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Önsöz Niyetine

12 yıldır medyayı izliyoruz. 12 yıldır nefret söylemi, ayrımcılık ve önyargının çe-
telesini tutuyoruz. Çetele tutmakla kalmayıp cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
temelli ayrımcılığın yaygın olduğu medyayı dönüştürmek için yayın hayatımızı 
sürdürüyoruz. Başka bir dil, başka bir habercilik, başka bir dünya mümkün diye 
çıktığımız yolda çeyrek asrı doldurduk. Bu raporda her ne kadar 2019 yılını mer-
cek altına alsak da, raporun gerisinde çeyrek asırlık bir mücadele yatıyor.

Raporda yer alan birkaç önemli başlık; rakamların ötesine geçebilmemizi sağlı-
yor. Bunlardan ilki, LGBTİ+’ların hangi konularda haber olduğu.

LGBTİ+’lar bu sene de en çok siyaset haberlerinde yer aldı. Muhtemelen ilk akla 
gelebilecek konu olan kültür-sanat başlığından daha çok haberin siyaset ha-
berlerinde yer alması ülkemizde LGBTİ+ hareketinin nasıl algılandığı ve aslında 
güncel siyasal ortamın bir özeti denebilir. Ankara’da hâlâ devam eden LGBTİ+ 
yasağı, yerel yönetimlerde LGBTİ+ eşitliği için çalışmalar ve siyasetçilerin nefret 
söylemleri gazete sayfalarındaydı. LGBTİ+ eşitlik ve özgürlük mücadelesinin çok 
katmanlı yapısını düşündüğümüzde siyasetin bu kadar öne çıkması hem LGBTİ+ 
haklarının siyaset tartışmalarının bir parçası haline geldiğini hem de siyasetin LG-
BTİ+ realitesine olumlu ya da olumsuz bir şekilde refleks göstermeye başladığını 
gösteriyor.

Öte yandan nefret suçları başlığı, LGBTİ+’ları hedef alan ayrımcılığın boyutunu 
göstermesi açısından önemli. Rapordaki veriler özellikle son dönemde seks işçisi 
trans kadınlara polis ve bekçi baskısının artmasının medyaya yansıması olarak 
okunabilir. 

Temel hak alanlarından olan eğitim, sağlık ve barınma alanlarında ise LGBTİ+’lar 
kendine çok az yer bulabildi. Mültecilere ilişkin haberlerde de mülteci LGBTİ+’lar 
görünmezdi.

İkinci önemli başlık ise haberin kimle ilgili olduğu. Her ne kadar “LGBTİ+” ifade-
sinin kendisi tek bir kimliği işaret ediyor gibi algılansa da; yazılı basında lezbiyen, 
gey, biseksüel, trans ve interseks çeşitliliğinin ne ölçüde temsil edildiğine ayrıca 
odaklandık.
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Bir yıl boyunca üretilen içeriklerin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGBTİ 
ya da LGBTİ+ ifadesi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 
geyler oldu. LGBTİ+ toplumunun içinde en görünmez gruplar ise biseksüeller ve 
intersekslerdi. Öte yandan tıbbın hastalık tariflemesinde kullandığı “homosek-
süel” kelimesinin hâlâ çok fazla kullanılıyor oluşu bir yandan ideolojik bir tercih 
iken; diğer yandan LGBTİ+ hareketinin kavram setine basın çalışanlarının uzak 
olması ile de açıklanabilir. Raporun bu bölümü LGBTİ+ topluluğu içerisindeki çe-
şitliliğin basın tarafından nasıl kısıtlı ele alındığını gösteriyor. Öte yandan LGBTİ+ 
hak mücadelesi yürütenler için de bir yol haritası oluşturma noktasında kaynak 
oluşturabilir.

Raporda bu sene öne çıkan noktalardan biri de; nefret söylemi ve ayrımcı dildeki 
artıştı. Geçtiğimiz yıllara göre ciddi bir artış yaşandı. Bu artışın oransal dağılı-
mını raporda bulabilirsiniz. Bu artışa yol açan yayınlar incelendiğinde, LGBTİ+ 
haklarını ve LGBTİ+’ları hedef göstermeyi yayın politikası haline getiren yayın 
organlarının çok daha fazla içerik ürettiğini, sistematik bir karalama kampanyası 
yürüttüklerini; buna karşın LGBTİ+ haklarına saygılı bir yayıncılık yürütmeye çalı-
şan yayın organlarının ise sistematik bir LGBTİ+ yayın politikası olmadığını göz-
lemliyoruz. Nefret odaklarının yayıncılığı gelişir ve çeşitlenirken, haklara saygılı 
yayıncılık adeta olduğu yerde sayıyor.

2019 yılı yazılı basında LGBTİ+ kimlik ve varoluşunun “suç” olarak gösterildiği bir 
yıl oldu. Yazılı basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Metinlerin yarısı 
ayrımcıydı. 2018 yılında ayrımcı dil oranı yüzde 34 iken; 2019’da dramatik bir 
artışla bu oran yüzde 50’ye yükseldi. 2019 yılında 2018’den farklı olarak çok fazla 
metinde LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğü ihlal edildi. 2018’de sadece 
341 metinde bu ihlal yaşanırken; 2019’da 1077 metinde yaşandı. Sistematik olarak 
LGBTİ+ etkinliklerinin hedef gösterilmesi, etkinliklerin yasaklanması için basın 
yoluyla çağrı yapılması, etkinlik yasaklarının meşrulaştırılması bu artışın sebebi 
olarak görülebilir. Basının, ülke genelinde birçok şehirde Onur Haftası ve Onur 
Yürüyüşleri’nin yasaklanmasında yasakları olumlayan ve bu şekilde LGBTİ+’ların 
örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden bir yaklaşım sergilediği gözlemlendi.

Bu raporu hazırlama sürecinde gün gün medyayı Ali Özbaş takip etti, her haberi 
titizlikle değerlendirdi. Aslı Alpar ve Gözde Demirbilek günlük ve haftalık olarak 
medya analiz yazıları hazırladı. Ali Erol, aylık internet ve sosyal medya raporlarını 
yazdı. Bir sene boyunca KaosGL.org medya sayfası “Nasıl yazalım” sorusuna ya-
nıt aradı. Aramaya da devam edecek.
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Önsöz Niyetine

Bu yanıtları birlikte aramak için sizleri hem elinizde tuttuğunuz bu raporu in-
celemeye hem de başka bir medyanın mümkün olduğuna inanarak yola çıkan 
KaosGL.org’u takip etmeye davet ediyoruz. Bu yolu birlikte yürümek isterseniz 
bir mail uzağınızdayız: web@kaosgl.org .

Ayrımcılığın, nefretin ve önyargıların son bulduğu bir medya dileğiyle…

Yıldız Tar
Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
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Araştırma Yöntemi

Bir yıl boyunca sürdürdüğümüz araştırma kapsamında Ajanspress’in belirlenen 
anahtar kelimelerden taradığı haber ve köşe yazısı metinlerini inceledik. Yazılı 
basında lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, 
homofobi, transfobi, queer ve kuir gibi kelimelerin yanı sıra “ibne, nonoş, ters iliş-
ki, ahlaksız teklif, gay, homoseksüel” gibi LGBTİ’leri tanımlamak için sık kullanılan 
negatif kavramları da araştırmamıza dahil ettik.

