıklama: Eşcinsel evliliğe dünden 
hazırmış!” paylaşımı ile aktarırken, AHaber ile HaberVakti ise aynı metni aynı başlıkla 
verdiler: “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evlilikler hakkında skandal sözler” 

Euronews Türkçe’nin “Kosta Rika eşcinsel evliliği tanıyan ilk Orta Amerika ülkesi oldu” 
haber paylaşımı twitter takipçileri tarafından “Allah korusun”dan “Eşcinsellerin 
öldürülmesi gerek”e varan homofobik nefret söylemleri ile karşılandı. Euronews’in 
“Eşcinsellik hangi ülkelerde yasak, hangi ülkeler eşcinsel evliliğe izin veriyor?” twitter 
paylaşımı, DW Türkçe’nin “Kosta Rika, eşcinsellerin evlenmesini yasal hâle getiren ilk 
Orta Amerika ülkesi oldu” twitter paylaşımı da aynı şekilde ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik 
nefret söylemleri ile karşılandı. 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Mayıs “köşe”leri 

Mayıs ayının ilk haftasından homofobik nefret “köşe”leri Hürriyet, Yeni Şafak, Sabah, 
Diriliş Postası, Akşam, Türkiye, Millî Gazete, Milat, Yeni Asya ve Aydınlık yazarlarından: 
“Muhafazakâr “köşe”ler, mahremiyetinize karışmıyoruz, eşitlik talebiyle 
toplumsallaşmayın diyor!” 

Mayıs’ın ikinci haftasından homofobik nefret “köşe”leri Millî Gazete yazarlarından: “Millî 
Gazete “köşe”leri ürettikleri nefretin ayrımcılık suçu olduğunu biliyor!” 
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Mayıs’ın üçüncü haftasından homofobik nefret “köşe”leri Doğru Haber ve Yeni Şafak 
yazarlarından: “Milli-Manevi” itiraz İstanbul Sözleşmesi ile yetinmiyor, Medeni Kanun’u da 
istiyor!” 

Mayıs’ın son haftasından homofobik nefret “köşe”leri Millî Gazete, Sabah, Akit 
yazarlarından: “Muhafazakâr “köşe”ler, heteroseksüelliğin de “yönelim” olduğunu biliyor 
ama “cinsel yönelim” legal güvenceye alınmasın istiyor!” 

Akit’in Mayıs ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in Mayıs ayı listesini hazırladı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini 
almış olan Yeni Akit’in Mayıs ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” 
yazıları ile birlikte doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve 
kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in Mayıs ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına 
doğrudan saldırı!”, “İstanbul Sözleşmesi farklı bir yere çekiliyor: LGBT bildiğin f..işedir. 
Bildiğin i ile başlayan odur”, “Akit’in cinsiyetçi, homofobik nefret siyaseti…”, “Akit’in 
homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor…”, “Akit için fark etmez: Ha “haber” ha “köşe”…” 
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Onur Ayı Haziran’da homofobik nefret salgını 

LGBTİ+’lara karşı devlet destekli kurumsal homofobik nefretin sosyal medya seyri Onur 
Haftası boyunca salgın halinde seyretti… 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin seyri Haziran boyunca 
devam etti. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Haziran Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya 
organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini 
derledik. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

“18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen Erdoğan, 
bugün "Lanetlenmiş, sapkınlıklar" ifadesini kullandı!” 

Onur Ayı Haziran’ın son günü, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks 
Derneği Avrupa’nın (ILGA-Europe) yıllık Gökkuşağı Haritası ve İndeksi’nin 2020 
sonuçlarına göre Türkiye’nin LGBTİ hakları konusunda sondan ikinci sırada yer alıyor 
olmasını haber veren Cumhuriyet gazetesinin “LGBTİ+ olmak için Avrupa’nın en kötü 
ikinci ülkesi Türkiye” başlıklı haberinin twitter paylaşımı cinsiyetçi ve homofobik nefret 
mesajları ile alkışlandı! 

Hak haberciliğinden ötürü doğrudan gazeteye yönelik saldırılarla beraber LGBTİ+’ların 
ayrımcılığa maruz kalması ve eşit vatandaşlık haklarının tanınmaması “hamdolsun”, 
“inşallah ilk oluruz” paylaşımları ile karşılandı: “Adına laik bir gazeteci topluluğu 
olmuşunuz LGBT liler sizi”, “İlk sırada Putin varsa eğer ellerinden öperim . Seneye 1. 
Olmak için göstereceğimiz çabadan hiç şüpheniz olmasın”, “1. Olmak İçin daha çok 
çalışacağız. Gençlerimizi sizin pis bataklığınızdan koruyacağız”, “Keşke 1.olsaydık. Hatta 
hiç olunmayacak tek ülke olsaydık...”, “İbnelere sapkinliga yer yok sonuna kadar 
savaşacağız”, “1. Olmayız Sapıklığa hayır”, “Bence ayrı bir ülke kursunlar orda mutlu 
mutlu üreyemeyip kendilerini bitirsinler”, “O tabirin kullanılmadığı ve böyle şeylerin 
olmadığı birinci ülke olmak temennisi ile...”, “İpneler size iyi olacak ülkeye gidebilirsiniz, 
yallah hollandaya”, “Rabbim sizi helak etsin inşallah .” 

Kaos GL Derneği’nin 2019'da Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli 
Nefret Suçları Raporu’na yer veren Indepentend Turkish haberinde “LGBTİ+'lara yönelik 
nefret suçlarının büyük çoğunluğu kamusal alanda işleniyor” bilgisi geçerken, 
LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran, Devlet kaynaklı kurumsal homofobik nefret söyleminin 
seyrinin Nisan ve Mayıs aylarının ardından Haziran ayı boyunca devam ettiği görüldü. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kabine Toplantısı 
Sonrası Millete Sesleniş” konuşmasının 29 Haziran tarihinde resmi sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Birileri yine sinsice milli ve manevi 
değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları 
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normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze 
aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın 
ortaklarıdır. Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. 
Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı 
dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür 
sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.” 

Cumhurbaşkanı’nın, Onur Ayı Haziran’ın son günü yaptığı konuşma cumhurbaşkanlığının 
sitesinde ve Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberde LGBTİ+ veya Onur Yürüyüşü ifadelerine 
yer verilmeden aktarılırken, hükümet yanlısı medya organlarının sosyal medya hesapları 
ile internet sitelerinde LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı, hedef gösteren, cinsiyetçi ve 
homofobik nefret söylemleri ile paylaşıldı. 

Sabah gazetesi, twitter hesabından, “Başkan Erdoğan'dan sert tepki! "Bu tür marjinal 
akımları destekleyenler bizim gözümde aynı sapkınlığın ortaklarıdır."” paylaşımı yaptı. 
“Başkan Erdoğan'dan CHP'li siyasetçilere ve LGBT hareketine destek verenlere sert 
tepki!” başlıklı Sabah haberinin sosyal medya paylaşım görseli, “LGBT’ye sözde ‘onur 
günü’ desteği” şeklinde ayrımcı ve homofobik nefret söylemli ifade ile süslendi. 

aHaber, “Başkan Erdoğan'dan LGBT sapkınlığıyla ilgili açıklama” başlıklı haberini, 
“LGBT sapkınlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnancımıza ve 
kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı 
sapkınlığın ortaklarıdır.”” ifadesiyle verirken, bir diğer haberini “Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan, LGBTİ'lilerin sözde "onur haftası" adı altındaki etkinlikler düzenlemeye çalışması 
ve bazı dünyaca ünlü markaların buna destek vermesine tepki gösterdi.” ifadeleriyle 
geçti. aHaber’in söz konusu haberleri twitter hesabından homofobik nefret söylemi çok 
net bir mesaj ile paylaştı: “Başkan Erdoğan'dan LGBT sapkınlığıyla ilgili çok net mesaj: 
''Bu ülkede kök salma ihtimali yoktur''” 

Takvim gazetesi de aynı şekilde, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını, “Erdoğan’dan LGBT 
sapkınlığıyla ilgili açıklama” ifadesiyle geçti. 

haber7 sitesi, twitter hesabından “Erdoğan'dan ahlaksızlığa çok sert tepki! Vatandaşa 
çağrı yaptı” paylaşımı ile duyurduğu haberi, internet sitesinde, “Erdoğan, eşcinsel 
sapkınlıkla ilgili çok net ve sert açıklamalarda bulunurak, "Buradan milletimin tüm 
fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, 
tavır almaya davet ediyorum." dedi.” ifadeleriyle verdi. 

Yeni Şafak gazetesi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlıkları normalleştirerek genç 
dimağları zehirlemenin peşindeler” başlığı ile geçtiği video-haberini, twitter hesabından, 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnancımıza ve kültürümüze aykırı marjinal akımları 
destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır” paylaşımı ile verdi. 

Haber ajansı İLKHA, twitter hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lanetlenmiş 
sapkınlıkları normalleştirmenin peşindeler" paylaşımı ile verdiği haberinde, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “son dönemlerde cinsel sapkınlara verilen desteğe işaret” 
ettiğini geçti. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kabine Toplantısı 
Sonrası Millete Sesleniş” konuşmasında sarf ettiği “lanetlenmiş sapkınlıklar”, “marjinal 
akımlar”, “halkın lanetlediği”, “Rabbimizin yasakladığı” gibi ifadeleri ve “milletimizi her 
türlü sapkınlığa karşı tavır almaya davet ediyorum” sözlerindeki ayrımcı yaklaşıma dikkat 
çeken vurgularla veren medya organları da oldu. 

DW Türkçe twitter hesabından, ““Erdoğan OnurHaftası'nı kastederek "Tüm milletimi 
Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır 
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almaya davet ediyorum" dedi” paylaşımı geçti ve “Erdoğan 2002'de "Eşcinsellerin yasal 
güvence altına alınması şart" demişti” hatırlatması yaptı. 

Euronews Türkçe, twitter hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı 
sonrası onurhaftası tepkisi” başlığıyla geçtiği haberinde, “LGBTİ+ Onur Haftası'yla ilgili 
mesajlar verdi” vurgusu yaptı. 

Duvar, twitter hesabından, “Erdoğan LGBTİ+ bireyleri hedef gösterdi: Lanetlenmiş 
sapkınlar” paylaşımı yaparken, haberinde, “Erdoğan konuşmasında LGBTİ+ bireyleri 
hedef aldı” vurgusu ekledi. Tele1 de aynı şekilde, “Erdoğan, LGBTİ bireyleri hedef 
gösterdi” paylaşımı ile geçti haberi. 

YolTV, “2002'de Erdoğan: Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart - 2020'de 
Erdoğan: Milletimizi Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı 
dikkatli tavır almaya davet ediyorum” paylaşımı ile iki açıklamanın video kaydını birlikte 
verirken, T24 de aynı şekilde, söz konusu haberi, “18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal 
güvence altına alınmaları şart" diyen Erdoğan, bugün "Lanetlenmiş, sapkınlıklar" ifadesini 
kullandı!” hatırlatmasıyla geçti. 

Kızılay’dan içerde nefret söylemi, dışarda dezenformasyon: “Yok öyle!” 

Son beş yıldır Onur Yürüyüşü’nün yasaklandığı Onur Ayı Haziran’ın son haftasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı “tavır almaya” çağıran konuşmasından 
hemen önce Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından LGBTİ+’ları 
hedef gösteren bir mesaj yayınladı: “İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve 
çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile 
anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk 
eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Yok öyle!” 

Kerem Kınık’ın paylaşımına, Genel Başkan Yardımcısı olduğu Uluslararası Kızılhaç 
Federasyonu (IFRC) tepki gösterdi: “Bu ifadeler hem yanlıştır hem de hepimizi rencide 
etmektedir. Homofobiyi ve her türlü nefret söylemini kınıyoruz ve dünya çapındaki LGBT+ 
topluluklarının yanındayız.” 

Kızılay Genel Başkanı, Kızılhaç Komitesine verdiği cevapta “pedofili” dezenformasyonu 
yapsa da, Reuters'e verdiği demeçte, “herhangi bir cinsiyeti veya cinsel yönelimi 
hedeflemediğini” söyledi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “cinsel yönelimi 
değil pedofiliyi kastettiğini” söyleyen Kızılay Genel Başkanı’nı savunmaya geçerek, “LGBT 
propagandasının ifade özgürlüğü için büyük tehdit oluşturduğunu” iddia ettiği bir 
paylaşımda bulundu. 

Kızılay Genel Başkanı yurtdışına yaptığı açıklama ile LGBTİ+’ları hedeflemediğini izah 
etmek durumunda kalsa da, İletişim Başkanı gibi hükümet yanlısı medya organları da 
Kerem Kınık’ın “kastını” doğru anladıklarını açıktan ilan ettiler! 

Hükümet yanlısı gazetelerden Yeni Şafak, “Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık LGBT 
sapkınlığına tepki gösterdi” başlıklı twitter paylaşımının haberi: “Türkiye'nin gündemini bir 
süredir meşgul eden ahlaksız LGBT akımı bir kesim tarafından meşrulaştırılmaya 
çalışılıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “cinsel yönelim” adı altında 
normalleştirilmeye çalışılan bu akıma sosyal medyadan tepki gösterdi.” 

“İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eşcinsel sapkınlık olan LGBT'yi eleştirdiği için Kızılay 
Başkanı Kerem Kınık'ı hedef alan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri 
Federasyonu'na (IFRC) sert tepki gösterdi” haberi ise aynı bülten ile Sabah, Akşam ve 
haber7 gibi adreslerden paylaşıldı. 

https://twitter.com/dw_turkce/status/1277992711283445760
https://twitter.com/dw_turkce/status/1277992711283445760
https://twitter.com/euronews_tr/status/1277901918837317633
https://twitter.com/gazeteduvar/status/1277681731764715524
https://twitter.com/tele1comtr/status/1277630726213701632
https://twitter.com/YolTV/status/1277654006962237440
https://twitter.com/t24comtr/status/1277632440362770433
https://twitter.com/t24comtr/status/1277638220205957122
https://twitter.com/drkerem/status/1277302498190131200
https://twitter.com/ifrc/status/1277595351457959938
https://www.kaosgl.org/haber/kizilay-baskani-nin-nefretine-karsi-imza-kampanyasi
https://twitter.com/drkerem/status/1277618460974092288
https://twitter.com/Openly/status/1278576387327250432
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1277670119162986498
https://twitter.com/yenisafak/status/1277354263245656070
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/fahretin-altundan-lgbt-sapkinligi-yapan-ifrcye-sert-tepki-susturulmayacagiz
https://www.aksam.com.tr/guncel/fahrettin-altun-lgbt-sapkinligi-yapan-ifrcye-sert-tepki-gosterdi/haber-1088902
https://www.haber7.com/guncel/haber/2990422-iletisim-baskani-altun-lgbt-saldirisinin-suc-ortagi-oldunuz


Euronews Türkçe, twitter hesabından, “LGBT bireylere pedofili suçlaması yapan Kızılay 
Başkanı'na Kızılhaç'tan tepki, Ankara'dan destek” haberi geçti. 

CHP Genel Başkanı Gökçe Gökçen ise yetkililerce üretilen nefret söylemine dikkat 
çekerken, insan hakları örgütleri olarak LGBTİ+ hareketinin “pedofili” ile ilgisi olmadığının 
altını çizdi ve çocukların cinsel istismarına karşı savunma ortakları olduğunu paylaştı.  

Homofobik nefret salgınına İzcilik Federasyonu da dahil oldu 

Onur Ayı Haziran’da sosyal medyada gelişen homofobik nefret söylemi salgınına Türkiye 
İzcilik Federasyonu ile Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da 
katıldı. 