Ajanspress tarafından günlük olarak süzülen haberleri Google Forms yardımıyla 
oluşturduğumuz ölçeğimize göre tasnif ettik. Ölçeklendirmemizde metinleri baş-
lık, yayınlandığı gazete, yayınlandığı sayfa, metnin konusu, metnin türü (haber, 
söyleşi ya da köşe yazısı) gibi teknik özelliklerin yanı sıra metinleri hak haberciliği 
kapsamında değerlendirdik. Araştırma yöntemimize göre bir metnin hak haber-
ciliği kapsamında değerlendirilebilmesi için aşağıda sıralanan niteliklerden en az 
birisini taşıması gerekiyor:

1. LGBTİ+’ların insan haklarına saygılı haber yapılmış

2. LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş

3. LGBTİ+ örgütlerinin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş

4. Kaos GL’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

5. Kaos GL’nin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

6. LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli 
habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılmış

7. Başarı hikayesi doğru biçimde aktarılmış 

8. LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği etkinlikler doğru bir biçimde görünür kılın-
mış

9. LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlallerine karşı mücadele yöntemlerinden 
bahsedilmiş

Gazetelerin kendi hazırladıkları haberlerde LGBTİ, cinsel yönelim ve cinsiyet kim-
liği ifadelerinin geçtiği pek çok yer olsa da yalnızca ana konusu LGBTİ+ olan 
haberlere odaklanıyoruz. Bu yüzden, örneğin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği-
nin anayasanın eşitlik maddesindeki kategorilerin dışında kalmasına bir haberde 
yer veriliyor olması bizim için başlı başına yeterli olmuyor. Anayasada LGBTİ+ 
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eşitliğinin yer almasına ilişkin daha ayrıntılı bir haber ya da röportaj ise değer-
lendireceğimiz haberler arasında yer alıyor. Veya özellikle “kadınlar ve LGBTİ’ler” 
kullanımına sıkça rastlanan haberlerde eğer özel olarak LGBTİ+’lar özne olarak 
yer almıyor sadece bir kelime olarak yer alıyorsa bu haberleri araştırmamızın 
dışında tutuyoruz.

LGBTİ+’lara yönelik doğrudan bir stereotipleştirme, aşağılama, ayrımcılık ya da 
nefret söylemi olmayan haberleri her anlamda başarılı bulmasak bile hak haber-
ciliği kategorisine yerleştiriyoruz.

Bununla birlikte, haberlerdeki metin içeriğinin yanı sıra kullanılan görsellerden 
haberin hangi sayfada yayınlandığına haberin diğer unsurlarını da göz önünde 
bulunduruyoruz. 

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen metinleri ise 3 ayrı başlıkta ince-
liyoruz. Bu başlıkların ilkinde sorumuz: Metinde LGBTİ+’lara yönelik insan hakları 
ihlali var mı? 

Bir metinde homofobik, bifobik ya da transfobik nefret söyleminin olması; LGB-
Tİ+ kimlik ve varoluşların “hastalık”, “suç”, “günah”, “ahlaksızlık”, “sapkınlık” ola-
rak tanımlanması; metnin dilinde ayrımcılık olması o metinde hak ihlalini tespit 
ederken kullandığımız alt başlıklardan sadece birkaçı. Çoklu kodlama yaptığımız 
bu bölümde metinleri detaylıca analiz ediyoruz. Bir metinde sadece nefret söyle-
mi olduğunu belirtmekle yetinmeyip hangi bağlamda olduğuna da bakıyoruz. Bu 
bölümde son dönemde LGBTİ+ yürüyüşlerinin yasaklanması, Ankara Valiliği’nin 
LGBTİ etkinliklerini yasaklaması ve LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğü-
nün tehdit altında olması sebebiyle metinlerde ifade ve örgütlenme özgürlüğü-
nün ve aynı şekilde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edilip edilmediğine özel 
olarak baktık.

Hak ihlali başlığı altında incelediğimiz alt başlıklar şöyle:

1. Metin nefret söylemi içeriyor

2. Metin nefret suçu içeriyor

3. Metinde LGBTİ+ kimlikler “hastalık” olarak tanımlanıyor 

4. Metinde LGBTİ+ kimlikler “suç” olarak tanımlanıyor

5. Metinde LGBTİ+ kimlikler “günah” olarak tanımlanıyor 

6. Metinde LGBTİ+ kimlikler “sapkınlık-sapıklık” olarak tanımlanıyor 

7. Metinde LGBTİ+ kimlikler “ahlaksızlık” olarak tanımlanıyor 

8. Metin ayrımcı dil içeriyor
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9. Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş 

10. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiş

Ölçeklendirmemizde LGBTİ+ kimlikleri “hasta” olarak tanımlayan bir metin nefret 
söylemi de içermiş oluyor. Ancak özellikle hangi kelime ve kavramlarla LGBTİ+ 
kimlik ve varoluşların hedef gösterildiğini tespit edebilmek için medyada sık rast-
lanan ifadeleri ayrıca incelemeyi tercih ettik.

İkinci sorumuz ise; metin LGBTİ+’lara yönelik önyargıları besliyor mu?

Bu soru ile LGBTİ+’ların stereotipler üzerinden temsil edilip edilmediğini, karika-
türleştirme, marjinalleştirme gibi yöntemleri tespit edip görünür kılmayı amaç-
lıyoruz.

Son olarak metinleri görsel temsil açısından değerlendiriyor, aşağılayıcı görsel 
temsil olup olmadığına bakıyoruz.

Araştırmamız kapsamında yerel ve ulusal basını ayrı ayrı inceliyor ve yine aynı 
şekilde LGBTİ+’ların hem hangi konuda haberlerde temsil edildiğine hem de bu 
haberlerde kaynağın kim ya da ne olduğuna bakmaya çalışıyoruz.

Bu rapordan nasıl yararlanabilirsiniz? 

2019 yılına ait medya raporumuzda medyada ayrımcı söylem, nefret söylemi ve 
önyargıya ilişkin hem genel verileri hem de gazete ve şehir bazlı verileri bulabi-
lirsiniz.

Gazeteciler bu rapordan özellikle çalıştıkları yayın organlarının LGBTİ+ haber-
ciliğinde bulunduğu noktayı görme noktasında faydalanabilir. Aynı şekilde ra-
porumuzda seçtiğimiz haberlerin niteliksel analizine ve haber yazımında dikkat 
edilmesi gereken ilkelere de yer verdik.

Bu rapor ile amaçlarımızdan biri de hem gazetecilere, hem de medyada temsille 
ilgilenen akademisyenlere ve öğrencilere doğrudan yararlanabilecekleri bir kay-
nak sunmak. Dolayısıyla raporu haber toplantılarından medya ve insan hakları 
derslerine kadar çeşitli alanlarda kaynak belirterek kullanmanız mümkün. 

Aynı şekilde bu rapor ile çeşitli şehirlerdeki LGBTİ hak savunucularına medyayı 
analiz edebilmeleri, basın ile iletişimlerinde kullanabilecekleri verilere sahip ol-
malarını da hedefliyoruz. 

Rapora ilişkin soru, görüş ve eleştirilerinizi web@kaosgl.org adreslerine iletebi-
lirsiniz.
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ANAHTAR BULGULAR
VE GENEL TABLO
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Anahtar Bulgular ve Genel Tablo

• Araştırma kapsamında 2019 yılında yazılı basında yayınlanan 2675 metni in-
celedik. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 54’ü (1452 metin) ulusal medyada ya-
yınlanırken; yüzde 46’sı (1223 metin) yerel medyadaydı. 

• LGBTİ+ içerikli haber ve köşe yazıları en çok Bursa’da yayınlanan yerel medya 
organlarında kendisine yer bulabildi. Bursa’yı Antalya ve İstanbul takip etti. 
LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazetelerin en çok yayınlandığı 8 il sıra-
sıyla Bursa, Antalya, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Konya, Ankara ve Antep’ti.

• Bir yıl boyunca LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazılarını in-
celediğimiz araştırmamızda metinlerin yüzde 44’ünü (1150) hak haberciliği 
kapsamında değerlendirdik.

• Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen 1150 metni detaylıca incelediği-
mizde haberlerin büyük bir çoğunluğunda (400 metin) sadece LGBTİ+’la-
rın temel insan haklarına saygılı bir habercilikle yetinildiği açığa çıkıyor. Yine 
2019’da hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 50’sin-
de (583 metin); yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 22’sinde LG-
BTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli 
habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı. 357 haberde bu ihlallere karşı 
mücadele yöntemlerinden bahsedildi. 2018 yılına göre LGBTİ+’ların yaşadığı 
ayrımcılığı görünür kılma noktasında bir artış gözlemlendi. 2018’de hak ha-
berciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 33’ünde (384 metin); 
yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 16’sında LGBTİ+’ların yaşadığı 
ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli habercilik ilkeleri çer-
çevesinde görünür kılınmıştı. Sadece 93 haberde bu ihlallere karşı mücadele 
yöntemlerinden bahsedilmişti.

• LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşleri 2019’da yazılı basında 
kendisine ancak 55 metinde yer bulabildi. Bu, hak haberciliği kapsamında 
değerlendirilen haberlerin yüzde 5’ini oluştururken, bütün haberlerin ise sa-
dece yüzde 2’sine tekabül ediyor. Yazılı basında yer alan LGBTİ+ örgütlerinin 
LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerinin yarısına yakınını ise Kaos GL Derneği’nin 
çalışmaları ve dernek temsilcilerinin basına verdikleri demeçler oluşturuyor. 
2018 yılında ise bu oranlar şöyleydi: LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına 
ilişkin görüşleri 2018’de yazılı basında kendisine ancak 70 metinde yer bula-
bildi. Bu, hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 6’sını 
oluştururken, bütün haberlerin ise sadece yüzde 3’üne tekabül ediyor. 
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• Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 97’sinde 
(1443); haber yoluyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hak ihlaline 
yol açıldı. 

• Hak ihlali alt kategorilerinde ayrımcı dil, LGBTİ+ kimliklerin suç olarak gös-
terilmesi, nefret söylemi ve ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilme-
si öne çıkıyor. 2019 yılında 1419 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+’lar 
ayrımcı bir dille temsil edildi. Bu, LGBTİ+’ları konu edinen bütün içeriklerin 
yüzde 50’sini oluşturuyor. Bütün metinlerin yüzde 28’ine tekabül eden 751 
metinde nefret söylemi tespit edildi. 446 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da 
dernek, kurum ve kuruluşları hedef gösterilerek nefret suçu işlendi. 1040 me-
tinde (LGBTİ+’ları konu alan metinlerin yüzde 39’u) lezbiyen, gey, biseksüel, 
trans ya da interseks olmak “suç” gibi gösterildi. 944 metinde (yüzde 35) 
LGBTİ+’lar “ahlaksız” olarak işaretlendi.

• LGBTİ+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 56’sını (1473) haberler oluşturdu. 
LGBTİ+’lar 1037 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleşi ve röportajlar 
için bu oran 82 ile yüzde 3’te kaldı. Köşe yazısı ve haberin aksine öznelerin 
seslerini daha fazla duyurabilmesini sağlayan söyleşi ve röportajlarda LGB-
Tİ+’lar çok az yer alabildi.

• Her ne kadar “LGBTİ+” ifadesinin kendisi tek bir kimliği işaret ediyor gibi al-
gılansa da; yazılı basında lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks çeşitlili-
ğinin ne ölçüde temsil edildiğine ayrıca odaklandık. Bir yıl boyunca üretilen 
2643 içeriğin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGBTİ ya da LGBTİ+ ifa-
desi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 348 içerikle 
geyler oldu. LGBTİ+ toplumunun içinde en görünmez gruplar ise biseksüeller 
ve intersekslerdi. Medyada intersekslere ilişkin sadece 8 metin yer aldı. Bisek-
süeller ise sadece 47 metinde yer aldı. 2018 yılında biseksüeller için bu sayı 
107 idi. Biseksüeller medyada temsilinde ciddi bir azalma gözlemlendi.

• 2019’da LGBTİ+’ların konu edildiği haberlerin büyük bir çoğunluğunda LGB-
Tİ+ kişilerden ya da örgütlerinden çok uzman ve akademisyenlerin görüşleri-
ne başvuruldu. Metinlerin büyük bir çoğunluğunda kaynak yoktu ya da köşe 
yazarı sadece kendi fikirlerinden bahsetti.

• Özetle; 2019 yılı yazılı basında LGBTİ+ kimlik ve varoluşunun “suç” olarak 
gösterildiği bir yıl oldu. Yazılı basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kul-
lanıldı. Metinlerin yarısı ayrımcıydı. 2018 yılında ayrımcı dil oranı yüzde 34 
iken; 2019’da dramatik bir artışla bu oran yüzde 50’ye yükseldi. 2019 yılında 
2018’den farklı olarak çok fazla metinde LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme öz-
gürlüğü ihlal edildi. 2018’de sadece 341 metinde bu ihlal yaşanırken; 2019’da 
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1077 metinde yaşandı. Sistematik olarak LGBTİ+ etkinliklerinin hedef gösteril-
mesi, etkinliklerin yasaklanması için basın yoluyla çağrı yapılması, etkinlik ya-
saklarının meşrulaştırılması bu artışın sebebi olarak görülebilir. Basının, ülke 
genelinde birçok şehirde Onur Haftası ve Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanma-
sında yasakları olumlayan ve bu şekilde LGBTİ+’ların örgütlenme özgürlüğü-
nü ihlal eden bir yaklaşım sergilediği gözlemlendi.
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI
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Gazetenin türü

Araştırma kapsamında 2019 yılında yazılı basında yayınlanan 2675 metni incele-
dik. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 54’ü (1452 metin) ulusal medyada yayınlanır-
ken; yüzde 46’sı (1223 metin) yerel medyadaydı. 
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Yerel medya şehir dağılımı

LGBTİ+ içerikli haber ve köşe yazıları en çok Bursa’da yayınlanan yerel medya 
organlarında kendisine yer bulabildi. Bursa’yı Antalya ve İstanbul takip etti. LG-
BTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazetelerin en çok yayınlandığı 8 il sırasıyla 
Bursa, Antalya, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Konya, Ankara ve Antep’ti.

Yerel medyada yayınlanan metinlerin sayı ve yüzdeleri şöyle:

• Bursa, 116 metin, yüzde 9

• Antalya, 84 metin, yüzde 7

• İstanbul, 81 metin, yüzde 7

• İzmir, 74 metin, yüzde 6

• Çanakkale, 71 metin, yüzde 6

• Konya, 61 metin, yüzde 5

• Ankara, 46 metin, yüzde 4

• Antep, 32 metin, yüzde 2
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Bursa’daki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ 
hakları bağlamında değerlendirilmesi 

Yerel medyada en çok haberin çıktığı şehir olan Bursa’daki haberlerin dağılımı 
incelendiğinde şehirde 2019’de yayınlanan konusu LGBTİ+’lar olan haberlerin çok 
büyük bir çoğunluğunun ya LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali içerdiği ya da önyargıyı 
yaygınlaştırdığı açığa çıkıyor. Şehirde yayınlanan haber, köşe yazısı ya da söyleşi-
lerin yalnızca yüzde 29’unda (34) hak temelli haber örneği olarak değerlendirildi. 
Bu oran 2018 yılında yüzde 11’di. Haberlerin yüzde 71’inde ise (82) ayrımcı dil, 
nefret söylemi ve/veya önyargı tespit edildi. Bu oran ise 2018’de yüzde 89’du. 
Bursa’da yayınlanan haberlerde olumluya doğru bir dönüşüm olduğu söylenebilir. 

Bu metinlerde önyargı, nefret söylemi ve ayrımcı dil içeren metin oranları ise 
şöyle:
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Ulusal medyada temsil

Ulusal medyada 2019 yılında LGBTİ+’ların yer aldığı 1452 haber, söyleşi ve köşe 
yazısı yayınlandı. Yayınladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret 
söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermedi-
ğine bakılmaksızın LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan ilk 10 gazete şöyleydi:

• Yeni Akit, 194 metin, yüzde 13

• Hürriyet, 122 metin, yüzde 8

• BirGün, 104 metin, yüzde 7

• Cumhuriyet, 101 metin, yüzde 7

• Doğru Haber, 80 metin, yüzde 6

• Evrensel, 70 metin, yüzde 5

• Milliyet, 65 metin, yüzde 4

• Diriliş Postası, 56 metin, yüzde 4

• Milat, 52 metin, yüzde 4

• Yeni Şafak, 47 metin, yüzde 3
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Yeni Akit

Yeni Akit gazetesinde 2019 yılında yayınlanan 194 haber, söyleşi ya da köşe ya-
zısının 1 tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçti. LGBTİ+’ların metnin konusu 
olmadığı sadece isim olarak yer aldığı 1 tanesi çıktığında bir yıl boyunca Yeni Akit 
gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, tamamında ayrımcı dil ya da nefret söylemi yer 
alan 193 içeriğe imza attı.

Hürriyet

Hürriyet gazetesinde 2019 yılında yayınlanan 122 haber, söyleşi ya da köşe ya-
zısının 2 tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçti. LGBTİ+’ların metnin konusu 
olmadığı sadece isim olarak yer aldığı 2 tanesi çıktığında bir yıl boyunca Hürriyet 
gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, 110’unu hak haberciliği kapsamında değerlendir-
diğimiz 120 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı.

Hürriyet gazetesinin bir yılda yayınladığı içeriklerin 7’sinde LGBTİ+’lara yönelik 
hak ihlali tespit edildi. 7 metinde de ayrımcı dil kullanıldı. 1 haberde ise nefret 
söylemi kullanıldı.
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BirGün

BirGün gazetesinde 2019 yılında yayınlanan 104 haber, söyleşi ya da köşe ya-
zısının 1 tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçti. LGBTİ+’ların metnin konusu 
olmadığı sadece isim olarak yer aldığı 1 tanesi çıktığında bir yıl boyunca BirGün 
gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, tamamını hak haberciliği kapsamında değerlen-
dirdiğimiz 103 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı.

Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinde 2019 yılında yayınlanan 101 haber, söyleşi ya da köşe 
yazısının 3 tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçti. LGBTİ+’ların metnin konusu 
olmadığı sadece isim olarak yer aldığı 3 tanesi çıktığında bir yıl boyunca Cumhu-
riyet gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, 94’ünü hak haberciliği kapsamında değer-
lendirdiğimiz 101 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı.
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Doğru Haber

Doğru Haber gazetesinde 2019 yılında yayınlanan 80 haber, söyleşi ya da köşe 
yazısının 79 tanesinde ayrımcı dil ya da nefret söylemi kullanıldı. 

Haberde doğrudan LGBTİ+’ları konu edinen bir içerik var mı?

2019 yılı boyunca belirlediğimiz anahtar kelimeler üzerinden ulusal ve yerel med-
yada yer alan 2675 haber, söyleşi ya da köşe yazısını inceledik. İncelediğimiz me-
tinlerin 32’sinde (yüzde 1) LGBTİ+’lar metnin konusu değildi, sadece isim olarak 
yer alıyordu. Bu haberler çıkartıldığında 2019 yılında toplam 2643 haber, söyleşi 
ya köşe yazısında LGBTİ+’lar yer aldı. Gazete ve şehir bazlı incelememizde LGB-
Tİ+’ların gazete sayfalarında özne olarak yer alıp almadığını ölçmek için konusu 
doğrudan LGBTİ+’lar olmayan haberlere de değindik ancak incelemenin bundan 
sonraki kısmında bu 2643 haberi esas alacağız.
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Metnin türü

LGBTİ+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 56’sını (1473) haberler oluşturdu. LG-
BTİ+’lar 1037 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleşi ve röportajlar için 
bu oran 82 ile yüzde 3’te kaldı. Köşe yazısı ve haberin aksine öznelerin seslerini 
daha fazla duyurabilmesini sağlayan söyleşi ve röportajlarda LGBTİ+’lar çok az 
yer alabildi.

Gazetenin hangi sayfasında yayınlandı?

LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazıları en çok gazetelerin güncel/
gündem sayfalarında (1314 içerik ile yüzde 50) yayınlandı. LGBTİ+’lar dış haber-
lerde 237 haber ile yüzde 9 oranında yer alırken; gazetelerin eklerinde 171 metin 
(yüzde 7) yer aldı. Haberlerin yüzde 7’si politika/siyaset sayfalarında yayınlandı.
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Haber kimle ilgili?

Her ne kadar “LGBTİ+” ifadesinin kendisi tek bir kimliği işaret ediyor gibi algılan-
sa da; yazılı basında lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks çeşitliliğinin ne 
ölçüde temsil edildiğine ayrıca odaklandık.

Bir yıl boyunca üretilen 2643 içeriğin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGB-
Tİ ya da LGBTİ+ ifadesi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 
348 içerikle geyler oldu. 

LGBTİ+ toplumunun içinde en görünmez gruplar ise biseksüeller ve interseksler-
di. Medyada intersekslere ilişkin sadece 8 metin yer aldı. Biseksüeller ise sadece 
47 metinde yer aldı. 2018 yılında biseksüeller için bu sayı 107 idi. Biseksüeller 
medyada temsilinde ciddi bir azalma gözlemlendi.
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Metnin konusu ne?

LGBTİ+’lar 2019’da en çok siyaset (1081 metin) haberlerinde yer aldı. Siyaseti 
431 metinle kültür sanat takip etti. LGBTİ’+’ların en çok temsil edildiği haberler 
arasında 461 metinle nefret suçlarına ilişkin haberler de yer alıyor. 

Temel hak alanlarından olan eğitim, sağlık ve barınma alanlarında ise LGBTİ+’lar 
kendine çok az yer bulabildi. Mültecilere ilişkin haberlerde de mülteci LGBTİ+’lar 
görünmezdi. Onur Yürüyüşleri ise yazılı basında 139 haberle temsil edildi.

Bu metin hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilebilir mi?

Bir yıl boyunca LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazılarını inceledi-
ğimiz araştırmamızda metinlerin yüzde 44’ünü (1150) hak haberciliği kapsamın-
da değerlendirdik.

Araştırma yöntemimize göre bir metnin hak haberciliği kapsamında değerlen-
dirilebilmesi için aşağıda sıralanan niteliklerden en az birisini taşıması gerekiyor:

• LGBTİ+’ların insan haklarına saygılı haber yapılmış

• LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş

• LGBTİ+ örgütlerinin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş
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• Kaos GL’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

• Kaos GL’nin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

• LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli 
habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılmış

• Başarı hikayesi doğru biçimde aktarılmış 

• LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği etkinlikler doğru bir biçimde görünür kılın-
mış

• LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlallerine karşı mücadele yöntemlerinden 
bahsedilmiş

Bütün metinlerin yarısından fazlasını (yüzde 56) oluşturan 1493 metni ise hak 
haberciliğine aykırı bulduk. Bu metinlerde ya LGBTİ+’ların temel haklarının ihlal 
edildiğini, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil içerdiğini ya da metinlerin LGB-
Tİ+’lara ilişkin önyargıları beslediğini tespit ettik.

2018 yılında bu oranlar neredeyse yarı yarıya iken, 2019’da LGBTİ+’ların haklarını 
ihlal eden, nefret söylemini yayan, ayrımcı dil kullanan, önyargılı içerik sayısında 
hem rakamsal hem de oransal anlamda bir artış yaşandı.
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Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirildiyse, neden?

1. LGBTİ+’ların insan haklarına saygılı haber yapılmış

2. LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş

3. LGBTİ+ örgütlerinin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş

4. Kaos GL’nin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

5. Kaos GL’nin diğer hak alanlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiş (Dernek ya da 
dernek adına konuşan bir kişinin görüşleri haberde çarpıtmadan yer almış)

6. LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli 
habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılmış

7. Başarı hikayesi doğru biçimde aktarılmış 

8. LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği etkinlikler doğru bir biçimde görünür kılın-
mış

9. LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlallerine karşı mücadele yöntemlerinden 
bahsedilmiş

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen 1150 metni detaylıca incelediğimizde 
haberlerin büyük bir çoğunluğunda (400 metin) sadece LGBTİ+’ların temel insan 
haklarına saygılı bir habercilikle yetinildiği açığa çıkıyor.
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Yine 2019’da hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 
50’sinde (583 metin); yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 22’sinde 
LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli ha-
bercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı. 357 haberde bu ihlallere karşı müca-
dele yöntemlerinden bahsedildi.

2018 yılına göre LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılığı görünür kılma noktasında bir 
artış gözlemlendi. 2018’de hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberle-
rin yüzde 33’ünde (384 metin); yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 
16’sında LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak 
temelli habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılınmıştı. Sadece 93 haberde bu 
ihlallere karşı mücadele yöntemlerinden bahsedilmişti.