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun homofobik nefret söylemine aracılık eden Yeni Şafak, 
Hasan Dinçer Subaşı’nın da twitter hesabından paylaştığı haberine, “Türkiye İzcilik 
Federasyonundan LGBT sapkınlığına tepki: Kimliklerini cinsel arzuları üzerinden 
tanımlayan bu harekete karşıyız” başlığı attı. 

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun yaptığı nefret açıklamasına aynı şekilde Sabah gazetesi 
de aracılık etti: “Türkiye İzcilik Federasyonundan LGBT sapkınlığına tepki: Kimliklerini 
cinsel arzuları üzerinden tanımlayan bu harekete karşıyız” Federasyon Başkanı Subaşı 
gene aynı şekilde twitter hesabından paylaştı. 

Takvim, ayrımcı nefret açıklamasını, “LGBT sapkınlığına bir tepki de Türkiye İzcilik 
Federasyonu'ndan!” başlığı ile aktardı. Federasyon Başkanı Takvim’in aracılık ettiği 
homofobik nefret mesajını yeniden kendi kişisel hesabından aktardı. 

Onur Haftası’na gongo’lardan nefret taarruzu 

LGBTİ+ toplumu, kurumları ile eşitlik ve hak savunucusu destekçilerine yönelik hedef 
gösteren nefret söylemlerine aracı olmakla yetinmeyip, nefret söylemini doğrudan üreten, 
yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden hükümet yanlısı medya organları ile hükümet 
yanlısı stk’lar Onur Haftası boyunca coştular! 

İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü 2015 yılında yürüyüş için bir araya gelen onbinlerce 
insana beklenmedik şekilde polis saldırısı ve takip eden yıllarda İstanbul Valiliği 
tarafından çeşitli bahanelerle hukuksuzca yasaklandığı halde, kamudan yetkili kurum ve 
kişiler ile hükümet yanlısı stk’lar bu sene de “Onur Yürüyüşü”ne yönelik sosyal medyada 
seyreden nefret kampanyalarına dahil oldular.  

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu sene “Ben Neredeyim” teması ile online 
kutlanan 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü’nü, Kurtuluş Savaşı, işgal 
altındaki Filistin ve 15 Temmuz darbe girişimi karşıtı görseller ve “Gerçek Onur Yürüyüşü 
budur!” mesajıyla hedef aldı. 

LGBTİ+ toplumunu ve Onur Yürüyüşü’nü hedef gösteren KADEM’in sosyal medya 
paylaşımı, bir gazeteci tarafından “Böyle bir ayrımcılık yapmanız doğru değil” eleştirisi ile 
karşılanırken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “…escinseller hiç merak etmeyin kendi 
haklarıyla beraber başörtülülerin haklarını da savunmaya devam edecek, size rağmen!” 
yorumu yaptı. KADEM’in ayrımcı paylaşımına gelen bir diğer tepki, “Sürekli neden 
dışlayıcı ve kutuplaştırıcı bir tutum sergiliyorsunuz?” diye sordu ve devam etti: “İnsanları 
ayrıştırmak yerine anlamaya çalışan ve birbirine yaklaştıran demokratik bir tutum 
benimserseniz insanlığın iyiliğine ve hatta kendi inançlarınıza dair bir adım daha atmış 
olursunuz.” 

https://twitter.com/euronews_tr/status/1278221909902180353
https://twitter.com/euronews_tr/status/1278221909902180353
https://twitter.com/gokcegokcen142/status/1277681886882680834
https://twitter.com/izcifederasyonu/status/1277657372471824391
https://twitter.com/izcifederasyonu/status/1277657372471824391
https://twitter.com/basizci/status/1268602594513096706
https://twitter.com/yenisafak/status/1277703080327417858
https://twitter.com/basizci/status/1277715184988106752
https://www.yenisafak.com/hayat/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-tepki-kimliklerini-cinsel-arzulari-uzerinden-tanimlayan-bu-harekete-karsiyiz-3547279
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-sert-tepki
https://twitter.com/basizci/status/1277710841320701957
https://twitter.com/takvim/status/1277718720186585090
https://www.kaosgl.org/haber/onur-yuruyusu-basin-aciklamasi-oku-videoya-cek-paylas
https://twitter.com/kademorgtr/status/1277362080174178309


Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Onur Haftası’nda twitter hesabından, 
“Onurumuz için, geleceğimiz için, insanlık için!..” ifadesi altında, LGBTİ+ toplumunun eşit 
hak mücadelesini hedef alan ayrımcı ve homofobik nefret mesajı paylaşıldı: 
“Homoseksüellik ve türevlerinin propagandasının yapılması, bunları özendirici üslup 
kullanılması toplumumuzun ezelden beri güçlü şekilde karşı olduğu bir olgudur. Ailelerin 
neredeyse tamamı biyolojik cinsiyeti temel almakta, çocuklarını ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak 
yetiştirmeye özen göstermektedir.” Öte yandan TÜRGEV, “çeşitli nedenlerle biyolojik 
cinsiyetini yadsıyan bireylerin geçmişten bu yana eşit vatandaşlık temeline dayalı hakları 
koruma altındadır. Toplumumuz bu bireyleri nefret nesnesi olarak değerlendirmemekte, 
bu nedenle baskı ve şiddete uğramalarını diğer şiddet suçlarıyla aynı kategoride görüp 
lanetlemektedir.” iddiasında bulundu.  

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da, “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 
Vakfı olarak giderek belirginleşen, yaşam tarzımızı ve insanlığın geleceğini tehdit eden 
çoklu cinsiyet dayatmasına karşı net duruşumuzu ortaya koyuyoruz.” yorumuyla ile 
TÜRGEV’in ayrımcı açıklamasını paylaştı. 

Ensar Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da dahil olduğu 50 gongo, Onur Haftası’na 
destek veren ticari firmalara karşı yaptıkları ortak ayrımcı ve homofobik nefret açıklaması 
ileLGBTİ+ toplumunu hedef gösterdiler. Takvim gazetesinin, “Sapkın LGBT ürünlerini 
satan markalara 50 STK’dan ortak bildiri: Ailemizden çekin ellerinizi” paylaşımı ile 
duyurduğu açıklamadan: “Son yıllarda LGBT hareketinin toplumsallaşması ve giderek 
siyahi bir hüviyete bürünmesi için dünya çapında çalışmalar yapılıyor. LGBT toplumun 
temel yapı taşı olan aileyi ve aileyi oluşturan bireylerin fiziksel yapısını bozup ruhsal 
açıdan sağlıklı bireylerin yetişmesini engelleyerek, eşcinsel sapkınlık ile aileyi ortadan 
kaldırmaya çalışmakta…” Ayrımcı, hedef gösteren homofobik nefret diline Sabah gazetesi 
de aracı oldu. 

Sosyal medyada kampanyaya dönüşen Devlet destekli kurumsal homofobik nefret 
söyleminin Onur Ayı Haziran seyrine “LGBTFaaliyetleriDurdurulsun” etiketi altında, 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, ABD Ankara Büyükelçiliğinin 
paylaştığı gökkuşağı bayrağı üzerinden dahil oldu: “LGBT nin kavram ve sembolleriyle bu 
kadar gündem olması,sosyal medyayı domine etmesi,çeşitli markaların normalleştirme 
çabaları,filmler ve dizilerde işlenmesi vs.Her biri zihinlerde LGBT’yi sıradanlaştırmaya 
dönük bir senaryonun adımlarıdır.” 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Basın Danışmanı Şerif Varol’dan Fatih Erbakan 
videosu paylaşımı: “İktidar olunca LGBT derneklerini kapatacağız.” 

Onur Haftası’na hükümet yanlısı medya taarruzu 

Hükümet yanlısı medya organları, Onur Haftası boyunca homofobik nefret söyleminin 
aracısı olmakla yetinmeyip, doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden 
yayınlar yaptılar. 

Onur Ayı Haziran’da LGBTİ+’lar ve Onur Haftası’nı tanıyan ve dayanışma gösteren özel 
sektörden firmalar Yeni Şafak gazetesinin hedefindeydi: “Türkiye'de sapkın LGBT'yi 
destekleyen firmalar eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışıyor” 

“LGBT'yi açıkça destekleyen büyük firmalar” adı altında “liste” yayınlayan Yeni Şafak, söz 
konusu desteklerin “gençler ve çocuklar” için bir “tuzak” olduğunu yazdı: “LGBT 
akımlarını normalleştirme ve yaygınlaştırmak için uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 
lobi faaliyetlerinin yanı sıra birçok ülkedeki büyük firmalar da eşcinselliği “cinsel yönelim” 
adı altında meşrulaştırmaya çalışıyor. Türkiye'de de teknolojiden giyime sektörüne kadar 
birçok firma LGBT'yi destekliyor.” 

https://twitter.com/turgev/status/1277957286816739331
https://www.turgev.org/tr/haber/insanlik-icin-sesini-yukselt/
https://twitter.com/fatmanuraltun/status/1277964289396011013
https://twitter.com/takvim/status/1277952709895880704
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/30/50-stkdan-ortak-bildiri-lgbt-urunleri-satan-markalara-sert-tepki
https://twitter.com/search?q=%23LGBTFaaliyetleriDurdurulsun
https://twitter.com/ihsanselimb/status/1277347592364580864
https://twitter.com/serifvaroltr/status/1272939321222406150
https://www.youtube.com/watch?v=pBbMFzJ3cRc
https://www.youtube.com/watch?v=pBbMFzJ3cRc
https://www.yenisafak.com/hayat/turkiyede-lgbtyi-hangi-firmalar-destekliyor-3547125


Yeni Şafak, ayrımcı, hedef gösteren, homofobik nefret yayınını ayrıca “Eşcinselliğe 
‘Ahlaksız’ Övgü” adı altında “infografik” formatıyla bir kez daha geçti. 

“LGBT'nin sponsor yayınevleri: Eşcinsellik propagandası yapıyorlar” başlığı altında, Yeni 
Şafak, Onur Haftası paylaşımları üzerinden yayınevlerini de hedef aldı: “LGBT’lilerin 
sapkınlıklarını meşrulaştırma çalışması son sürat devam ediyor.” Gazetenin köşe yazarı 
İsmail Kılıçarslan, ayrımcı, hedef gösteren ve nefrete teşvik eden haberi, “LGBTnin 
sponsor yayınevleri: Eşcinsellik propagandası yapıyorlar” başlığı ile twitter hesabından 
paylaştı. Yayınevlerini hedef gösteren aynı paylaşımı, Takvim gazetesi, “Sapkınlığın 
Kitabını Yazdılar” ifadesiyle tekrar etti. 

Çocuk kanalları ise Takvim’in “LGBTİ sapkınlığı şimdi de çocuk kanalları üzerinden 
geleceğimizi hedef alıyor!” paylaşımı ile hedefteydi. Gazete, LGBTİ+’yi “bir eşcinsel 
sapkınlık projesi” diye verdi. Sabah’ın “çizgi filmler” vesileli nefret haberi: “Sapkınlıklarını 
çocuklara da aşılamaya çalışan LGBTİ lobisine ve eylemlerine destek veren şirketler 
hazırladıkları çizgi film ve yayınlarla çocuklara sapkınlıklarını aşılamaya çalışıyor. İşte 
çocuklarımıza sapkın LGBTİ tuzağı kuran o şirketler...” 

“Herkes İçin Spor” mottolu özel sektör firmalarından Decathlon Türkiye mağazasının Onur 
Ayı paylaşımı da homofobik nefret söylemi ve boykot çağrılarının hedefindeydi. Firma, 
“Onur Ayı kapsamında çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili yapmış 
olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü” açıklaması yaptı 
ve ekledi: “Ayrımcılığın her çeşidine karşıyız. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz!” 

LGBTİ+ sporcular için de hak haberciliği yayını yapan Alan Savunması, Decathlon Türkiye 
firmasına karşı homofobik nefret söylemleriyle boykot çağrılarının “yabancı basın” 
yansımalarını verirken, Takvim, homofobik nefret söylemine aracı oldu: “LGBTİ 
sapkınlığına destek veren Decathlon'a sosyal medyada boykot çağrısı” 

THM Haber isimli internet sitesi “LGBT destekçisi Decathlon'a boykot” paylaşımı ile 
ayrımcı ve nefret söylemi mesajlarını aktarırken, Millî Gazete ise “boykot” çağrısına 
aracılık ederken yetinmedi sürece “LGBTFaaliyetleriYasaklansın” heştegi ile dahil oldu: 
“LGBT sapkınlarına vatandaştan büyük tepki: Faaliyetleri yasaklansın!” 

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun da ayrıca kişisel 
hesabından “LGBTFaaliyetleriDurdurulsun” etiketine dahil oldu: “Onur gibi asil bir lafzı 
onursuzlaştırmaya çalışıyorlar. Andolsun Lut kavminin çocuklarıyla ve o iğrenç 
ideolojileriyle sonsuza kadar kutuplaşacağız!” 

Euronews Türkçe ise Onur Ayı Haziran’da LGBTİ+’lerle dayanışan özel sektöre yönelik 
“boykot” çağrılarını “sosyal medyada LGBTİ haklarını kriminalize eden tepkiler” olarak 
değerlendirdi: “Onur Haftası'nda LGBTİ amblemli ürünlerin satışı: Boykot mu, birlikte 
yaşam mı?” 

Hükümet yanlısı medyanın nefret siyaseti 

Onur Ayı Haziran’da LGBTİ+ toplumu ve Onur Haftası’nı selamlayan ve dayanışma 
gösteren siyasi kişi ve kurumlar da hükümet yanlısı medyanın nefret siyasetine maruz 
kaldı. 

Sabah gazetesinin twitter hesabından “CHP'den LGBT'ye sözde 'Onur Günü' desteği!” 
paylaşımın haberi: “CHP’li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", 
"biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi’ne destek veren paylaşımda 
bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara İl Gençlik Kolları, Üsküdar 
İlçe Gençlik Kolları ve Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal ifadeler 
paylaştı.” 

https://www.yenisafak.com/infografik/turkiyede-sapkin-lgbtyi-destekleyen-firmalar-escinselligi-mesrulastirmaya-calisiyor-15500
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https://twitter.com/alansavunmasi_/status/1269527008716951552
https://twitter.com/takvim/status/1268819944441090054
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https://twitter.com/milligazetecom/status/1277506971650981888
https://twitter.com/uzunabdurrahman/status/1277329109002137602
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https://twitter.com/Sabah/status/1277271047579058181


Takvim’den “CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ndan LGBT’ye destek açıklaması!” paylaşımı: “eş 
cinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi” 

Takvim nefret siyasetine devam ediyor: “Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike LGBTİ: 
CHP, HDP ve yandaş basın sapkınlığa arka çıkıyor!” 

Takvim gazetesi homofobik nefret söyleminin hem üretici hem aracısı oluyor: 
“Yaradılıştan gelen cinsiyetlerini reddederek, sapkın ilişkilerini toplumun tamamına 
yaymak isteyen ve onursuz yaşamlarını manidar bir şekilde "Onur Yürüyüşü" adıyla 
topluma dayatmaya çalışan bu sapkın zihniyet… Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ, 
gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor. Bu sapkınlık, Türkiye karşıtlığıyla bilinen 
uluslararası dernekler ve küresel sermayeler tarafından finanse ediliyor. CHP, HDP ve 
yandaş basın, aile ve toplum yapısını hedef alan LGBTİ sapkınlığına adeta arka çıktı.” 

Takvim, twitter hesabından ayrıca “Sapkınlık projesi olan LGBT, Türkiye karşıtlığıyla 
bilinen uluslararası dernekler ve küresel sermayeler tarafından finanse ediliyor” paylaşımı 
yaparak “LGBTFaaliyetleriDurdurulsun” etiketine dahil oldu: “Sosyal medyada 
vatandaşlar, “LGBTFaaliyetleriDurdurulsun” etiketi altında birleşerek toplumu hedef alan 
sapkınlık karşısında tepki gösteriyor.” 

“Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ” söylemli aynı haber bu kez Akit menşeili karşımıza 
çıkıyor: “Müslüman Türk toplumunun temeline dinamit döşeyen ve cinsiyetsiz bir toplu 
oluşturma amacı güden LGBTİ'li sapkınlara CHP resmen kucak açtı. Son olarak CHP'li 
Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sapkınlığa tam destek verdi.” 

“CHP'li belediyeler, LGBTİ'lilerin sözde "onur haftası" adı altındaki etkinliklerini kutlama 
yarışına girdi” haberi de aHaber’den: “CHP'de "LGBTİ işgali" | Bu destek nereden geliyor? 
İşte 'operasyon'un perde arkası” 

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmanın zorunlu olduğu günlerde, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın “Olgunlaşma Enstitülerinden Çocuklar İçin Rengarenk Maskeler… Çocuklar 
için özel olarak tasarlanan maske ve siperlikler beğeniye sunuldu” duyurusunu paylaşan 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un twitter hesabından paylaşması da homofobik nefret 
söyleminden nasibini aldı. 

Milli Eğitim Bakanı’nın, “Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma 
Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı… 
Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar” paylaşımını, yazar Sema Maraşlı, “Sayın Ziya Selçuk 
Müslüman çocukların yüzüne LGBT bayrağı örtmesini istemiyoruz. Ne yapmaya 
çalışıyorsunuz?” mesajıyla, AKP ve MHP’ye ihbar etti. 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Haziran “köşe”leri 

Haziran’ın ilk yarısından homofobik nefret “köşe”leri Millî Gazete, Milat, Diriliş Postası, 
Yeni Şafak ve Akit yazarlarından: “Muhafazakâr “köşe”lerin cinsiyetçi ve homofobik 
nefretlerine çekebildikleri akademik cila “kıç despotizmi” ile “avradizm”den ibaret!” 

Haziran’ın ikinci yarısından homofobik nefret “köşe”leri Yeni Şafak, Millî Gazete, Diriliş 
Postası ve Akit yazarlarından: “Muhafazakâr “köşe”ler, LGBTİ+’lara küfretmeyi analiz 
sanıyor, hakaret etmeyi hak görüyor!” 

Akit’in Haziran ayı nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in Haziran ayı listesini hazırladı. 
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Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini 
almış olan Yeni Akit’in Haziran ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, 
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” 
yazıları ile birlikte doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve 
kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in Haziran ayı nefret listesi şu bölümlerden oluşuyor: “Haziran’ın homofobik hedefi: 
Onur Haftası…”, “Özel sektörün Onur Haftası dayanışması da Akit’in hedefinde…”, “Akit, 
ayrımcı söylem ile nefret siyasetine aracılık ediyor…”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti 
sınırları aşıyor…”, “Akit için fark etmez: Ha “haber” ha “köşe”…”, “Muhafazakâr iktidarın 
mainstream’i…” 

https://www.kaosgl.org/haber/onur-ayi-ve-lgbti-toplumu-nefret-siyasetinin-hedefinde


Hükümetin homofobik inkârı: LGBTİ+’lar fazla toplumsallaşmasın, hele hele hiç 
siyasallaşmasın! 

LGBTİ+’lara karşı kurumsal homofobik nefret söyleminin sosyal medya seyri Temmuz-
Ağustos boyunca mola vermedi… 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin seyri İstanbul 
Sözleşmesi üzerinden kamu ve siyaset temsilcilerinin doğrudan katılımıyla Temmuz ve 
Ağustos ayları boyunca devam etti. 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyoruz. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Temmuz-Ağustos Ayları İnternet Seyrine 
sosyal medya ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden 
medya organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret 
söylemlerini derledik. 

“Sözleşme, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı”dan, LGBTİ+ inkârının 
sürüklediği “imzalanması yanlıştı” yaklaşımına… 

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve imzacı devletlere “kadına karşı şiddeti 
önleme, şiddetten koruma, şiddet eylemlerini kovuşturma ve mağdur destek 
mekanizmaları oluşturma” yükümlülüğü getiren “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne yönelik 
Temmuz ve Ağustos ayları boyunca süren karalama kampanyasına kamu ve siyaset 
temsilcileri de cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleriyle doğrudan katıldı. 

AKP içindeki tartışmalar ve hükümet temsilcilerinin doğrudan dahil olmalarıyla, 2012 
yılında ilk olarak Türkiye tarafından imzalanan ve 1 Ağustos 2014’ten beri yürürlükte olan 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne yönelik cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyon Temmuz 
ve Ağustos ayları boyunca siyasi bir seyir izledi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul 
Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı dönemde, twitter hesabından 2011 senesinde yaptığı, 
“Kadına Şiddet Artık "İnsan Hakkı İhlali." Sözleşme, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı.”, 
paylaşımı sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Erdoğan, Ağustos ayında, AKP’nin 19. 
Kuruluş Yıl Dönümü programında yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi’ne göre 
oluşturulan kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu anarken, ekledi: “Kadınlarımız 
lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı 
haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına da meydanı bırakmayacağız.” Erdoğan’ın, 
geçtiğimiz Onur Haftası’nda resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, 
“lanetlenmiş sapkınlıklar”, “marjinal akımlar” ve “sapkınlık” tabirleri kullanılmıştı. 

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Temmuz ayının başında İstanbul 
Sözleşmesi'ne ilişkin konuşurken ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik söylemler sarf etmekte 
sakınca görmedi. İstanbul Sözleşmesi'nin 2011 yılında imzalanmasını “yanlış” bulduğunu 
söyleyen Kurtulmuş, “LGBT vesaire gibi unsurların marjinal unsurların” ifadelerini 
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kullandı: “Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var dikkat çekmemiz gereken ve 
bizimle asla uyuşmayan, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi bir de cinsel 
yönetim yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki meselenin demin 
konuştuğumuz çerçevede tam da bu LGBT vesaire gibi unsurların marjinal unsurların 
ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasına sığınarak faaliyet 
yapabilecekleri alanlar oldu görülüyor.” 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Anayasa’nın 10. ve 90. maddelerini hiçe 
sayarak, Ramazan ayını gene LGBTİ+’ları hedef gösteren homofobik nefret söylemiyle 
açmasına da değinen Kurtulmuş, “kusura bakmayın bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı 
hem de cuma hutbesinde Lutiliğe karşı bir şey söylediği zaman kalkıp onu savunmak 
Ankara Barosuna mı düşer?” derken, “LGBT... Türkiye'de böyle bir gruba destek 
verenlerin herhalde oranı binde bir bile değildir.” iddiasında bulundu. 

Haziran Onur Ayı’nda, “bazı firmaların LGBT ile ilgili destek açıklamalarının sorulması 
üzerine” Kurtulmuş, anayasal hak ve eşitliklere aykırı, ayrımcı ve homofobik nefret 
söylemi içeren sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef özellikle son yıllarda bu epeydir 
uzunca bir süredir devam eden bir meseledir. Bu söylediğiniz tehlike sadece Türkiye için 
değil bütün dünya için var olan bir tehlikedir. Burada mesela toplumsal cinsiyet yönelimi 
ya da cinsiyet tercihleri gibi cinsiyet sadece bir tercihmiş gibi bunun ifade edilmesi 
fevkalade insanlık dışı bir meseledir. Yani yaradılışa aykırı olan bir husustur, yani açık 
söyleyeyim bir üçüncü cinsin ortaya çıkmasının ve bunun meşru legal hale getirilmesinin 
çabalarıdır. Daha da açık söyleyeyim bugün dünyanın birçok ülkesinde bazı yerlerinde 
maalesef hemcins evliliklerin yasal hale getirilmesi erkek erkeğe ya da kadın kadını af 
edersiniz evliliklerin ortaya çıkarılması gibi son derece insanlık dışı, ahlak dışı, yaradılış 
dışı ve doğal olanın dışında bir mesele pompalanmaya çalışılıyor. Türkiye'de bu grup 
üzerinden sayısal olarak çok az çok Allah'a çok şükür yine bütün partilerin tabanlarında 
çok büyük bir şekilde bu grup grubun yaptığı bu saldırgan faaliyetlere karşı tepkiler var. 
Milletimiz ahlaki değerlerin ve bu anlamda aile değerlerinin korunması konusunda oldukça 
titiz davranıyor. Bu konudaki geleneklerine sahip çıkmaya çalışıyor.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadınlar lehine yaptıkları düzenlemeleri anlattığı konuşmasını 
paylaşan hükümete yakın Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), “Son günlerde 
alevlenen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara dair ortaya koyduğumuz görüşlerimiz, 
bazı kişiler ve kurumlarca farklı noktalara çekilmek isteniyor.” açıklaması yapmak 
durumunda kalırken, ekliyor: “Aslolan şiddetle mücadeledir.” 

Cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede 
birbirleriyle yarışan muhafazakâr yayın organlarının Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 
İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürüttükleri çarpıtma ve karalama kampanyalarının 
dinmemesi üzerine KADEM, “aslolan şiddetle mücadeledir” açıklamasının hemen 
ardından, “eşcinsel hareketler ile yan yana anılma”dan duyduğu rahatsızlığı, “eşcinsel 
hareketleri tehdit olarak görüyoruz” vurgusu ile bir kez daha paylaştı: “İstanbul 
Sözleşmesi tartışmaları üzerinden derneğimizin başka bir konuma çekilmek istendiğinin 
farkındayız. Konumumuz, aileye verdiğimiz değer ve neslin devamlılığının önemi 
açısından tehdit olarak gördüğümüz eşcinsel hareketler ile yan yana anılmayı kabul 
etmiyoruz.” 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı eşit vatandaşlık mücadelesi yürüten 
LGBTİ+ hareketi “gayrı ahlâkî” olmakla itham eden KADEM, twitter hesabından, “Lobicilik 
faaliyetleri ile hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirayet etmeye çalışan bu gayrı 
ahlâkî hareket ile mücadelemiz devam edecek.” paylaşımıyla, daha önce Onur 
Haftası’nda, LGBTİ+ toplumunu ve Onur Yürüyüşü’nü hedef gösteren yayınını, “LGBT 
hareketleri ile ilgili internet sitemizde yayınladığımız görüşlerimiz” notuyla tekrar etme 
gereği gördü. 
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KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kanal D televizyonu “Neler 
Oluyor Hayatta” programında İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken, “cinsel yönelim” 
maddesine dair ayrımcı yaklaşımlarını yineliyor. 

Devlet, “cinsel yönelimleri farklı da olsa fark etmez, şiddetten koruyacak” ama daha 
fazlasını beklemeyin yaklaşımını KADEM Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz ayında 
katıldığı Ülke TV programında da, “KADEM olarak İstanbul Sözleşmesi’ne dair bakış 
açılarını” aktarmış, “İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelede araçtır. Aslolan şiddetin 
önlenmesidir.” Beyanının hemen ardından ise eklemişti: “Şiddetle alakalı bir metin olan 
İstanbul Sözleşmesi'nde geçen bir kavram sebebiyle çıkan tartışmaları anlıyoruz. LGBT 
lobilerinin bütün dünyada bir dayatma halinde meşrulaştırmaya ve yaymaya çalıştığı 
eşcinselliğe ve cinsiyetsizliğe sonuna kadar karşı çıkıyoruz.” 

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Milliyet Gazetesi'ne konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı, 
şiddete karşı ama LGBTİ+’yi inkâr eden ayrımcı yaklaşımı tekrar ediyor: “Sözleşmenin 4. 
maddesinde geçen “cinsel yönelim” kavramı şiddet ile mücadelede hiç kimseye ayrımcılık 
yapılmamasını, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı şiddetin ortadan 
kaldırılmasını amaçlıyor. Bağlama baktığımızda bu böyle yani. Sözleşme, üçüncü bir tür 
oluşturma ya da LGBT’yi hukuksal bir zemine oturtmak gibi bir hüküm taşımamakta. 
Ancak şurası da bir gerçek ki özellikle eşcinsel gruplar sözleşmenin bu maddesi üzerinden 
çarpık yorumlarla kendilerine alan açma gayreti içindeler. Bunu da görüyor ve bunu da 
kabul etmiyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını 
yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) nihayet, iktidarın tartıştığı İstanbul 
Sözleşmesi’ne sahip çıkan, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur 
Gümrükçüoğlu’nun “geniş kapsamlı açıklamalar” notuyla duyurduğu, “İstanbul Sözleşmesi 
Hakkında” başlıklı metni Temmuz ayının sonunda derneğin web sitesinde yayımlandı. 

İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilere 16 soruda verdiği cevaplarla Sözleşme’yi 
destekleyen KADEM, “İstanbul Sözleşmesinde LGBT gibi yönelimlere kapı aralayan 
maddeler var mı?” başlıklı 5. soruya, “sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına 
sebep olduğunu” iddia etmenin “en hafif tabirle kötü niyetlilik” olduğu cevabını verirken, 
“herhangi bir insanın şiddetten korunma şemsiyesinin dışında tutulması”nın 
düşünülemeyeceğini ekliyor: “Hayır. Sözleşme, üçüncü bir tür oluşturmaya ya da LGBT 
eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik herhangi bir 
hüküm taşımamaktadır. Aynı cinsiyetten olan çiftlerin yasal olarak tanınması da dâhil 
olmak üzere cinsel yönelimle ilgili olarak ortaya yeni standartlar koymamaktadır. Bu 
sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olduğunu iddia etmek ise en 
hafif tabirle kötü niyetliliktir. “Cinsel yönelim” kavramı sadece Sözleşme’nin 4. 
Maddesinde geçmektedir. Maddede şiddet ile mücadelede hiç kimseye ayrımcılık 
yapılmaması; din, dil, ırk, vb. pek çok unsurla birlikte, toplumsal cinsiyet ve cinsel 
yönelime dayalı şiddetin de kabul görmemesi gereği vurgulanmıştır. Madde kesinlikle bir 
dayatma içermemektedir. Maddenin kapsamına bütün insanlar girmektedir. Zaten 
herhangi bir insanın şiddetten korunma şemsiyesinin dışında tutulması düşünülemez.” 

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürüten Fatmanur Altun ise twitter hesabından, “İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi LGBT 
destekçisi göstermek. Akıllara ziyan bir fitne!” paylaşımı yaptı: “Öte yandan artık siyasi 
bir hüviyet kazanan LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlara sağdan yaklaşarak, LGBT ile korkutarak Erdoğan’ı hedef 
göstermek, düşmanlaştırmak ancak Şeytan’ın aklına gelebilirdi.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı ve yüksek 
istişare kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ise resmi sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklama ile “İstanbul Sözleşmesinin Dayatmalarını Reddediyoruz” 
denildi: “Sözleşmenin temel ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen “toplumsal cinsiyet ve 
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cinsel yönelim” konusundaki dayatmaları kesinlikle kabul edilemez. Toplumsal cinsiyet 
rollerinin reddini içeren belge geniş anlamda değerlendirildiğinde marjinal grupların 
propaganda gücünü arttırmış ve bu düşüncelerin toplumda normalleşmesine kapı 
aralamıştır. Sözleşmenin eşcinselliği yaygınlaştırıcı ve makulleştirici yaklaşımına karşı 
çıkmak insan neslinin korunması açısından vazgeçilmezdir.” 

Numan Kurtulmuş’un çıkışını destekleyen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Av. 
Hamza Akbulut’un açıklamasını, Anadolu Ajansı, “TGTV'den İstanbul Sözleşmesi'nden 
çıkılması çağrısı” başlığı ile servis ederken, Yeni Şafak, twitter hesabından, “LGBT başta 
olmak üzere zararlı marjinal gurupların propaganda gücü arttı” aktarımıyla paylaştı. 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut’un, Numan Kurtulmuş'un 
“İstanbul Sözleşmesinden Çıkış” açıklamasına destek verdiği basın bildirisinden 
damgalayan, hedef gösteren, ayrımcı ve nefret söylemi ifadelerinden bir demet: “haddi 
aşan LGBT aktivitesi”, “sözleşmeyi kendisine kalkan yapan LGBT lobisi, aile ve 
çocuklarımızı tehdit eder güce ulaşmıştır”, “İstanbul Sözleşmesi, LGBT başta olmak üzere 
zararlı marjinal gurupların propaganda gücünü arttırmış ve bunların toplum içine 
sızmasına zemin hazırlamıştır”, “LGBT başta olmak üzere marjinaliteye kanun gücü 
kazandırarak, toplumun değer yapısını aşındırdığı, devletin anayasal kurumları yıprattığı”, 
“görünürlülük kazanan, azgın LGBT aktivitelerinin biran önce yasaklanması gerektiği” 

AKP MYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz: “Bu sözleşme metninin içerisinde, bizim 
örfümüze, adetimize, ahlakımıza asla uyuşmayan iki tane önemli husus var. Bunlar, 
toplumsal cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim meselesi. Örneğin, LGBT gibi marjinal 
unsurlar bunun arkasına sığınarak birtakım faaliyetlerde bulunuyorlar. Sokaklarda sözde 
yürüyüş yapan bu gurup üyelerinin yaptıkları eylemler bizim ahlak ve göreneklerimizle 
asla uyuşmuyor.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkmayı zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim” diyor ve devam ediyor: 
“Avrupa merkezli bir insan hakları anlayışı paradigması var. Bunun içerisinde de kadın 
hakları ile ilgili paradigma var. Bu paradigmanın bazı unsurları evrensel, buna bir itirazım 
yok ama bazı unsurları ise batı Avrupa’nın kültürel unsurları. Ama Avrupa bu paradigmayı 
evrensel bir paradigma olarak dayatıyor bütün dünyaya.” Sabah gazetesi köşe yazarı 
Hilal Kaplan ise Meclis Başkanı’nın açıklamasına karşı, ““Cinsel yönelim” ibaresi geçen 
metnin altında devletimin imzası olmamalı”” paylaşımı yaptı. 

Anadolu Ajansı, “İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu” isimli gurubun, “sözleşme ile 
cinsel yönelim ve cinsel tercihlerin tanınması, meşrulaştırılması ve benimsenmesi 
dayatılmaktadır” raporunu, “İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu: Şiddeti ortadan 
kaldırmayı hedef alan yerli ve milli yasal düzenleme yapılmalı” başlığı ile servis etti. 
“Platform”, hazırladığı “rapor”u, “Sözleşmenin Hedefi Cinsel Tercih/Yönelim ve 
LGBTIQ’nun Meşrulaştırılması” ifadesiyle de ayrıca duyurdu. Platform Sözcüsü ve 
Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım’ın “İstanbul Sözleşmesi'nin hukuki, 
sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirildiği”ni söylediği “rapor”, “Sözleşmede 
düzenlenen cinsel yönelim kavramı hukuki bir statü olarak kabul edilemez.” buyuruyor. 
“Hukuk, psikoloji, sosyoloji ve ilahiyat alanındaki uzmanlardan müteşekkil” olduğu 
söylenen İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu, “cinsel yönelimin tanınması LBGTIQ” 
diye tariflediği ifadenin açılımını “gay, lezbiyen, transseksüel, biseksüel, pedofili, zoofili 
vb. her türlü sapkınlık” olarak çarpıtmakta ahlaki, akademik ve hukuki bir sakınca 
görmediğini söylemiş oluyor. Sonra da basın karşısında “sırıtarak” konuşurken, 
“eşcinsellik konumuzun dışında” diyebiliyor. 

Anadolu Ajansı, “Tartışmaların odağındaki 'İstanbul Sözleşmesi'” başlığı ile devam 
ederken, “bazı maddelerde yer alan terimler”i “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet 
kimliği” olarak veriyor, bu ifadelerin, “bazı STK, akademisyen, gazeteci ve hukukçuların 
tepkisine” neden olduğunu hatırlatıyor ve söz konusu “tepkileri” de, “sözleşmeyi 
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kendisine kalkan yapan LGBT ve bazı marjinal grupların, gelecek kuşakları riske attığı” 
şeklinde aktarıyor. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise LGBTİ+’ların varlığını ve 
kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyasetin temsilcisi AKP’li meclis üyelerinin 
homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 
gündeminde kapanmayan “gökkuşağı” ve “LGBTİ” tartışmasına dahil oldu. AKP Genel 
Başkan Yardımcısı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptığı, LGBTİ+ hemşehrilerine ve 
derneklerine karşı alenen kurumsal ayrımcılık çağrısını, Anadolu Ajansı, “AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Dağ'dan Soyer'e, 'LGBT'ye kurumsal destek' tepkisi” başlığı ile servis 
etti. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın, “Dağ, cinsel yönelimleri farklı olan 
yurttaşlarımızı hedef göstererek nefret suçu işliyor” cevabı verdiği AKP Genel Başkan 
Yardımcısı’nın homofobik nefret söylemi paylaşımında, İzmir yerel LGBTİ+ dernek 
temsilcilerinin fotoğraflarını da kullandığı görüldü: “Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT 
renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest 
ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz.” 

LGBTİ+'ların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı kent hakkı kapsamında 
yerel yönetimlere eşit katılım taleplerini inkâr eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Dağ, daha önce de gene sosyal medya hesabından İzmir’de çocuklara 
dağıtılan sütlerle ilgili paylaşımda bulunurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz 
Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde de devam eden 0-5 yaş arası 
çocuklara dağıtılan sütlerin fotoğrafını yayınlayarak, “İki görsel arasındaki subliminal 
mesajı bulun” diye yazdı. 

Cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans ve İnterseks (LGBTİ+) yurttaşları da her türlü tehdit ve baskıya karşı korumakla 
görevli İçişleri Bakanı, Temmuz ayında da, karalama, kriminalize etme ve hedef 
göstermeye devam etti. “Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı”na 
katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “LGBT kavramı”nı bir kez daha “uyuşturucu” ve 
“terör” ile mücadele konuşmasında birlikte telaffuz etti. “Hatta inançlarımızla, 
değerlerimizle, ahlakımızla mücadele halindeler” şeklinde konuşurken “misal” diye araya 
“LGBT”yi kattı. İçişleri Bakanının konuşmasından Emniyet Müdürlüğü sitesine 
kaydedilmediği görülen “LGBT” kısmını Anadolu Ajansı aktardı: “Mesela Türkiye'de bugün, 
LGBT kavramına tahkim ve kabul görme zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu savunan 
ve zemin bulmaya çalışanlarla bizi hiç yanıltmıyor, FETÖ yan yana... Bugün PKK ve onun 
argümanlarını savunanlarla FETÖ yan yana.” 

Hükümetin homofobik inkârı: LGBTİ+’lar fazla toplumsallaşmasın, hele hele hiç 
siyasallaşmasın! 

Sosyal medyada nefret kampanyaları ile birlikte LGBTİ+’ları hedef gösteren kamu 
görevlilerine AKP Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal da dahil oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazeteci 
Cüneyt Özdemir’in Youtube’taki canlı yayınında kendisine yöneltilen sorular üzerine “LGBT 
kimliği sorun görmüyorum. LGBT’yi siyasi dil üzerinden konuşan yapıya dönüştürmek 
sorun. Eşcinselliğin dayatılmasına karşıyız” dedi. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir sorularını yöneltirken her “eşcinsellik” telaffuzunda güldüğü 
görülen AKP Genel Başkan Yardımcısının ayrımcı, homofobik sözleri, sosyal medya 
düzenlemesinin tartışıldığı günlerde Netflix üzerinden sarf edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine gündeme gelen yeni sosyal 
medya düzenlemesini Millî Gazete, homofobik nefret söylemine emsal bir manşetle 
paylaştı: “Yeni sosyal medya düzenlemesi yolda! 'Nefret Suçu' detayı... LGBT sapkınlarına 
ve Siyonizme karşı durmak suç mu sayılacak?” Gazete, Ankara Barosu’nun sitesinden 
“nefret suçu” terimin tanımını aktarıyor: “Nefret Suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, 
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din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve 
dolaylı şiddet içeren suçlar olarak tanımlanabilir. Nefret Suçları literatürde bazen "önyargı 
suçları" olarak adlandırılmaktadır.” Tanımdaki “cinsel yönelim”in her şeyi özetlediğini 
söyleyen Millî Gaze, ırkçı ve homofobik endişesini açık ediyor: “Sapkınlıklara ve 
siyonistlere karşı sosyal medya ve diğer platformlarda verilen mücadelenin önüne sürekli 
olarak nefret suçlarının çıkarılması, yeni yasayla ilgili de endişelere neden oldu.” 

BBC Türkçe ise LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söyleminin 
seyrinin Haziran boyunca Onur Haftası üzerinden yükselmesini “Türkiye'de homofobik 
söylem artıyor mu?” başlıklı bir dosya ile gördü. 

Türkiye'de eşcinselliğin yasak ya da suç kapsamında yer almadığını ancak, her sene 
İstiklal Caddesi'nde yapılan LGBTİ+ İstanbul Onur Yürüyüşü'ne son yıllarda izin 
verilmezken, bazı illerde de valilik kararıyla LGBTİ+ derneklerinin etkinliklerinin halen 
yasak kapsamında tutulduğunu hatırlatan BBC Türkçe, kamu görevlilerinin ayrımcı ve 
homofobik yaklaşımlarını Kaos GL kaynağından paylaştı: “Türkiye'de tüzel kişilik kazanan 
ilk LGBT derneği olan Kaos GL'de yayımlanan "Onur Haftası'nda LGBTİ+'lara nefretin 
bilançosu" başlıklı yazıda, bir taraftan kutlamalar yapılırken, diğer taraftan ise başta 
kamu görevlileri olmak üzere topluluğa karşı olumsuz açıklamaların arttığına dikkat 
çekildi. Yazıda, "Bir yandan da Onur Haftası'nda kamu görevlilerinin LGBTİ+'ları hedef 
gösteren açıklamaları, medyada ve sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılık da hız 
kazandı. Son yıllarda Valilik ve Kaymakamlıkların yasak kararlarının yanı sıra üst düzey 
kamu görevlilerinin LGBTİ+'ları hedef gösteren açıklama ve uygulamaları sistematikleşti" 
denildi.” 

Türkiye’de LGBTİ+’ların tanınma, eşitlik ve vatandaşlık hakları mücadelesinin 
psikoloji/psikiyatri alanından sosyoloji/siyasetbilimi alanına geçiş süreci yarım yüzyılı 
geride bırakmışken, hükümet temsilcisinin, “daha fazla toplumsallaşmayın, hele hele 
siyasallaşmayın” dediği anlaşılıyor! AKP Genel Başkan Yardımcısı, “Bunu sorun olarak 
gören kesime ben neden sorun olarak görüyorsunuz diyemem ki” diyebiliyorken, 
LGBTİ+'lara kamusalda görünmeyin, hak ve hürriyetlerinizi talep etmeyin hele bir de 
anayasal eşit vatandaşlık diye siyasete bulaşmayın demekte ise sorun görmüyor. 

“Ben kimliği sorun olarak nitelendirmiyorum ama…” diye konuşan hükümet temsilcisi, 
hemen ardından, hukuken de siyaseten de LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını kriminalize 
edebilecek “operasyon aparatı” ibaresini/ithamını da eklemeyi ihmal etmiyor. 

“Biz kimseye karşı değiliz, önyargılarımız yok” diye devam eden AKP Genel Başkan 
Yardımcısı, Türkiyeli LGBTİ+'ların da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile 
homofobik/transfobik nefrete karşı “pankart”larında çeyrek yüzyıldır yazan anayasal 
tanınma, hak, hukuk ve hürriyetten başka önyargıları olmadığını bilmezden ve de 
görmezden geliyor. 

“Eşcinsel kimliği başka bir şeydir”, “kamu ahlakı” başka diyen AKP Genel Başkan 
Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, 
devamında sarf ettiği, “Bu ülkede pankart açılıp bu ülkenin bütün değerlerine, inançlarına 
karşı bir mücadele biçimine eğer eşcinsel ya da başka eğilimleri dönüştürürseniz ya da 
LGBT’yi bir siyasi parti gibi siyasal bir dil ve retorik üzerinden konuşan bir yapıya 
dönüştürürseniz kaçınılmaz olarak burada bir ahlak tartışmasını ya da bir kültürel 
tartışmayı gündeme getirirsiniz.” sözleriyle manipüle ve de dezenforme etmeye çalıştığı 
Türkiyeli LGBTİ+'ların “pankart”ında yazan açık seçik, net talepleri nelerdir, peki… 

Anayasa’nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. Maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 122. 
Maddesi, T.C. Anayasası’nın hak ve özgürlükler maddesi, Eşitliği sağlayan ve Ayrımcılığı 
engelleyen bu maddelerin özneleri “herkes” ve “kimse” olarak geçer ama söz konusu 
“herkes” Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğini kapsamaz… 
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LGBTİ+’lar sırf cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden dolayı hayatın her alanında 
dışlanıyorlar, baskı görüyorlar, eşit katılımları engelleniyor, yasal güvenceden yoksun 
bırakılıyorlar, yaşam hakkı ihlalleri nefret cinayetlerine kadar varıyor… 

Haliyle tüm bu süreç mevcut yasalar karşısında maruz kaldıkları ayrımcılıkları tetikliyor, 
suç değil ama LGBTİ+’lar ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor, çalışma hayatında cinsel 
yönelim ayrımcılığı devam ediyor, LGBTİ+’ların yaşam hakları korunmuyor; failler cezasız 
kalıyor, “genel ahlak” ile LGBTİ+’ların cezalandırılması devam ediyor, transfobik suçlular 
“haksız tahrik” bahanesiyle kollanıyor, TSK hâlâ eşcinselliği “hastalık” olarak görüyor… 

LGBTİ+’ların hak ve özgürlük talepleri “toplum hazır değil” siyasi yalanı ile inkâr edilirken 
süreci hatırlayalım: LGBTİ+ hakları Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için önüne konan kısa ve 
orta vadeli hedefleri gösteren Katılım Ortaklığı Belgesi ile başlıyor. 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. 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; Cinsel Yönelim ve 
Cinsiyet Kimliği’ne gene yer verilmiyor. TCK’nın ardından “yeni anayasa” tartışmaları 
başlıyor; “kanun önünde” herkes “eşit” olsa da cinsel yönelimleri ve cinsiyet 
kimliklerinden ötürü ayrımcılıklara maruz kalan LGBTİ+’lar eşitliğe dahil edilmiyor…  

LGBTİ+’ların insan hakkı ihlallerine daha fazla maruz kalmamaları için yerine getirilmesi 
gerekli adımlar çok açık: T.C. Anayasası’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. 
Maddesi’ndeki ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” 
ifadeleri eklenmeli. Aynı şekilde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını yasaklayan 
ifade Anayasa’ya açıkça kaydedilmeli. TCK’nın “Nefret ve Ayrımcılık” başlıklı 122. 
Maddesi’nde ayırım gözetilmeyecek zeminler arasına “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” 
ifadeleri eklenmeli. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık 
Yasağı”na “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadeleri eklenmeli. İnsan Hakları Kurumu 
ve Kamu Denetçiliği Kurumu görev ve yükümlülük alanlarına giren her türlü insan hakkı, 
demokrasi ve hukuk ihlallerini cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli yaklaşımı 
gözeterek ele alınmalı. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı’nın ayırımcılık 
yasağını düzenleyen bölümünde "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" ifadeleri eklenmeli. 
Nefret Suçları ile ilgili mevzuat çalışmasında LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarına karşı 
gerekli cezai önlemler alınmalı; “ağır tahrik” indirimlerinin nefret suçları sonrası 
uygulanamayacağına dair düzenleme yasada yapılmalı… 

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 ifadeler
mevzuattan çıkarılmalı ya da LGBTİ+’ların aleyhine yorumlanamayacak şekilde yeniden
düzenlenmeli. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne EK 12. Protokol’ü T.C. Hükümeti
onaylamalı. 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. LGBTİ+’ların
maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis şiddeti gibi hak ihlalleri sonrası
soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdurların mağduriyetlerini artıran kolluk
kuvvetlerinin ve adli birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı tutumlarını bertaraf edecek
önlemler alınmalı. TSK’nın Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde eşcinsellik ya da
transseksüelliğin “ileri derecede psikoseksüel bozukluk” olarak nitelendirilmesinin ve



askerlikten muaf tutulma sürecinde eşcinsel, biseksüel ya da trans vatandaşların maruz 
kaldıkları onur ve haysiyet kırıcı uygulamalar bertaraf edilmeli. Eşcinselliği “gayri tabii 
mukarenet” şeklinde damgalayarak cezalandıran, cezalandırmakla kalmayıp söz konusu 
suçlama ile eşcinsel subayları çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına maruz 
bırakarak işten atılmasını düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu değişmeli ve 
eşcinsellik suç olmaktan çıkartılmalı. 