Hak ihlallerinin yanı sıra başarı hikayelerinin ve LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği 
etkinlikler görünür kılınmasında oranlar şöyle:

• Başarı hikayelerinin görünür kılınması (106): Hak haberciliği kapsamında de-
ğerlendirilen haberlerin yüzde 9’u; bütün haberlerin yüzde 4’ü

• LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği etkinliklerin doğru bir biçimde görünür kılın-
ması (86): Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 7’si; 
bütün haberlerin yüzde 3’ü.

• Hak ihlallerinin yanı sıra başarı hikayelerinin ve LGBTİ+ örgütlerinin düzenle-
diği etkinlikler görünür kılınmasında oranlar şöyle:

• Başarı hikayelerinin görünür kılınması (105): Hak haberciliği kapsamında de-
ğerlendirilen haberlerin yüzde 9’u

• LGBTİ+ örgütlerinin düzenlediği etkinliklerin doğru bir biçimde görünür kılın-
ması (93): Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 8’i

LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin görüşleri 2019’da yazılı basında ken-
disine ancak 55 metinde yer bulabildi. Bu, hak haberciliği kapsamında değerlen-
dirilen haberlerin yüzde 5’ini oluştururken, bütün haberlerin ise sadece yüzde 
2’sine tekabül ediyor. Yazılı basında yer alan LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ hakla-
rına ilişkin görüşlerinin yarısına yakınını ise Kaos GL Derneği’nin çalışmaları ve 
dernek temsilcilerinin basına verdikleri demeçler oluşturuyor. 

2018 yılında ise bu oranlar şöyleydi: LGBTİ+ örgütlerinin LGBTİ+ haklarına ilişkin 
görüşleri 2018’de yazılı basında kendisine ancak 70 metinde yer bulabildi. Bu, 
hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 6’sını oluştururken, 
bütün haberlerin ise sadece yüzde 3’üne tekabül ediyor. 
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Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilmediyse, neden: 
Hak ihlali var mı?

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 97’sinde 
(1443); haber yoluyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hak ihlaline yol 
açıldı.

Hak ihlali alt kategorilerinde ayrımcı dil, LGBTİ+ kimliklerin suç olarak gösteril-
mesi, nefret söylemi ve ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi öne 
çıkıyor.
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2019 yılında 1419 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+’lar ayrımcı bir dille tem-
sil edildi. Bu, LGBTİ+’ları konu edinen bütün içeriklerin yüzde 50’sini oluşturuyor. 
Bütün metinlerin yüzde 28’ine tekabül eden 751 metinde nefret söylemi tespit 
edildi. 446 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları hedef 
gösterilerek nefret suçu işlendi. 

1040 metinde (LGBTİ+’ları konu alan metinlerin yüzde 39’u) lezbiyen, gey, bi-
seksüel, trans ya da interseks olmak “suç” gibi gösterildi. 944 metinde (yüzde 
35) LGBTİ+’lar “ahlaksız” olarak işaretlendi. Bu oranlar “sapkınlık”, “hastalık” ve 
“günah” olarak işaretlenmede ise şöyleydi:

“Sapkınlık”: 874 metin, yüzde 33

“Hastalık”: 712 metin, yüzde 26

“Günah”: 825 metin, yüzde 31

Özetle; 2019 yılı yazılı basında LGBTİ+ kimlik ve varoluşunun “suç” olarak gös-
terildiği bir yıl oldu. Yazılı basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Me-
tinlerin yarısı ayrımcıydı. 2018 yılında ayrımcı dil oranı yüzde 34 iken; 2019’da 
dramatik bir artışla bu oran yüzde 50’ye yükseldi.

2019 yılında 2018’den farklı olarak çok fazla metinde LGBTİ+’ların ifade ve ör-
gütlenme özgürlüğü ihlal edildi. 2018’de sadece 341 metinde bu ihlal yaşanırken; 
2019’da 1077 metinde yaşandı. Sistematik olarak LGBTİ+ etkinliklerinin hedef 
gösterilmesi, etkinliklerin yasaklanması için basın yoluyla çağrı yapılması, etkinlik 
yasaklarının meşrulaştırılması bu artışın sebebi olarak görülebilir. Ülke genelinde 
birçok şehirde Onur Haftası ve Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanmasında basının ya-
sakları olumlayan ve bu şekilde LGBTİ+’ların örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden 
bir yaklaşım sergilediği gözlemlendi.
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Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilmediyse, neden: 
Önyargı var mı?

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 99’unda (1487) 
LGBTİ+’lara yönelik önyargı tespit edildi.

Önyargı başlığının alt kategorileri arasında LGBTİ+’lara ilişkin yanlış bilgiler ve 
stereotiplere hapsetme öne çıkıyor. 2019’da yazılı basında yüksek oranda LGB-
Tİ+’lar hakkında yanlış bilgiler yer aldı. Bu yanlış bilgiler arasında örneğin bilimsel 
geçerliliği olmayan bazı iddialar, eşcinsellerin hepsinin çocukken tacize uğradı-
ğı gibi gerçekliği olmayan söylemler, trans geçiş sürecine dair genellemeler yer 
alıyor. Yıl boyunca 1310 metinde LGBTİ+’larla ilgili yanlış bilgiler dolaşıma girdi. 
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Araştırma Sonuçları

Görsel sunuşta sorun var mı?

Haberin kaynağı kim?/Kimin tanıklığına başvuruluyor?

2019’da LGBTİ+’ların konu edildiği haberlerin büyük bir çoğunluğunda LGBTİ+ 
kişilerden ya da örgütlerinden çok uzman ve akademisyenlerin görüşlerine baş-
vuruldu. Metinlerin büyük bir çoğunluğunda kaynak yoktu ya da köşe yazarı sa-
dece kendi fikirlerinden bahsetti.
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NE DEĞİŞTİ?
2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI
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2017 yılından 2019 yılına kadar toplam haber sayısı, hak haberciliği ve ayrımcılık, 
nefret söylemi açısından değişim incelendiğinde; 2018 yılına göre 2019’da haber 
sayısında bir artış olduğu ancak bu artışın sebebinin medyada temsilin iyileşme-
sinden kaynaklanmadığı görünüyor. Aksine medyada nefret ve ayrımcılık daha 
fazla metinde yer aldı ve oransal dağılımı da arttı. Bu değişim aşağıdaki grafikte 
görülebilir.
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AYRIMCILIK, NEFRET SÖYLEMİ
VE ÖNYARGI ÖRNEKLERİ
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Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Önyargı Örnekleri

Analiz Gazetesi, 10.01.2019

Analiz gazetesinin adli olayları aktardığı üçüncü sayfadan gördüğü bu haber 
hem çerçevesi hem de kelime seçimleri itibariyle ayrımcı. Haberde, öldürülen 
trans kadın Hande Buse Şeker’in kullanmadığı ve haliyle gerçek olmayan, kim-
likte yazan ismine yer veriliyor. Transların gerçek isimleri kimlikte yazan değil, 
kullandıkları isimleridir. Gazete bu tercihiyle ayrımcılık yapıyor. Yanı sıra, gerçek 
isminden “takma isim” diye bahsederek bu ayrımcı tutumunu güçlendiriyor. 
Haberde bu cinayetin bir kadın cinayeti olduğundan bahsetmediği gibi, trans 
kadınları hedef göstermek için kullanılan tabirlerden “travesti” ifadesini sıklıkla 
kullanıyor. “Travesti” kelimesini bir kimliği belirtmek için kullanmak yerine sıfat-
laştırıyor ve haberdeki her trans kadından bahsettiği sırada önlerine sıfat olarak 
ekliyor. Haberde hiçbir şekilde bu cinayetin nefret cinayeti olduğuna dair bilgi 
paylaşmıyor. Bilinçli bir şekilde nefret cinayetini adli bir vakaya dönüştürüyor 
ve nefret cinayetlerinin politik arkaplanı metnin konusu olmuyor. Haberin genel 
çerçevesi “basit bir cinayet” algısını güçlendiriyor.
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Bursa A Gazete, 18.01.2019