Hükümet çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını düzenlemeli. İş 
duyurularında, işe alımda, 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. Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum 
ve kuruluşları ile hizmetlere erişim alanlarında LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlallerini 
bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal eğitim programları devletin pozitif yükümlülüğü 
olarak uygulanmalı ve takip edilmeli… 

Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Hakkında BM Deklarasyonu, BM Genel Kurulu, 18 
Aralık 2008- Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği her ne olursa olsun insan haklarının her 
insan varlığına yönelik eşit şekilde uygulanmasını gerektiren herkese eşit davranılması 
ilkesini yeniden onayladığını hatırlayalım ve ekleyelim: LGBTİ+ hakları temel insan 
haklarıdır! 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Temmuz ve Ağustos “köşe”leri 

Temmuz ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri Yeni Şafak, Yeni Asya, haber7, 
Takvim, HaberTürk, Diriliş Postası, Star, Türkiye, Millî Gazete, Hürriyet, Karar, Sabah ve 
Akit yazarlarından: “Temmuz’un nefret “köşe”lerinde hedef İstanbul Sözleşmesi” 

Ağustos ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri Akit, Yeni Şafak, Star, Haber7, 
Milat, Türkiye ve Millî Gazete yazarlarından: “Ağustos “köşe”leri cinsiyetçi ve homofobik 
nefretle doldu” 

Akit’in Temmuz-Ağustos ayları nefret seyri 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in aylık nefret seyrini takip ediyor. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organı” halini 
almış olan Yeni Akit’in Temmuz ve Ağustos ayı listeleri, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, 
cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve 
“köşe” yazıları ile birlikte doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların 
takibi ve kaydından oluşuyor. 

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden medya 
organlarından Akit, iktidarın yaygın medya organı olmasından kaynaklı rahatlıkla ayrımcı 
dil ve nefrette sınır tanımıyor. 

Akit’in aylık nefret söylemi Temmuz listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan 
saldırı!”, “Akit’in kadınlara karşı cinsiyetçi nefreti dinmiyor!”, “Akit için özel sektörün 
homofobiği makbul”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit’in kültür-sanat ve medya 
siyaseti: Sansür ve nefrete teşvik!” ve “Akit’in “köşe”lerinden homofobik nefret 
nakaratları” başlıklarından oluşuyor. 

Akit’in aylık nefret söylemi Ağustos listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan 
saldırı!”, “Akit’ten kadınlara karşı cinsiyetçi nefret!”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, 
“Akit’in kültür-sanat ve medya siyaseti: Sansür ve nefrete teşvik!” ve “Akit’in nefret 
“köşe”leri” başlıklarından oluşuyor. 

https://www.kaosgl.org/haber/temmuz-un-nefret-kose-lerinde-hedef-istanbul-sozlesmesi
https://www.kaosgl.org/haber/agustos-kose-leri-cinsiyetci-ve-homofobik-nefretle-doldu
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“Biz hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz ama…” 

Homofobik Nefret Söyleminin Eylül Ayı Sosyal Seyri: “Lezbiyenlik, homoseksüellik 
biseksüellik gibi konularda nefret söylemlerine biz de karşıyız ancak…”  

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyor. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Eylül Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarına yansımış ayrımcı ve nefret ifadeleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik 
eden medya organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret 
söylemlerini derledik. 

“Bu madde olmasa da biz hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz” 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran kurumsal homofobik nefret söylemi, Temmuz ve Ağustos 
ayları boyunca, kamu ve siyaset temsilcilerinin de doğrudan katılımıyla İstanbul 
Sözleşmesi üzerinden bir seyir izlemişti. 

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve imzacı devletlere “kadına karşı şiddeti 
önleme, şiddetten koruma, şiddet eylemlerini kovuşturma ve mağdur destek 
mekanizmaları oluşturma” yükümlülüğü getiren “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne yönelik 
sosyal medyada Eylül boyunca süren karalama kampanyasına 
“İslamLGBTyiLanetlemiştir”, “LgbtTerörÖrgütü”, “LGBTFaaliyetleriYasaklansın” gibi 
homofobik nefret heştegleri de eşlik etti. 

AKP içindeki tartışmalar ve hükümet temsilcilerinin doğrudan dahil olmalarıyla gelişen 
cinsiyetçi ve homofobik söylemler ise Türkiye gazetesinin aktardığı, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatının ardından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için 
kurulan komisyonun sözleşmeyle ilgili atılacak adımları Ekim ayında tamamlanmak üzere 
masaya yatırması üzerine Eylül ayında durulduğu görüldü. 

AKP kurmaylarından oluşan İstanbul Sözleşmesi çalışma komisyonu, “Türkiye’de hukuken 
eşcinsel evlilik zaten mümkün değil” açıklaması yaparken, Türkiye gazetesi, sözleşmenin 
‘Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması’ konusunu düzenleyen ve “tartışmalara 
sebep olan” dördüncü maddesinde geçen cinsel yönelim ifadesinin yeniden 
yorumlandığını duyurdu: “Türkiye’de hayatın içinde var olan ancak normal görmediğimiz 
eşcinsel ilişkilere yönelen bireylerin, ilişki yaşamaları ve evlenmelerini kast etmemekle 
birlikte, bunların sadece ‘şiddetin’ hedefi olmalarına engel olacağız’ şeklinde 
düzenlenmesine karar verildi. AK Parti kurmayları “Cinsel yönelimden neyi anladığımızı 
söyledik. Her kim olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu madde olmasa da biz 
hukuken de ‘eşcinsel dövülsün’ diyemeyiz. Herkesin hukuki hakları var. Türkiye’de 
eşcinsel olmak suç değil. Bu yüzden Avrupa Konseyine yorum beyanında bulunmamız 
gerekiyor. Biz bu maddeden ne anladığımızı yazdık. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra 
Avrupa Konseyine bunu sunacağız” dedi.” 
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İstanbul Sözleşmesi’ne karşı hükümete siyasi destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı 
Doğu Perinçek ise cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini Eylül ayında da sürdürdü: 
“İstanbul Sözleşmesi gibi projeler LGBTİ'yi yaymayı benimsiyor. Bu toplum modeli sağlıklı 
model değil. Bu doğadan gelen bir şey değil.” 

Bir televizyon programında, “Toplumun LGBTİ toplumu haline getirilmesine karşıyım” diye 
konuşan Doğu Perinçek, ayrımcı yaklaşımını dezenformasyon ve homofobik nefret 
söylemi ile harmanlıyor: “O toplum; Huzurlu ve mutlu bir toplum değil. Yapılan 
araştırmalarda LGBTİ içinde intiharlar, sosyal gerginlikler, uyuşturucu kullanımı ve 
hastalıklar diğer insanlara göre çok çok yüksek. Böyle bir toplum mu olacağız? İstanbul 
Sözleşmesi gibi projeler LGBTİ’yi yaymayı benimsiyor. LGBTİ denilen kişiler topluma 
dayatılan konular haline geldi.” 

“Ayrımcılığın karşısındayız ancak…” 

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyasetin temsilcisi 
AKP’li yerel yönetim temsilcilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı belediyelerde 
sürdürdükleri cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret söylemi kervanına Eylül ayında, 
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da katıldı. 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyinde asil üye olarak Türkiye’yi temsil 
etmek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan video konferans toplantısına katılan 
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun konuşmasını, İHA, “Avrupa Ülke 
temsilcilerine tokat gibi cevaplar” ifadesiyle geçerken, HaberTürk de, “tokat gibi 
cevaplar”ı olduğu gibi verdi. 

Melikgazi Belediyesinin “Dr.” Başkanı, “Avrupa Ülke temsilcilerine tokat gibi cevaplar” 
verirken, cinsel yönelimlerden heteroseksüelliği de, “sapık ve gayri-ahlaki kavramlar” 
ifadesiyle tanımladığı ve “LPGTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) olarak 
kısaltılan eşcinsellik, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi” saydığı gruba dahil ettiği 
görüldü. 

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Konseyinde yaptığı konuşmada, “LGBT olarak bilinen eşcinsellik, 
homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi yeni yaklaşımların aslında bir hastalık olduğunu” 
söylerken, gösterdiği kaynak, “hiçbir dinde cinsiyet bozukluğunun yeri olmadığını” 
söylemek oldu: “Cinsiyet bozukluğu sonucu oluşan bu hastalıklı durumu çeşitli gökkuşağı 
kavramı ve renkleri ile şirin göstererek, gençleri, çocukları ve toplumu yanlış 
yönlendirmenin ve aile kavramını yıpratmanın doğru olmadığını sert ifadeler ile 
vurguladı.” 

Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, “LGBTİ” varoluşları “hastalık” olarak adlandırırken, 
“özgürlük ve hak iddialarında bulunmanın çok yanlış ve kabul edilemez olduğunu” ekledi. 
Ayrımcı yaklaşımına, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemlerini sarf etmeye devam eden 
Belediye Başkanı, “gayri meşru ilişkilere yol açacak LGBTİ girişimi”, “bu hastalığın 
tedavisi”, “LBGTİ'li bireyleri özendirici, cezbedici hele demokrasi ile bağdaştırmak” gibi 
LGBTİ+’ların eşit katılımı ve kent hakkını inkâr eden konuşmasında, “ancak” şartıyla, 
“Lezbiyenlik, homoseksüellik biseksüellik gibi konularda şiddete, nefret söylemlerine ve 
ötekileştirmeye biz de karşıyız” ve “Ayrımcılığın karşısındayız” demeyi de ihmal etmedi! 

Sosyal medyada LGBTİ+ sosyalleşmesi de homofobik nefretin hedefinde 

Sosyal medyada nefret kampanyalarına katılan, yeni sosyal medya düzenlemesinin 
tartışıldığı yaz aylarında Netflix üzerinden LGBTİ+’ları hedef gösteren kamu ve siyasetten 
isimlerin ayrımcı ve homofobik söylemleri Eylül ayında da devam etti. 

https://twitter.com/Vatan_Partisi/status/1291450188322738177
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Akit'in “fuhuş eğitimi” diye çevirdiği, Netflix’in üreme sağlığı ve cinsel eğitim dizisini 
Anadolu Ajansı (AA) güya sosyal medyayı kaynak gösterdiği homofobik nefretiyle 
“pedofili ve eşcinsellik” etiketiyle servis ederken, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin 
Aktay da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşcinselliği “pedofili” ile birlikte 
aktarmakta sakınca görmedi.  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji’den ve aynı zamanda Yeni Şafak “köşe” yazarı da 
olan Aktay, LGBTİ+’ların ayrımcılıklara karşı güvence ve eşit yurttaşlık hakkına karşı 
çıkarken, Diyanet İşleri Başkanı’nın aynı toplumun bir kesimini sırf cinsel yöneliminden 
dolayı vatandaş olarak görmeyip hedef göstermesine yönelik itirazları “İslama itiraz” gibi 
sunarak tartışmaları tahrif etmekte de sakınca görmemişti. 

Sosyal medya tartışmaları yaşanırken, LGBTİ+’ların sosyal medya ortamlarında 
sosyalleşmelerini ve nefes almalarını sağlayan ortamlardan arkadaşlık ve tanışma 
sitelerine mahkeme kararıyla erişim engelleri gelmeye devam ediyor. Hukukçuların 
sansür olarak değerlendirdiği medya engelleme haberleri de cinsiyetçi ve homofobik 
nefretin hedefi haline gelebiliyor. 

“LGBTİ+ sitelerine erişim engelleri: "Nefes almamız engelleniyor"” haberine twitter’da 
paylaşılan nefret söylemlerinden bir demet: “Yapanlarin ellerine saglık. Elhamdulillah”, 
“Sosyalleşmeleri batsın.!”, “İpneler Hollanda’ya.”, “Lgbti sapkınlıktır.”, “Tinder 
yasaklansın”, “Bu ülkede LGBT yeri yoktur”, “Erişim engeli yetmez, kapatılmalı bunlar”, 
“Godoşlara iyi olmuş devletin bu ibnelere nefes aldirmamasi gerekiyor” 

Daha önce de cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemlerine maruz kalmış olan sosyal 
medya fenomeni Selin Ciğerci, Eylül ayında bu kez de çocuk sahibi olma isteğine yönelik 
Deniz Akkaya’nın cinsiyetçi ve transfobik nefreti ile karşılaştı. 

Oyuncu Hazal Kaya ise eski manken Deniz Akkaya'nın, Selin Ciğerci’nin çocuk sahibi olma 
istemesine yönelik transfobik tutumuna tepki göstererek, sosyal medya hesabı 
instagram'dan yaptığı Ciğerci’ye destek mesajını “Trans hakları insan haklarıdır” hashtag'i 
ile paylaştı. Twitter’da “SelinCiğerci” başlıklı hashtag altında, Eylül ayı boyunca, ayrımcı 
yaklaşıma karşı Selin Ciğerciye yönelik çok sayıda destek paylaşımı gelirken aynı 
zamanda cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemleri de yeniden üretildi ve yayıldı. 

Eylül ayında kutlanan Bi+seksüel Görünürlük Günü, Bi+ şemsiyesi altındaki herkesin 
görünürlüğünü kutluyor. Biseksüel Görünürlük Günü vesilesiyle twitter’da açılan 
“BiseksüelGörünürlükGünü” başlıklı hashtag altında dayanışma mesajlarının yanı sıra 
LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı ifadeler ve biseksüellere yönelik bifobik nefret söylemleri 
üretildi ve yayıldı. 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Eylül “köşe”leri 

Eylül ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri Akşam, Milat, Yeni Şafak, Star ve 
Akit yazarlarından: “Muhafazakâr yazarların LGBTİ+ nefreti “köşe”lere sığmıyor!” 

Akit’in Eylül ayı nefret söylemi listesi 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in aylık nefret seyrini takip ediyor. 

Yeni Akit’in Eylül ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve 
homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” yazıları ile birlikte 
doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve kaydından 
oluşuyor. 
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Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, üreten ve yayan Akit’in aylık nefret 
söylemi Eylül listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldırı”, “Akit’in 
cinsiyetçi ve homofobik nefreti”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit’in kültür-sanat 
ve medya siyaseti: Sansür ve nefrete teşvik!” ve “Akit yazarlarının homofobik nefret 
“köşe”leri” başlıklarından oluşuyor. 

https://kaosgl.org/haber/akit-in-eylul-ayi-nefret-soylemi-listesi


“İstanbul Sözleşmesi'ni ve savunucularını lânetlemek için…” 

Homofobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı Sosyal Seyri: “Partisi, akademisi, sendikal 
gongosu… Dergisi, gazetesi, bütün yayınları Hepsi halka karşıdır” 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyor. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı İnternet Seyrine sosyal medya 
ortamlarına yansımış ayrımcı ve nefret ifadeleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik 
eden medya organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret 
söylemlerini derledik. 

“Partisi, akademisi, sendikal gongosu Hepsi halka karşıdır” 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığını meşrulaştıran cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi, İstanbul Sözleşmesi 
üzerinden seyrine devam ediyor. 

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve imzacı devletlere “kadına karşı şiddeti 
önleme, şiddetten koruma, şiddet eylemlerini kovuşturma ve mağdur destek 
mekanizmaları oluşturma” yükümlülüğü getiren “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne yönelik 
karalama ve saldırılar Ekim ayında da sosyal medyaya yansıdı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Kadına Şiddetin Önlenmesi – Mevzuatın 
Geliştirilmesi” toplantısı davet edilen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk 
Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emir Kaya, toplantının 
ardından sosyal medya hesabı twitter’dan cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi 
paylaşımında bulundu: “Feminizm bir beşinci kol faaliyetidir. LGBT küresel kültür 
emperyalizminin aracıdır.” 

Bakanlığın toplantısına katılan kadınlara hakaretler saydıran Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi akademisyeni, daha önce de, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı kampanya yürüten 
sendikal gongo Memur-Sen’in “Kadınlar Komisyonu” toplantısına davet edilmişti. 
Ramazan’da “ASBÜ’de Ramazan ve İnşirah” programına katılan öğretim üyesi, gene 
İstanbul Sözleşmesi üzerinden “LGBT aktivistlerinin bir günde terör örgütü olarak 
adlandırılmasının önünde hiçbir engel yok.” konuşması yapmış, ardından twitter 
hesabından “LGBT aktivistleri bir suç örgütüdür” ifadesiyle homofobik nefret söylemini 
sürdürmüştü. 

“İstanbul Sözleşmesi'ni ve savunucularını lânetlemek için” cinsiyetçi ve homofobik nefret 
kampanyasına devam eden Yeniden Refah Partisi örgütleri, LGBTİ+ yurttaşlara karşı 
işledikleri nefret suçunu Ekim ayında da tekrar ettiler. Partinin Ekim ayı homofobik nefret 
eylemleri yerel basına da yansıdı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ekim 
ayında Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle 
dışlanmamalı, acılar yaşamamalı” diyerek LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerine 
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değindiği sözlerini twitter hesabından da paylaştı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyesinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı sosyal medyada 
hesabından yaptığı LGBTİ+ insan haklarını gözeten paylaşımlarını (1, 2, 3) destekleyenler 
olduğu gibi homofobik ve transfobik nefret söylemleriyle karşılayanlar da oldu. 

“Dergileri, gazeteleri, bütün yayınları Hepsi halka karşıdır” 

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin “Piyer Loti Tepesi'nin ismi Ahmet Kabaklı 
Tepesi olarak değiştirilsin!” başlıklı homofobik nefret söylemi çağrısına aracılık eden 
Türkiye gazetesi, söz konusu nefret söylemini yeniden üreterek, twitter hesabından, 
“Pierre Loti'den başka isim mi yok? O sapık Fransız'ın ismini Eyüpsultan'dan indirelim” 
paylaşımı ile yaydı. 

Yeni Şafak gazetesi ise daha önce Başbakan Sanna Marin’e “tezgahtar kız” diyerek 
cinsiyetçi aklınca alay ettiğini sanan Finlandiya İçişleri Bakanı Mart Helme’nin, Türkiye 
sosyal medyasında “YallahHollandaya” başlıklı homofobik nefret kampanyasının 
geleneksel cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik nefret söylemini hatırlatan, “Eşcinseller çok 
istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Devletin yaşamasını istiyoruz ama devlet çocuksuz ve ahlaksız 
yaşayamaz.” sözleriyle sarf ettiği, ırkçı ve homofobik nefret söylemini twitter hesabından 
özel sunumla paylaştı. 

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, 
okurlarıyla takipçilerini teşvik eden muhafazakâr medya organlarının Ekim ayı hedefi 
oldu. 

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gece çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından “Işıklar 
yanıyor” diye paylaşması üzerine sosyal medyada hedef haline getirilen AYM üyesinin 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı LGBTİ+’ların taleplerini temel insan 
haklarına dahil gören mahkeme şerhleri ve konuşmaları homofobik nefret medyası 
tarafından yeniden gündeme getirildi ve “itham” aracı olarak kullanıldı. 

“Bu kişiler farklı cinsel yönelimlerinden dolayı diğer insanlardan daha az mı değerlidir, 
haysiyet sahibidir?” diye soran, “LGBTİ+ insanlar ne yaptıkları için değil, ne oldukları 
veya ne olarak algılandıkları için ayrımcı muamelelerle karşılaşmakta, tabir caizse, 
‘makbul’ vatandaş olarak görülmemektedir.” diye eklediği şerhleriyle tanınan AYM hâkimi 
Yıldırım, Ankara Barosu ve Kaos GL işbirliğiyle ‘Anayasa’da Cinsel Yönelim ve Cinsiyet 
Kimliği Eşitliği’ panelinde, “Toplumsal alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor ancak 
LGBT’lerin Anayasal eşitlik talebi temel insan hakları meselesi olarak görülmeli.” şeklinde 
konuşmuştu. 

Akit, “sapkın ve terörsevici” sıfatlarıyla Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ı itham 
ederken, eşcinseller gene homofobik nefretin hedefindeydi: “eşcinsel sapkın ilişki” 

Türkiye gazetesi, twitter hesabından, “Meğer bu yaktığı ilk ışık değilmiş! O AYM üyesi "21. 
Yüzyıl LGBT'lilerin olacak" demiş” paylaşımında, homofobik nefret söylemi ile hâkim 
Yıldırım’ı hedef aldı. 

Sabah gazetesi, AYM hâkimini hedef alma gayesiyle, twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “AYM Üyesi Engin Yıldırım, eşcinsel din dersi öğretmeninin göreve devam 
etmesini istedi” başlığı altında homofobik nefret söylemi yayarken, çalışma hayatında 
cinsel yönelim ayrımcılığını savundu. 

Takvim, “AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın LGBT destekçisi olduğu ortaya çıktı!” başlıklı twitter 
paylaşımıyla, çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı davasında düştüğü, “devletin 
resmi cinsel yönelimi yoktur” şerhini, ayrımcı ve homofobik nefret söylemi üreten, yayan 
yayınına gerekçe gösterdi: “Anayasa'da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet 
tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve 
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tarafsız kalmalıdır. Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve 
haysiyete sahip olduğunun kabulü anlamına gelip LGBTİ+'lerin eşit fırsat ve haysiyetle 
toplumsal yaşama katılmalarının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır.” 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Ekim “köşe”leri 

Ekim ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri Millî Gazete, Türkiye, Diriliş Postası, 
Yeni Şafak ve Akit yazarlarından: “Muhafazakâr yazarlar LGBTİ+’lara karşı nefreti 
pekiştiriyor” 

Akit’in Ekim ayı nefret söylemi listesi 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in aylık nefret seyrini takip ediyor. 

Yeni Akit’in Ekim ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve 
homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” yazıları ile birlikte 
doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve kaydından 
oluşuyor. 

Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, üreten ve yayan Akit’in aylık nefret 
söylemi Ekim listesi, “Akit’in cinsiyetçi ve homofobik nefreti”, “Akit’in homofobik nefret 
siyaseti”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti sınırları aşıyor” ve “Akit yazarlarının 
homofobik nefret “köşe”leri” başlıklarından oluşuyor. 
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Muhafazakâr medya nefrete aracı olmakla yetinmiyor, doğrudan üretiyor 

Homofobik Nefret Söyleminin Kasım Ayı Seyri: Siyasetçi, transların sağlığa erişim hakkına 
laf ederse, gazeteci de söylemle yetinmeyip çalışma hakkını engellemeyi maharet beller… 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyor. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Kasım Ayı İnternet Seyrine sosyal medya ve 
internet ortamlarına yansımış ayrımcı ve nefret ifadeleri ile doğrudan üreten, yayan ve 
teşvik eden medya organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik 
nefret söylemlerini derledik. 

Muharrem İnce: 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde 
CHP’nin gündemindeki konuya bakın… 

CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kasım ayında katıldığı Haber Global 
programında, CHP’yi eleştirme gayesiyle, “Eşcinsellerin ameliyat paralarını devlet 
ödesin (diyorlar).” şeklinde ayrımcı sözler sarf etti. 

İnce’nin, “Eşcinsellerin ameliyat paralarını devlet ödesin (diyorlar). Ben ödemesin 
demiyorum da. Her şey güllük gülistanlık olur, Türkiye zenginleşir (belki o zaman 
öder). Kahvehaneler kapalı, şirketler kapanıyor… Kriz içerisindeyiz, insanlar burnundan 
soluyor. CHP’nin gündemindeki konuya bakın…” şeklindeki sözlerinin alıntılandığı 
videonun twitter paylaşımı cinsiyetçi, homofobik ve transfobik söylemlerin yeniden 
üretilmesini yol açtığı gibi, tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Twitter tartışmalarında bir takipçinin, İnce’nin yanlışı ile ayrımcı transfobik söylemine 
karşı, “…küçük bir kavram karmaşası değil bu. Transcinsiyet bir cinsiyet kimliğidir; 
eşcinsellik ise bir cinsel yönelimdir. Bir kişi hem trans hem eşcinsel olabilir, ancak 
eşcinsellik bir cinsel yönelim olduğu için eşcinsel bireyler geçiş sürecinden geçmez” 
bilgisini paylaştığı görüldü. 

Pembe Hayat Derneği ise twitter hesabından, “Muharrem İnce… trans hakları alanındaki 
bilgisizliğini ortaya serdi” paylaşımı yaptı. Pembe Hayat, Muharrem İnce’nin, “parti 
eleştirisinde bulunabilmek için”, CHP’nin 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma 
Günü Raporu'nu “hedef gösterdiğini” yazdı: “Muharrem İnce, cinsiyet kimliği ile cinsel 
yönelimleri karıştırmış, translar ile LGBİ+ bireyleri toplumun dışında görmüş ve cinsiyet 
uyum sürecini önemsiz görmüştür. Rapor içerisinden yalnızca bir madde seçerek parti 
eleştirisinde bulunabilmek için Gökçe Gökçen'in raporunu hedef göstermiştir.” 

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe 
Gökçen, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü vesilesiyle yaptığı 
konuşmada, “temel haklarından dahi yararlanamayan transların şiddete ve cinayete 
maruz kaldıkları”na, “özellikle genç transların ayrımcılık ve eşitsizlik karşısında 
desteklenmemesi, ikinci sınıf vatandaşlar olarak hayatlarını devam etmelerine zemin 
oluşturmasına” dikkat çekmişti. 

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı adına, Nefret Suçu 
Mağduru Transları Anma Günü olan 20 Kasım’da yayınlanan Rapor’da, “beden uyum 
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sürecine girmek isteyen translar için yasal, ekonomik engeller konulmakta ve SGK 
tarafından pek çok zorluk çıkarılmaktadır” tespiti ve trans sağlığa erişim hakkı talebi, eski 
cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından ayrımcı bir yaklaşımla karşılanmış, 
cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemine gerekçe gösterilmiş oldu.   

CHP’nin 20 Kasım trans hakları raporuna yönelik İnce’nin sarf ettiği cinsiyetçi, transfobik 
ve homofobik söylem, daha önce, hükümet medyasından Yeni Şafak tarafından da 
paylaşılmıştı. Gökçe Gökçen’in, “NefretSuçuMağduruTranslarıAnmaGünü” etiketi ve 
“destekleriniz için teşekkürler” ironisiyle paylaşılan Yeni Şafak haberi, “Transların 
Ameliyatını Devlet Ödesin” twitter sunumuyla duyuruldu. 

Yeni Şafak’ın “CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe 
Gökçen, transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının SGK 
tarafından karşılanması önerisinde bulundu” haberiyle teşvik ettiği okurlarından, 
gazetenin internet sitesi yorum sayfasına cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemi katkısı 
gecikmedi. 

Yeni Şafak okurundan gelen “Ağır bi laf ederdim de burada yayınlanmazdı. Ama anlayan 
anladı.....” yorumu yüzlerce “beğeni” alırken, bir diğer okurun “izahın bile kâfi, yerden 
göğe kadar da haklısın.” Yorumuyla karşıladığı mesaj da aynı şekilde yüzlerce kez 
“beğeni” ile onaylandığı görüldü: 

“traslardan önce hastası çocukların ilaçları karşılanması gerek traslar kendi ameliyatını 
karsilasin”, “Bu hastalık değil ki; tamamen sapıklık, oy kaygısı ile siz de şeytana 
yaranmaya çalışıyorsunuz.”, “Allah'ın lâneti size olsun...”, “bu cehape neden hep trans 
lgbt vs bu ilgi ne. Ben bunlardan şüphelenmeye başladım.”, “Allahu teala cümle 
günahkarlara tevbe nasip eylesin.. günahı savunanlarıda rezil rüsvây eylesin inşaallâh..”, 
“Chp ahkaksızların ve ahlaksızlığın savunucusu olmuş”, “İstanbul Sözleşmesi Çürütür ve 
Öldürür” 

Yeni Şafak’la aynı “haber”i yayınlayan Takvim ise “CHP'nin derdi varsa yoksa LGBT! Genel 
Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından 
karşılansın” sunumunun ardından CHP’li milletvekilleri ile belediye başkanlarını hedef alan 
bir homofobik nefret kolajı hazırladı. 

CHP’nin 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü raporunu, yerel basından 
Elazığ Hakimiyet gazetesi ise CHP’yi, “ülkede daha ciddi sorunlar varken marjinal 
konulara çözüm araması kılıfı altında sapkınlığı meralaştırma”ya çabalamakla suçlarken, 
twitter paylaşımı pek yaratıcıydı: “Sizi Gidi ‘LGBT’ciler” 

Oyuncu Seyhan Arman ise Yol Televizyonunda katıldığı bir programda, Muharrem İnce'nin 
ayrımcı ve transfobik söylemine tepki gösterdi: “Sen utanmıyor musun Kılıçdaroğlu'na 
sataşmak için transeksüelleri kullanmaya?” 

CHP Grup Başkanvekili olduğu 2012 senesinde, LGBTİ+ dernek temsilcilerinin TBMM’de 
ziyaret ettiği Muharrem İnce, “LGBT haklarının CHP için çok önemli olduğunu ve 
desteklerinin süreceğini” söylemiş, “AKP’nin LGBT meselesini suiistimal ettiğini, toplumun 
homofobisini kaşıyarak LGBT haklarını savunan partileri zor durumda bırakmaya 
çalıştığını” da sözlerine eklemişti. 2018’de CHP Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem 
İnce’nin “Gelecek Bildirgesi”nde ise “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli LGBTİ+ 
vatandaşlara yönelik bir vurgu bulunmuyordu. 