Bursa A Gazete, bir trans kadının faili olduğu iddia edilen bir olayı haberleştirirken 
“travesti dehşeti” ifadesini kullanarak ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunuyor. 
Basının uzun yıllar trans kadınları insandışılaştırma ve “korkulası yaratıklar” ola-
rak gösterme stratejisine ortak oluyor. Gazetenin İhlas Haber Ajansı’ndan aldığı 
bu haberde cinayet zanlısı trans kadının cinsiyet kimliği haberle ilgisi olmamasına 
rağmen ısrarla belirtiliyor. Trans kadınların “katil” olduğu algısını güçlendirmek 
için bilinçli bir şekilde haberleştiriliyor. Adli bir vakayı aktaran bu haberde failin 
cinsiyet kimliğini belirtmek ve bu cinsiyet kimliğine dair toplumsal ayrımcılıkları 
güçlendirmek haberin çerçevesini belirliyor. Unutulmamalıdır ki haberle ilgisi ol-
mayan, haberin konusuna nefret üretmek dışında herhangi bir etkisi olmayan bir 
şekilde cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim belirtmek düşmanlaştırmaktır. Yanı 
sıra; olayın nasıl geliştiğine ilişkin haberde tek taraflı bir anlatım tercih ediliyor. 
Sanık konumundaki trans kadının avukatının meşru müdafaa iddiaları haberin te-
mel konusu olmayıp sadece bir cümle ile geçiştiriliyor. Olayın kendini savunmak 
amacıyla işlenen bir cinayet olup olmadığı belirtilmiyor. Haberci, peşin hükümlü 
bir yaklaşımla “travesti dehşeti” demeyi tercih ediyor.
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Hürriyet, 22.02.2019

Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinin ürettiği bu haberde spekülatif bilgiler 
olduğu gibi aktarılıyor. Bu bilgilerin doğruluğu ya da rasyonel bir mantık çerçe-
vesinde ele alınıp alınamayacağına ilişkin herhangi bir ifade bulunmuyor. Gazete; 
LGBTİ+’lara yönelik nefreti meşrulaştırmak için kullanılan temel yalanlardan olan 
“çocuk istismarı”nı ise eşcinsellikten bahsettiği haberin hemen sonuna ekleyerek 
toplumsal önyargıları besliyor. Eşcinsellik ve çocuk istismarı arasında dolayımsız 
bir bağ kurarak, klişe önyargıları güçlendiriyor.
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Milat gazetesi, 23.02.2019

Milat gazetesi Fransa’da yeni başlayan kapsayıcı bir uygulama üzerinden “Sapık 
kanun aman bize de uğramasın” manşetini atıyor. Gazetenin bu manşette “sapık 
kanun” dediği uygulama hem cinsel yönelim hem de cinsiyet kimliği eşitliği bakı-
mından önem taşıyan bir uygulama iken; gazete bu kanun üzerinden LGBTİ+’lara 
sapık diyerek nefret söyleminde bulunuyor. Gazete, haber boyunca bu yakla-
şımını sürdürüyor; “eşcinselliği özendiriyorlar” paranoyasını ayrımcı bir şekilde 
sayfalarına taşıyor.
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Doğru Haber, 28.04.2019

LGBTİ+ kimliklerini ve LGBTİ+ örgütlerini hedef göstermek, düşmanlaştırmak ve 
nefreti yaygınlaştırmak için kaleme alınan bu detaylı haber; “LGBT’li sapkınlar”, 
“Küresel şeytani güçler”, “ahlaksızlık”, “Hayvani nefsin emri altına giren sapkın-
lar”, “Tedavisi mümkün olan hastalık eşcinsellik”, “iğrenç teşvikler” gibi cümle-
lerle dolayımsız bir nefret ve ayrımcılık üretme mekanizmasına dönüşüyor. Tek 
haberde hem LGBTİ+ kimlikler “hastalık”, “günah” ve “ahlaksızlık” olarak işaret-
leniyor; hem de nefret söylemi yaygın şekilde kullanılıyor.
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Yeni Akit, 09.06.2019

Yayınladığı her haberle LGBTİ+ haklarını ihlal eden nefret üretme odağı Yeni Akit, 
bu haberinde de LGBTİ+ Onur Yürüyüşlerini hedef alıyor. Nefret söylemi ve ay-
rımcılığın yanı sıra LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme hakkını tehdit ediyor.
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Yeni Şafak, 15.06.2019

Yeni Şafak’ın bu haberinde “LGBT eğitimi veriyorlar” başlıklı bölümde LGBTİ+ 
haklarına ilişkin eğitimler verilmesi istenmeyen bir durum olarak gösteriliyor. Bir 
kurumun bu alanda çalışma yapması hedef gösteriliyor. 
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HAK HABERCİLİĞİ
ÖRNEKLERİ
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Hak Haberciliği Örnekleri
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Hak Haberciliği Örnekleri
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İNTERNETTE NEFRET
SÖYLEMİ TAKİBİ
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Yazılı basını izlemenin yanı sıra 2018’de olduğu gibi 2019 yılında 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 gelişmeleri takibe aldık.

Böylece Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamların-
da öne çıkan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) odaklı homo-
fobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık 
takibini ve irdelemesel kaydını tutmuş oldu.

Medya izleme raporumuzun bu bölümünde Ali Erol’un hazırladığı ve sene içinde 
KaosGL.org’ta yayınladığımız internet medyası ve sosyal medya izleme raporla-
rımızı derledik.

“Şimdi bana ayrımcı vs gibi laf eden olacaktır”

Sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 
ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) varoluşla-
ra yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik nefret söylemi içeren haber 
ve yorumları ele aldığımız 2019 Ocak ayı dosyamızı, Akit’in nefrete teşvik ederek 
karşılıklı paslaştığı internet sitesi takipçilerinin saçtığı nefret kapladı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın “aileyi koruma” ödülü takdim ettiği Akit’in nefret söylemi üretme, yay-
ma ve teşvik yayınları Ocak ayında salgına dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ol-
duğu dönemde “Piçlerin yetiştirilmek istendiği bir toplum meydana getirilmek 
isteniyor” ifadelerini sarf ettiği videosunu yayınlayan Yeni Akit, hızını alamaya-
rak “aile düşmanı” dediği feministlere, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi Projesi”ne (ETCEP), oradan çocuk yaşta evliliğe mani olanlara kar-
şı saydırıyor. Yetinir mi! Nefretini Kaos GL’ye bağlamazsa rahat edemeyen Yeni 
Akit, “sapkınlar, “devlet kurumlarına dahi sızan homolar”, “kamu düzeni”, “gayri 
ahlaki” diye klasik nefret tekerlemesini çeviriyor ve nefret söylemi teşvikine teşne 
“duayen hukukçular” ile perdeyi kapatıyor: “Kaos GL’nin Türkiye için bir tehdit 
haline geldiğini belirten duayen hukukçular, kapatılması gerektiği yönünde görüş 
bildiriyor.”

Akit’in Harun Sekmen imzalı “Sapkınlık eğitimden elini çekmiyor” başlıklı nefret 
bülteni, “sapkınlar”, “ahlaksızlar” diyerek klasik nefret söylemiyle saydırıyor ve 
konuyu gene “eşcinsel sapkınlar” ile “sapkınların çatı kuruluşu Kaos GL”ye bağlı-
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yor. Homofobik ve cinsiyetçi söylemi ile hedef gösteren, ihbarını yapan Sekmen 
ve Akit’in pasını okurları ve takipçileri alıyor: “Sapkınlık eğitiminden elini çekmi-
yorsa devlet nerede?”

“Bu sapık ALLAH’sızlara DEVLET-HÜKÜMET olarak ses çıkarmazsanız veya çı-
karamazsanız bizler, vatandaş olarak çocuklarımızı okullara gönderemeyiz.SİZ 
YETKİLİ VE ETKİLİLER BU SAPIKLARIN YAPTIKLARINDAN HİÇ Mİ HABERDAR 
DEĞİLSİNİZ???TÜM MİLLETİMİZi; Bu sapık emellerine alet etmeye çalışan bu 
ALLAH’sızlara dur demeyen, BAKAN’ından müsteşarına,genel müdüründen okul 
müdürlerine ve bu sapıklığı MİLLETİMİZE AŞILAMAYA yemin etmiş bu sapkın 
öğretmenlerin derhal görevlerine son vermezlerse, HEM BU DÜNYADA, HEM DE 
ÖBÜR DÜNYADA BU OLUP BİTENLERE SEYİRCİ KALAN TÜM YETKİLİ VE ETKİ-
LİLERİN YAKASINDA OLACAKTIR!” 