Muhafazakâr medya nefrete aracı olmakla yetinmiyor, doğrudan üretiyor 

LGBTİ+ toplumuna, kurumlarına ve kişilere karşı cinsiyetçi ve homofobik 
dezenformasyona ortak olan, doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden muhafazakâr 
medya organlarından Akit’le yarışan Yeni Şafak, Kasım ayındaki yayınında, cinsel yönelim 
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ve cinsiyet kimliği üzerinden LGBTİ+ varoluşları “LGBT sapkınlığı” olarak itham etti, 
yetinmedi “pedofili” ile ilişkilendirdi. 

Yeni Şafak’ın cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefreti sınır tanımıyor; gazetenin 
bıraktığı yerden okurları devralıyor: “Allah türlü türlü cezanızı versin inşallah.”, “şeytanın 
çocukları o masum çocuklardan uzak durun”, “Yüce Rabbim, bu LGBT'lilerin şerrinden, 
sapkınlıklarından ve sözde özgürlük ve insan hakları adına bunlara destek verenlerin 
ahmaklıklarından sadece Müslümanları değil, tüm insanları korusun. Bunların 
sapkınlıklarına fırsat vermesin.”, “Türkiyede de lgbti olayları artmaya başladı.” 

Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2019 Medya 
İzleme Raporu’na göre, sistematik olarak ayrımcı haberler üreten, nefret söylemini yoğun 
olarak kullanan, “basında nefreti görev bilen” beş gazete arasında yer alan “Doğru 
Haber”in ajansı: “Cinsi sapkınlığı savunan ‘Feminist Alfabe’ isimli kitap” 

“Eşcinsel sapık feminist terör örgütleri” söylemiyle cinsiyetçi ve homofobik nefret 
söylemine aracılık eden İLKHA’nın “Cinsi sapkınlığı savunan ‘Feminist Alfabe’ isimli kitap 
hakkında suç duyurusu” haberini, nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede 
iktidarın “yaygın medya organı” halini almış olan Yeni Akit’ten köşe yazarı Abdurrahman 
Dilipak da twitter hesabından paylaştı. 

Öte yandan İLKHA, kasım ayında ayrıca, İstanbul Sözleşmesi ile yetinmeyen, toplumsal 
cinsiyet eşitliği düşmanlığını TC Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) 
saldırmaya kadar vardıran “Aile Meclisi” adlı kadın düşmanı, cinsiyetçi ve homofobik 
nefret üretme odağının sözcüsünün “cinsi sapkınlar” söylemine de aracılık etti. 

İnce’nin transfobik ayrımcılık çağrısı söylemde kalmadı, Konya’da uygulamaya 
geçti 

Eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, trans yurttaşların tıbbi ihtiyaçları ve sağlığa 
erişim hakkına “CHP’nin gündemindeki konuya bakın” diyerek kurumsal ayrımcılığa ve 
cinsiyetçi-transfobik uygulamalara destek verdiği Kasım ayında, benzer bir ayrımcılık 
çağrısı söylemden uygulamaya geçti ve sanatçı Ayta Sözeri’nin çalışma hakkı Konya’da 
engellendi. 

Millî Gazete, twitter hesabından, “Selçuklu'nun başkenti Konya'da LGBT rezaleti” 
paylaşımı yaptı. Haber metninde Millî Gazete’nin cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemi 
devam etti: “sapkın LGBT zihniyeti”. Gazete, sanatçı Ayta Sözeri’nin çalışma hakkını 
“skandal konser” yaftasıyla engellemeye çağırdı. 

Millî Gazete’nin sanatçı Ayta Sözeri’nin çalışma hakkını engellemeye ve transfobik 
ayrımcılığa çağrısını, “Konya Selçuklu Kongre Merkezinde LGBT haklarını savunan ve 
Türkiye’nin ilk trans oyuncusu Ayta Sözeri’nin konseri olacak.” paylaşımıyla twitter 
hesabından tekrar eden bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu nasıl rezillik? Derhal iptal 
edilmelidir.” mesajıyla “Konyabuyuksehir”, “SelcukluBel” ve “scckonya” hesaplarına ihbar 
etti. 

Millî Gazete’nin yasaklama çağrısını, “Selçuklu'nun başkenti Konya'da 28 Kasım'da 
yapılması planlanan bir etkinlikte "LGBT hakları aktivisti", "Türkiye'nin ilk trans oyuncusu" 
Ayta Sözeri'nin konser vereceği öğrenildi.” mesajıyla, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı da twitter hesabından paylaştı. 

HÜDA PAR Meram İlçe Başkanı ise Millî Gazete’nin çağrısını, Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
önce paylaştığı ama daha sonra sosyal medya hesaplarından ve sayfasından kaldırdığı 
sanatçı Ayta Sözeri’nin konser afişini de ekleyerek, “LGBT savunucusu bu ahlaksızın 
ilimizde konser vermesi kabul edilemez. Sayın “u_ibrahim_altay” ve “TCKonyaValiligi” bu 
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rezalete izin vermeyin. Kadim başkent Konya'mız bunu hak etmiyor.” nefret mesajıyla 
paylaştı. 

Konya yerel basınından Kanal42, twitter hesabından, “Selçuklu'nun başkenti Konya'da 
LGBT rezaleti!” paylaşımını, sanatçının yüzünü “buzlayarak” paylaştı. 

Bir başka, “Selçuklu’nun başkenti Konya’da LGBT rezaleti!” paylaşımı, HaberErk twitter 
hesabından gelirken, bu kez sanatçının yüzünün “buzlama”yı da aşarak tamamen 
karartıldığı görüldü. 

Konya yerel basınından, YeniGün gazetesi, “Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) etkinlik 
takvimi listesi içinde yer alan İnsan Hakları ve LGBT hakları aktivisti ve Türkiye’nin ilk 
trans oyuncusu olan Ayta Sözeri’nin Konya’da program düzenleyecek olması, Konyalılar 
tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine organizasyon firması 
tarafından 28 Kasım’da yapılması planlanan konser iptal edildi. Konser programı da SKM 
etkinlik listesinden çıkarıldı.” haberini duyurdu: “LGBT’ye Konya’dan geçit yok: Tepkiler 
üzerine iptal edildi” 

Konya yerelden gazeteci İbrahim Büyükeken ise trans sanatçının çalışma hakkını 
engelletenin, konseri iptal ettirenin, “Merhaba Gazetesi” olarak kendi başarıları olduğunu 
twitter hesabından duyuruyor: “Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan LGBT 
aktivisti Ayta Sözeri’nin konseri yaptığımız haberin ardından iptal edildi. -Merhaba 
Gazetesi olarak üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum. -Kamusal görevimizi 
yaptık. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum” 

“Selçuklu’nun başkenti Konya’da LGBT rezaleti!” ayrımcılık çağrısı ve homofobik / 
transfobik nefret söylemini tekrar eden Merhaba Gazetesi haberini twitter hesabından 
paylaşan gazeteci İbrahim Büyükeken, sanatçı Ayta Sözeri’yi hedef gösterirken, gene 
sanatçının yüzünün “buzlandığı” görülüyor. 

Habere gelen itirazlara, “Gelen şarkıcı LGBT aktivisti ama.. nasıl örtüşmemiş ki abi?” 
tepkisi veren yerel gazeteci İbrahim Büyükeken, bir başka takipçinin, “Yavaş yavaş, 
alıştıra alıştıra LGBT yi düşünce olarak normalleştiriyorlar. Bu şehrin yöneticileri ya 
uyuyor, ya da bilinçli bir şekilde bunu yapıyorlar.” yorumuna, “Haberi yapınca da suçlu 
oluyoruz.. size katılıyorum..” karşılığı veriyor. Ardından bir başka takipçi ise “Ona kalsa 
Bülent Ersoy da geldi başkaları da. Buna mı yetti gücünüz. Sanatını icra edecekti” tepkisi 
gösteriyor. 

“Kamusal görevimizi yaptık. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle 
twitter hesabından yasağı ve ayrımcı uygulamayı savunan yerel gazeteciye, avukat bir 
takipçi cevap veriyor: “Büyük maharet. Müthiş bir ayrımcılığa, hedef göstermeye, 
tahammülsüzlüğe imza atmışsınız. Aferin, bu hoşgörüsüzlükle Mevlananın ruhunu 
incittiniz.” 

“LGBT Azerbaijan” isimli bir twitter hesabı, “Türkiyənin ilk trans oyuncusu LGBT 
Gökkuşağı bayrağı haqları aktivisti Ayta Sözeri 28 noyabrda Türkiyənin Konya şəhərində 
konsert vereceyini bildirdi. Ancaqki, Konya sakinləri bu konsertin ləğv olunması üçün 
etirazlarını bildirdi…” paylaşımını, “Haberimiz kardeş ülke Azerbaycan'da bile ses 
getirmiş.” mesajıyla aktaran Konya yerel basınından İbrahim Büyükeken’in eğlenmeye 
devam ettiği anlaşılıyor.  

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Kasım “köşe”leri 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete köşelerini 
izlemeye devam ediyoruz. 

https://twitter.com/Kanal42/status/1328252735150583809
https://twitter.com/habererk/status/1328307273526022144
https://twitter.com/konyayenigun1/status/1328694950951870465
https://twitter.com/konyayenigun1/status/1328694950951870465
https://twitter.com/ibeken70/status/1328405597788786688
https://twitter.com/ibeken70/status/1328232072452960256
https://twitter.com/avukat_guven/status/1328408950916648961
https://twitter.com/avukat_guven/status/1328408950916648961
https://twitter.com/ibeken70/status/1328621005003251714
https://twitter.com/ibeken70/status/1328621005003251714


Kasım ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri Aydınlık, Türkiye, Yeni Şafak, 
Doğru Haber, Diriliş Postası, Milat, Tigris, Yeni Adım ve Akit yazarlarından: “Muhafazakâr 
“köşe”ler kendilerine hak gördükleri hayatı, LGBTİ+’lara tanımıyor” 

Akit’in Kasım ayı nefret söylemi listesi 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in aylık nefret seyrini takip ediyor. 

Yeni Akit’in Kasım ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik ve 
homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” yazıları ile birlikte 
doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve kaydından 
oluşuyor. 

Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, üreten ve yayan Akit’in aylık nefret 
söylemi Kasım listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldırı”, “Akit’in 
cinsiyetçi ve homofobik nefreti”, “Akit’in kültür-sanat ve medya siyaseti: Sansür ve 
nefrete teşvik!”, “Akit’in homofobik nefret siyaseti”, “Akit yazarlarının homofobik nefret 
“köşe”leri” başlıklarından oluşuyor. 

https://kaosgl.org/haber/muhafazakar-kose-ler-kendilerine-hak-gordukleri-hayati-lgbti-lara-tanimiyor
https://kaosgl.org/haber/muhafazakar-kose-ler-kendilerine-hak-gordukleri-hayati-lgbti-lara-tanimiyor
https://kaosgl.org/haber/akit-in-kasim-ayi-nefret-soylemi-listesi


Homofobik nefret Ticaret Bakanlığı’nın ayrımcı kararını takip ediyor 

Ticaret Bakanlığı’nın “LGBT ve gökkuşağı” karşıtı ayrımcı kararı Aralık ayı homofobik 
nefret söyleminin seyrini belirledi 

Medya çalışmaları kapsamında sosyal medya mecrası ile internet medyasını izleyen 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 takibini yaparak kaydını tutuyor. 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi üreten, yayan, 
teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve yorumları aylık 
dosyalarla ele alıyor. 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin 2020 Aralık Ayı İnternet Seyrine sosyal 
medya ve internet ortamlarına yansımış ayrımcı ve nefret ifadeleri ile doğrudan üreten, 
yayan ve teşvik eden medya organlarından LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve 
homofobik nefret söylemlerini derledik. 

“Ticaret bakanlığı eline sağlık, çocukları bu pisliklerin sembollerinden 
korumalıyız” 

LGBTİ+’ların hak ve eşitlik taleplerini tanımayıp hedef gösteren, ayrımcılıklara karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmeyip cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını 
meşrulaştıran kamu kurumlarınca üretilen homofobik nefret söyleminin seyrine Ticaret 
Bakanlığı da dahil oldu. 

Ticaret Bakanlığı’nın, “LGBT işareti ve sembollerinin bulunduğu ürünlerin satışında +18 
ibaresi bulundurulması”na karşı kararı Aralık ayında basına yansıdı. 

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu’nun 10.11.2020 tarihli ve 303 Sayılı kararı ile e-
ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması 
gerektiğine” karar verildiği bakanlığın internet sitesinde ilan edildi. 

T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı kararında, “tişört”, “sweatshirt”, “kupa
bardak”, “telefon kılıfı”, “plaj havlusu”, “LGBT”, “LGBT Power”, “Equality, Bisexual,
Freedom, Lesbian, Gay, Love is Love, Homosexual, LGBT Relationship”, “Love is Love”,
“Pride”, “Peace, Love is Love, Pride, LGBT” gibi “ifadeler” ve adı geçen ürünlerin “LGBT ve
gökkuşağı temalarıyla” satışa sunulduğu “tespit edilmiştir” kaydı geçildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, LGBTİ+’lara karşı cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği temelli ayrımcı “Değerlendirme/Karar”ını ise şöyle gerekçelendirdi: “İnceleme 
konusu ürün ve tanıtımların "+18" yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulduğu, bu 
durumun çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim 
özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, 
değiştirmeye yönelik olduğu, Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; Ticari reklam ve 
Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği & Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı olduğuna, Buna göre, reklam veren … hakkında, anılan reklamları 
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.” 

BBC Türkçe, twitter hesabından, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun e-
ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması 
gerektiği” haberini, “Bakanlık kararın 'çocukları korumaya yönelik alınmış bir karar' 
olduğunu savundu” ibaresiyle paylaştı. 

https://kaosgl.org/haber/homofobik-nefret-ticaret-bakanligi-nin-ayrimci-kararini-takip-ediyor
https://kaosgldernegi.org/images/library/2020medya-izleme-raporu-2019web.pdf
https://www.kaosgl.org/haber/kaos-gl-den-2019-sosyal-medya-raporu
https://kaosgl.org/haber/her-gun-bir-kavram
https://kaosgldernegi.org/images/library/2019-nefretsoylemi-internet-e-brosur-2.pdf
https://www.kaosgl.org/haber/kahrol-dusman-al-sana-bomba-ayol
https://kaosgl.org/haber/muhafazakar-medya-nefrete-araci-olmakla-yetinmiyor-dogrudan-uretiyor
https://www.ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kurulu-kararlari
https://twitter.com/bbcturkce/status/1336591712463036417
https://twitter.com/bbcturkce/status/1336591712463036417


BBC Türkçe, “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya 
aykırı” karar haberinde, Ticaret Bakanlığı kaynaklı, “Bu kararda kesinlikle ürünlerin 
satılmasının yasaklanması söz konusu olmayıp, bu tür ürünleri satan platformların 
sitelerini ziyaret edenlere çocukların korunması açısından, sadece +18 yaş uyarısına yer 
vermeleri gerektiği belirtilmiştir.” açıklaması da aktarıldı. 

BBC Türkçe'ye bilgi veren Ticaret Bakanlığı kaynakları kararın Reklam Kurulu üyeleri 
tarafından “oy birliği ile, çocukları korumak amaçlı” alındığını da ekliyor: "Bu karar 
Reklam Kurulu tarafından oy birliği ile alınmış bir karardır. Reklam Kurulu aralarında 
Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği gibi hem 
kamu hem de sivil toplum kuruşları üyelerinden oluşuyor. Reklam Kurulu'nun 9'u sivil 
toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden olmak üzere 19 üyesi bulunuyor.” 

Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal ayrımcı ve homofobik kararını aktaran BBC Türkçe twitter 
hesabında sosyal medya kullanıcıları çoğunlukla söz konusu uygulamaya karşı tepki 
gösterirken, az sayıda da olsa geleneksel homofobik nefret söylemi de sarf edildiği 
görüldü: “Bu bakanlık çok ilginç! Temelli ASO trafo merkezleri gökkuşağı ile boyanıyor 
ses çıkarmıyor. E ticaret sitelerine +18 ibaresi getiriyor.”, “Ticaret bakanlığı eline 
sağlık,çok yerinde ve doğru bir karar,çocukları bu pisliklerin sembollerinden 
korumalıyız..” 

Ticaret Bakanlığı’nın “Gökkuşağı temalı ürünler +18 uyarısı konmadan satılamaz” kararını 
twitter hesaplarından paylaşan Sputnik Türkiye, Cumhuriyet, BirGün sosyal medya 
takipçileri de Bakanlığın ayrımcı kararına BBC Türkçe takipçileri gibi tepki gösterirken, 
T24 takipçileri arasında homofobik ayrımcı kararı destekleyen bir tek “Gayet de doğru bir 
hamle. Cinsel kimlikleri daha heniz oluşmamış çocukların bu tip etkenlerle 18inden sonra 
tanışması çok daha uygun.” yorumu görüldü. 

Sendikal gongo’dan Ticaret Bakanlığı’na tebrik! 

Sendikal gongoların da dahil olduğu, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef 
gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran cinsiyetçi ve 
kurumsal homofobik nefret söylemi İstanbul Sözleşmesi üzerinden seyrederken, bu kez 
Ticaret Bakanlığı’na destek, kendisini “manevi ilkeli liyakatli sendikacılık” ifadesiyle 
tanımlayan “Mil-Diyanet Sen” isimli yapıdan geldi. 

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’ün Ticaret Bakanlığı’nı “tebrik” ettiği, Aile 
Bakanlığı’na ayrımcılık ve homofobik nefret çağrısında bulunduğu kişisel twitter 
hesabından paylaştığı mesajı şöyle: “Ticaret Bakanlığı’nın #LGBT ve #gökkuşağı 
konusundaki kararını tebrik eder, daha fazla hassasiyet göstermesi gereken Aile 
Bakanımızı da göreve davet ediyorum. Aile Bakanlığı ne iş yapar? Bu iğrenç #LGBT 
hakkında ne zaman harekete geçeceksiniz?” 

“Mil-Diyanet Sen” isimli sendikal gongonun twitter hesabından ise aynı gün “LGBT 
derneklerinin acilen kapatılmasını, tüm faaliyetlerinin yasaklanmasını” talep eden bir 
paylaşım yapıldı: “Mil-Diyanet Sen olarak, AB fonlarınca finanse edilen ve İstanbul 
Sözleşmesi’yle cesaretlendirilen tüm eş cinsel #LGBT derneklerinin acilen kapatılmasını, 
tüm faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu iğrençliğe, ahlaksızlığa ivedilikle 
müdahale edilmelidir.” 

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Konya yerel basınından Yenigün Gazetesi 
aracılığı ile Ticaret Bakanlığı’nı “tebrik” etmesinin ardından Aralık ayında, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ve homofobik nefret suçuna devam edeceklerini duyurdu: 
“LGBT Derneklerine ve Ahlaksızlara Savaş Açtık” 

Sendikal gongonun, İçişleri Bakanlığı’ndan çiğnemesini istediği, yerel gazetenin büyük 
harflerle “ara başlık” olarak aktardığı Anayasal hakların tanınmaması talebi ise şöyle 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55240689
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55240689
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1336646095687065602
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1336596714438995969
https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1336696292240748546
https://twitter.com/t24comtr/status/1336631175201214464
https://kaosgl.org/haber/istanbul-sozlesmesi-ni-ve-savunucularini-lanetlemek-icin
https://twitter.com/celaleddin_gul/status/1336757978259746817
https://twitter.com/Mil_DiyanetSen/status/1336755210757300226
https://twitter.com/konyayenigun1/status/1342742658591166464
http://www.konyayenigun.com/yenigun-ozel/omer-gibi-adil-olacagiz-h435391.html


sıralanıyor: “Mil-Diyanet Sen olarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren 12 tane büyük 
LGBT derneği ve oluşumu tespit ettiklerini kaydeden Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı 
Celalettin Gül, “Tüm bunların kapatılması için İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe vereceğiz, 
bunun hazırlığını yaptık. Bunun için mahkeme açamıyoruz, ancak kapatılma dilekçesi 
verebiliyoruz. Biz biliyoruz ki bu dilekçemizden çok da olumlu bir sonuç alamayacağız. 
Çünkü bahsi geçen dernekler, İstanbul Sözleşmesi’ni kendilerine dayanak olarak gösterip 
onun arkasına sığınabiliyorlar. Hakimlerimiz ve savcılarımız da İstanbul Sözleşmesi 
ortadan kalkmadan bu derneklerin faaliyetlerini engelleyemiyorlar. Dolayısıyla ikinci 
olarak da İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline yönelik Danıştay’a başvurmak olacaktı. Fakat 
avukatlarımız bunun da sonuç getirmeyeceğini, İstanbul Sözleşmesi’nin uluslararası bir 
anlaşma olması nedeniyle dava açılamayacağını söylediler. O kadar elimiz kolumuz bağlı 
bir haldeyiz ki sadece bunları bulduğumuz platformlarda uyarmaya ve halkımızı da 
yöneticilerimizi de uyandırmaya çalışıyoruz. Biz hükümetimizin yaptığı doğruların her 
zaman arkasındayız ama yanlış yapılmış bir şey varsa onu da eleştirmekten asla geri 
durmayız” ifadelerini kullandı.” 

Homofobik nefret medyası Ticaret Bakanlığı’nın ayrımcı kararını takip ediyor 

“Anlıyoruz ki içinde bulunduğumuz devletin bir kurumu LGBTİ+ olmayı 18 yaş sonrasında 
ortaya çıkan bir varoluş olarak görmektedir. LGBTİ+ların varlığını, çocukların görmemesi, 
duymaması ve üzerine konuşmaması gereken bir pratikler bütünü olarak ele almaktadır. 
Bu uygulama 18 yaşın altında olan LGBTİ+ların kimliğinin silinmesine ve/veya 
tabulaştırılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı bu karar, 
ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ikinci maddesi ile ters 
düşmektedir. LGBTİ+ çocukların varlığı yoksayan bu karar ile devletin bir grup çocuğu 
diğer akranlarından ayırarak onlara siz “(daha) yoksunuz” demesi kabul edilemez.” 

Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki Reklam Kurulu’nun internet üzerinden satış yapan 
sitelerde LGBTİ+ ve gökkuşağı temalı ürünlerin “+18” ibaresiyle satışa sunulması 
kararına karşı “LGBTİ+ çocuklar vardır!” başlıklı bu açıklamayı yapan Boğaziçi 
Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran 
Akit’in Aralık ayındaki homofobik nefretinin hedefi oldu. 

Aydınlık gazetesi ve bağlı olduğu siyaset ve yayın organları da, “LGBTİ+ çocuklar vardır!” 
açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nü hedef alan nefret 
medyasından Akit’i yalnız bırakmadı. 

Vatan Partisi ve siyasi organlarının, “Ticaret Bakanlığı'nın çocuklara yönelik LGBTİ 
ürünlerini ve çocukların oynatıldığı LGBTİ reklamlarını 18+ ibaresiyle sınırlandırılması çok 
doğru ve yerindedir.” açıklamasıyla cinsiyetçi ve homofobik nefret bültenini aktaran 
Aydınlık twitter hesabı, “Boğaziçi LGBT-İ Kulübü’nün skandal çağrısına TLB’den yanıt: 
Çocuk LGBTİ YOKTUR, Çocuk İstismarı Vardır” paylaşımı yaptı. 

“LGBTÇocukYoktur” heştegiyle “Çocuk LGBTİ yoktur, çocuk istismarı vardır” twitter 
paylaşımları Aydınlık ile birlikte Ulusal Kanal ve Vatan Partisi siyasi organlarınca sosyal 
medya hesaplarından aktarıldı.  

Muhafazakâr nefret medyasından Millî Gazete ise LGBTİ+ toplumunu ve kurumlarını 
hedef alan homofobik nakarata, “Sapıklar, çocuklarımıza göz dikti! LGBTİ sapkınlığı nesli 
hedef alıyor” twitter paylaşımı ile katıldı. 

LGBTİ+ toplumuna, kurumlarına ve kişilere karşı cinsiyetçi ve homofobik 
dezenformasyona ortak olan, doğrudan üreten, yayan ve teşvik edip hedef gösteren 
muhafazakâr nefret medyasının cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden LGBTİ+ 
varoluşları “lgbti sapkınlığı” olarak itham eden, yetinmeyip “pedofili” ile ilişkilendiren 
yayınlara “ekşi sözlük” de katıldı. 

https://www.facebook.com/bogaziciLGBTIarti/posts/3842210649147400
https://www.facebook.com/bogaziciLGBTIarti/posts/3842210649147400
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https://twitter.com/akittv/status/1338232388032360452
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https://twitter.com/milligazetecom/status/1339082702830645248


Cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söyleminde sınır tanımayan “ekşi sözlük” 
yazarları, “boğaziçi lgbti'nin lgbti çocuklar sapıklığı” başlığı altında, Boğaziçi Üniversitesi 
LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü hedefiyle, LGBTİ+ toplumuna ve kurumlarına karşı 
dezenformasyonda geri kalmayacaklarını gösterdiler. 

LGBTİ+ ailelerinden Ticaret Bakanlığı’na tepki: “Gökkuşağının altında herkese 
yer var, nefrete yer yok!” 

GALADER - Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, LİSTAG - LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları 
Derneği, Akdeniz Antalya Aileleri Grubu, Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu ve İzmir LGBTİ+ 
Aileleri Grubu yaptıkları ortak açıklamayla Ticaret Bakanlığı’nın ayrımcı uygulamasına 
tepki gösterdiler: “Gökkuşağının altında herkese yer var, nefrete yer yok!” 

“Herhangi bir bilimsel temele dayanmadan çocuklarımızın varoluşuyla ilgili ürün ve 
sembollerin çocuk gelişimine zarar vereceği iddiası, asıl bizim çocuklarımızın gelişimine 
zarar vermekte, çocuklarımızı derinden yaralamaktadır. Bunun yanı sıra, toplumda yine 
maalesef devletin çeşitli kurumlarınca da körüklenen homofobi ve transfobi, bu 
açıklamayla nefret eylemleri için cesaret kazanacak ve farklı cinsel yönelimlere ve cinsiyet 
kimliklerine sahip olmaktan başka hiçbir suçu olmayan çocuklarımızı hedef haline 
getirecektir.” 

Kaos GL Derneği, Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret sitelerindeki ayrımcı uygulamasına ilişkin 
bilgi edinme başvurusu yaptı. Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen, “kurul, bu 
kararı ile ilk olarak LGBTİ+’ları yalnızca cinsel performans nesneleri olarak gördüğünü de 
itiraf etmiş oluyor” kaydı düşerken, ekledi: “2020 İnsan Hakları Haftasının Türkiye’deki 
gündemlerinden biri de Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun, gökkuşağı temalı veya 
doğrudan LGBTİ+ temalı ürünlerin internet yoluyla satışına getirdiği kısıtlama oldu.” 

Kaos GL Derneği, “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” 
başlıklı kılavuzunda, eğitimcilere yönelik yaptığı LGBTİ+ öğrencilerin haklarını aile ve okul 
kıskacına karşı koruma çağrısını yineliyor: “LGBTİ+ çocuklar, yaşamlarının erken 
dönemlerinden itibaren, toplumsal hayatın hemen her alanında sistematik şekilde 
görmezden geliniyor, kabul görmüyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor, aşağılanıyor, baskıyla 
normlara uydurulmaya çalışılıyor ve ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Bütün bunlar 
çocuğun insan haklarının ihlali ve şiddettir. LGBTİ+ çocukları tüm bu sistemin içinde 
yalnız ve desteksiz bırakmamız kabul edilemez. Tam da bu sebeple, eğitimciler olarak 
sorumluluğumuz, LGBTİ+ çocukların haklarını aile ve okul kıskacına karşı korumaktır.” 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşan Aralık ayı “köşe”leri 

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazılarını 
okumaya devam ediyoruz… 

2020 Aralık ayının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Akit, Aydınlık, Millî Gazete, 
Yeni Asya, Diriliş Postası ve Sabah yazarlarından seçtik: “Muhafazakâr “köşe”lerin 
LGBTİ+ nefreti yeni yıl molası vermedi” 

Akit’in Aralık ayı nefret söylemi listesi 

Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi 
üretme, yayma ve teşvik yayın organlarından Akit’in aylık nefret söylemi seyrini takip 
ediyor. 

Yeni Akit’in 2020 Aralık ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi, transfobik 
ve homofobik nefret söylemleri içeren, hedef gösteren “haber” ve “köşe” yazıları ile 
birlikte doğrudan LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik saldırıların takibi ve kaydından 
oluşuyor. 

https://eksisozluk.com/bogazici-lgbtinin-lgbti-cocuklar-sapikligi--6764061
https://kaosgl.org/haber/lgbti-aile-orgutleri-ticaret-bakanligi-ni-yanlistan-donmeye-davet-ediyoruz
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-den-ticaret-bakanligi-nin-ayrimci-uygulamasina-iliskin-bilgi-edinme-basvurusu
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/reklam-kurulunun-yeni-misyonu-homofobi-ve-transfobi
https://kaosgl.org/haber/34-lgbti-ogrencileri-aile-ve-okul-kiskacina-karsi-nasil-korumali-34-yayinda
https://kaosgl.org/haber/muhafazakar-kose-lerin-lgbti-nefreti-yeni-yil-molasi-vermedi
https://kaosgl.org/haber/muhafazakar-kose-lerin-lgbti-nefreti-yeni-yil-molasi-vermedi


Cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, üreten ve yayan Akit’in aylık nefret 
söylemi Aralık listesi, “LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına doğrudan saldırı”, “Akit’in 
homofobik nefret siyaseti”, “Akit yazarlarının homofobik nefret “köşe”leri” başlıklarından 
oluşuyor. 

Kaos GL’den aylık nefret söylemi takibi 

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. 

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. 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) terimleri ile tanımlarını, 
LGBTİ+’lara 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. 

Not: Bu dizide, internet ortamı ile sosyal medyadan yapılan alıntıların yazım hatalarına 
dokunulmadı; olduğu gibi alıntılandı. 

https://kaosgl.org/haber/akit-in-aralik-ayi-nefret-soylemi-listesi
https://kaosgl.org/haber/kaos-gl-sozluk-nefret-sucu
https://kaosgldernegi.org/images/library/2014avrupa-konseyi-ayrimcilikla-mucadele-standartlari.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/2020sss10x14-web.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/2020sss10x14-web.pdf


Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri 

2020 Sosyal Medya Raporu - Kaos GL 


	“Avcılar Belediyesi’ne ‘homo’ şoför!”
	İstanbul Takipte isimli “haber sitesi”, “Yeni Şafak” kaynaklı haberinde, transkadın şoför Niler Albayrak’ın Avcılar Belediyesi’nde işe alımını, “Avcılar Belediyesi’ne ‘homo’ şoför!” başlığı ile yayımladı.
	Takvim, “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal açıklama: Eşcinsel evliliğe dünden hazırmış!” paylaşımı ile aktarırken, AHaber ile HaberVakti ise aynı metni aynı başlıkla verdiler: “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evlilikler hakkında skandal sözler”