Akit’in nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik ekibinden Ömer Faruk Şahin, 
“sapkınlık” mı, “LGBTİ hastalığı” mı kararsız olsa da, “Üniversitede sapkınlık hiz-
meti!” başlıklı ihbar ve hedef gösterme bülteninde, “genç yaşta olur öyle prob-
lemler; LGBTİ’yi normalleştirmeyin” diyor. Devamını Akit’in internet takipçileri 
getiriyor:

“legt(p)edofil terrörüne artik son verelim. pedofil gaylere artik rahatca pedofil 
diyelim. kadini erkegi fark etmez. ah idam neredesin.”

“EEEEEE HÜKÜMET BU G.....LERİ ASMAYINCA YUMUŞAKÇALAR NİYETİ BOZ-
MUŞ.SİZ BİZİ ÖPMEZ İSENİZ BİZ BU G..TÜ S..T.RİZ DİYE AYAKLANIYORLAR.
ADAMLARDA G..T BÜYÜK. İLLA KENDİLERİNİ S....TİRECEKLER.BAKSANIZA AR-
TIK ÜNİVERSİTELERDE BİLİM DEĞİL G...T S....TİRME ÖĞRETİLİYOR.”

“Velev ki kapattık, ayrıca kalıcı kısırlaştırmak ta gerekiyor”

Akit’in nefret üretme ve teşvik etme fantezisini “LGBTİ’li sapkınlar dehşet saçı-
yor”a kadar vardıran Harun Sökmen, dönüp dolaşıp gene “Aile düşmanı sapkın 
dernekler kapatılsın”a bağlamaya devam ediyor.

“Velev ki kapattık, ayrıca kalıcı kısırlaştırmak ta gerekiyor.”

“lezbienler gayler translar tümsapıklar bunlar hastalıklı ruhlardır. tedavisi yoktur. 
allah ıslah etsin.”

“Yahu Turkiye gibi 99% u musluman bir ulkede bu homoseksueller nasil bu kadar 
curetkar olabiliyor hala anlayabilmis degilim. Burada ayni cinslerin evliligi kabul 
edildiginden bu yana gozlemliyorum bebek arabasi ile dolasan homo ciftler co-
galdi. Onceden hic gormezdim, simdilerde markete her gittigimde mutlaka bir, 
iki boyle cifte rastliyorum. Evet insanlar ve insan gibi davranilmali onlara da; 
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ancak bu sapikliklarini bu kadar aleni ve resmi hale getirdiler ki toplumda do-
minant bir yapi olustular; neredeyse kadin erkek ve cocuktan olusan aile yapisi 
anormal; onlar normalmis gibi bir algi olusmaya basladi ki tehlike bence burada. 
Cunku cocuklarim bile biraz aciklamamiza ragmen iki Annesi olan cocuklarin bi-
zim gibi bir aileden geldigini dusunmeye basladilar. Insan neyi ne kadar gorurse 
gozu alisir; sonra beyin alisir; bu anormallikler kalp de normallik bulursa iste 
o zaman fitne dunyayi bitirir ki; yapilmak istenen bu ahir zaman fitnesi. Allah 
muhafaza!”

“Bu travestilerin zaten hepsi psikopat ve saglikli ruh halleri yok olamazda zaten 
Cunku psikolojileri fena halde bozuk kimlik bunalimi ve cinsiyet sorunu yasadik-
lari icin ve son derece de saldirgan kufurbazlar..bunlara pabucbirakmamak lazım 
saldirgan olanlara da saldirmak lazim ki görsünler ebelerininkini”

“Hadi pompali tufeklerke escinsel avi baslatalim. Tek tek vuralim . Sayin yazar 
oldumu simdi . Eeee bunlar her toplumda var bu bir gercek olacaklarda . Iyi 
yazmisinda . Cozum ne onlarda insan elbet yasamaya haklari var . Soruna cozu-
mUretim olani bizde biliyoruz.”

“Haşarat ilaçlama servisinin telefonu neydi? Acil lazım”

TCK Kadın Platformu’nun “tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak 
yasal değişiklik” girişimlerine karşı ortak açıklamaları da Akit’in cinsiyetçi ve 
homofobik nefretine maruz kaldı. Akit’in hedef gösterdiği “feminist ve eşcinsel 
gruplar”a yönelik gazetenin internet sitesi takipçileri ise nefret söylemini üretme 
ve geliştirmede geç kalmadı: 

“Eeeeyvah bu lezbiyen ve i.nelere kaldiysa bizim namusumuzu korumasi yandik 
biz, toplu tecavuzcü bunlar!”

“bu derneklerin tümü kapatılmalıdır”

“Bu derneklerin derdi reşit olmayan kızların evlenmesi değil.Onların derdi :Top-
luma LUT KAVMİ’nin ahlaksızlığını süsleyerek püsleyerek benimsettirmek.Şu an 
iktidarda olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemindekiBAKAN’lar, bu pislikle-
rin(LGPTİ) TOPLUMUN TÜMÜNÜ HAYVANLAŞTIRMA FAALİTLERİNE ASLA İZİN 
VERMEMELİDİRLER.Kapısında içeri girmek için beklediğimiz HRİSTİYAN+LGBTİ 
TOPLUMU Avrupa Birliği’ bize (TÜRKİYE’ye) bu pisliklerin(LGBTİ) yaptıkları re-
zaletleri yasallaşmasına zemin hazırlayan yasanın parçalanıp LGBTİ TOPLUMU 
OLAN AB’nin yüzüne fırlatılmalıdır.Bu yapılmadığı taktirde,bu sapıklar, toplumu 
kendileri gibi sapıklaştırmaya son surat devam edeceklerdir.Bunun cezası dabir 
yönüyle her kese bulaşacaktır.”
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“Bu Kanun Mutlaka Çıkmalıdr. Bu Derneklerde Mutlaka Kapatılmalıdır. Devlet 
Bunlarla Mūcadele Etmelidir. Asla Taviz Vermemelidir. Hiç Şüphesiz.”

“Haşarat ilaçlama servisinin telefonu neydi? Acil lazım.”

“Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na kadar sızdığı ortaya çıktı”

Akit’in salgına dönüşen nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayınlarının se-
nenin ilk ayındaki bir başka dalgası ise “toplumsal cinsiyet eşitliği”ne yönelik 
seyretti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütü-
len “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” (ETCEP) ile 
“çocuklara ‹cinsiyet eşitliği› adı altında eşcinsellik telkin ediliyor” çığırtkanlığını 
körükleyen Akit, “ETCEP projesi ile çocuklara ‘eşcinsel’ sapkınlık aşılanıyor!” ve 
“Cinsiyet algısını bozarak eşcinselliği teşvik ediyor” cinsiyetçi, homofobik ayrımcı 
dezenformasyonlarıyla sadece ihbar ve hedef gösterme görevini yerine getir-
mekle kalmadı, okur ve takipçilerini de nefrete teşvik etti.

“LGBTİ gibi sapkınlıkları sıradanlaştıran” söylemi ile tanımladığı ve “zırva”, “saf-
sata” diye eklediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin (TCE) Türkiye’nin 2019 yılına 
ait hedefleri arasında yer verilip Resmi Gazete’de yayımlanan “‘Cumhurbaşkan-
lığı Yıllık Programı’na kadar sızdığı ortaya çıktı” haberini paylaşan Akit, internet 
sitesindeki “okur yorumları”nı gene “coşturdu”.

Ardından gelen dezenformasyon yayınında Akit, İstanbul Sözleşmesi olarak bi-
linen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
deleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni gene “eşcinsel sapkınlar”a bağlayan 
ve “tehlikenin boyutu” olarak “LGBTİ’li sapkınların toplumda daha görünür hale 
gelmesi”ni gösterdi ve “Fesat sözleşme iptal edilsin” çağrısı yaptı. 

“Yeminle böyle lime lime edesim var”

Öte yandan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne yönelik, Kaos GL Derneğinin kapatıl-
ma başvurusunun reddini “büyük sorun” olarak da sunan bir başka kampanyayı 
Duvar internet gazetesinde eleştiren Berrin Sönmez, “Kendilerine dindar diyen 
insanlar, şiddetle mücadeleye karşı çıktıkları an “eşcinseller öldürülsün” demekte 
olduklarını ya fark etmiyor ya da insanların hayat hakkının kendi tekellerinde ol-
duğunu düşünüyorlar.” diye yazdı.

Berrin Sönmez’in “Eşcinsellere şiddeti reva gören dindarlık” yazısında eleştirdiği 
söz konusu kampanyanın sahibi avukat Muharrem Balcı “takdir takipçilerimin” 
diye yaptığı twitter paylaşımında homofobik, cinsiyetçi ve kadın düşmanı nefret 
söylemine teşvikte beis görmüyor: 
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“Ahlaksız kadın, din düşmanı, erkek düşmanı, azılı feminazi Allah belanı versin 
senin islamda eşcinsellik mi var!”

“Yeminle böyle lime lime edesim var”

“Dehşete düştüm!!..müslüman kimliği taşıyan bir insan nasıl olur da bu kadar 
normal karşılar eşcinselliği!!Yazamiyorum sinirden”

“Bu gibiler piyon, bunların şah damarını kesmek lazım. Ama suç bizim iktidarda 
her boka gücü yeten iktidar, bunlarla baş edemiyor. Belkide destekliyorlar diye 
aklıma gelmiyor değil”

“Hocam, bu Ne Türk ne de Müslüman...! Çok açıkça belli.. Yeşil Feministlerin Ni-
yetini belli edenlerinden...! “Cinsi Sapık” diye acyip bit tabir var, herhalde bunun 
gibiler için de kullanılan bir tabir olmalı...!”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne karşı muhafazakâr yayınlardan “HÜDA PAR’dan 
“Cinsel Eşitlik” projesine tepki”, “Cinsiyet Eşitliği” ile ne amaçlanıyor?” açıklama-
larının sosyal medya paylaşımları etkileşim almakla birlikte “yorum” yapılmadı.

Milli Gazete’nin “Bir Toplumsal Cinnet Projesi: Cinsiyet Eşitliği”, habervakti.com 
internet sitesinin “ETCEP’in amacı kadın-erkek eşitliği değil!” yazısının twitter 
paylaşımının da “yorum” almadığı görülüyor.

“Bu insanların yaşam hakkı savunulamaz”

DW Türkçe’den gazeteci Burcu Karakaş’ın, “çocuklarımız yalnız da değil yanlış 
da” diyen LİSTAG (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Aileleri ve Yakınları 
Grubu) üyesi anne-kız ile yaptığı video-haberin twitter paylaşımı, “Bu insanla-
rın yaşam hakkı savunulamaz” nefretiyle karşılandı. Trans kadın Çağla ve annesi 
Züleyha ile yaptığı görüşmeyi kişisel hesabında duyuran gazeteci Karakaş’a ge-
len takipçi tepkisi: “Yaşam hakkı kutsaldır evet ama; insan için fıtratına uygun 
yaşamaktır kutsal olan. Bu insanların yaşam hakkı savunulamaz. Toplum için bu 
durum meşru gösterilemez. Sağlıklı hiçbir toplumda bu durum kabul edilemez.”

DW Türkçe’nin kurumsal twitter hesabından paylaşılan LİSTAG üyesi anne-kızın 
yaşadıklarına dair video-habere yönelik cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemleri 
bu kez geleneksek “hastalık” önyargısıyla geldi:

“Evet bu bir hastalık. Ama toplumun içinde iyilesebikecek bir hastalık değil. 
İyileşinceye kadar, bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gormeli. Ondan sonra 
topluma kazandırılmlı. Yoksa hasta bir adamı topluma salarsaniz, muhtemelen 
başkalarını da hasta edecektir.”
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“Kendilerini topluca lgbd olarak adlandırılan bu grup tıbben, ahlaken, yaradılış 
olarak hastadır. Bunu kabul edersek onlara daha fazla yardimimiz dokunur.”

“Şimdi bana ayrımcı vs vs gibi laf eden olacaktır”

“Trans kadın Çağla ve annesi Züleyha” video-haberini YouTube kanalında payla-
şan DW Türkçe, binden fazla “yorum” aldı. “Heteroseksüel erkek olarak” toplum-
da LGBT’nin yanlış bir şey olmadığını ifade ettiğinde hakaretlere maruz kaldığını 
belirten bir takipçi, “Ben böyle şiddetli hakaretlere maruz kalıyorsam, kim bilir 
LGBT’ler nelere maruz kalmıştır?” diye yazdı.

Burcu Karakaş’ın video-haberini yayınlayan DW Türkçe’nin YouTube kanalına dü-
şülen yorumların, “alay etme, komik bulma, karikatürize etme ve ciddiye alma-
ma” yaklaşımlarıyla sarmalanmış kadın düşmanı, cinsiyetçi ve transfobik nefret 
ifadeleriyle seyrettiği görülüyor.

“Hastalara bir şey demem, kimse ne olacağını seçemez bu dünyaya gelirken. 
Ama bunu heveslendirmek, özel bir şeymiş gibi anlatmayı doğru bulmuyorum. 
Ayrıca bence bizim millet translara karşı bir şey demiyor. Taksime çıkınca gece 
vakti transların ne iş yaptığını biliyoruz. O yüzden önyargılıyız. Tamam, yine cin-
sel ilişkiyede artık bir şey demiyoruz maalesef ama en azından alenileştirmeyi 
doğru bulmuyorum.”

“Örf, adet, kültürümüze ve dinimize göre aykırı. Bizim toplumuzmuz böyle şeyi 
asla kabul edemez hiç bir zaman da kabul edemeyecektir. Biz Avrupalılar gibi 
böyle şeyleri normal karşılamayız bize aykırı. Şimdi bana ayrımcı vs vs gibi laf 
eden olacaktır nedenini sorgulayacak kişiler olacaktır ama bunun gerçekten bir 
nedeni yok bizim toplumumuz asla kabul edemeyecek küçük bir azınlık kabul 
edebilir ama genel olarak asla. Ben kendimde hoş görmüyorum açıkcası ama 
horda görmüyorum tek dileğim herkesin özgürce gönlünce yaşayabilmesi.”

“Lgbt toplumun ahlaki yapisini yok eden bir orguttur biz bu dunyada sonsuza 
dek yasayamicagimiz icin ve eger bi inanc sahibiysek bu inancin hic bir yerinde 
yoktur gokkusagi simgesi ise kesinlikle bir subliminal mesajdir ana okullarinin 
duvarlarini susleyem gokkusagi sapkinligin simgesi olamaz”

“DW ve bunun gibi örgütlerin içine girip bakın bakalım, kimin güdümünde...Tür-
kiye’de dünyada olmayan ve imrenilen çok güçlü bir yapı var o da aile ve şuan ai-
leye trans,kadın hakları,lgbt,toplumsal cinsiyet eşitliği vs vs ile truva atı misali gi-
rilmektedir. Bu oyunlar avrupada yeterince sahneye konuldu ve sonuç ortada...”

“Dönmüş gerizekalı annesi ondan da gerizekalı artık bu toplum da şöyle bir anla-
yış çıktı çocuk ne yaparsa yapsın ebeveynler çocuğun yanında olmalı hadi ordan 
çocuk yanlış yapıyorsa ebeveynler o yanlışı düzeltmeli üstünü kapatmamali”
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“Şahsi fikrimi söyliyim. Açıkçası böyle insanların müslüman ülkesinde yaşamasını 
doğru bulmuyorum. Gidin Hollanda’da yaşayın. Müslümanlığa aykırı bir davranış. 
Ben kimseye hakaret etmiyorum sadece doğru bulmuyorum.”

“Ne bu şiddet bu celal?”

Şubat ayı sosyal medyasının homofobik ve transfobik nefret söylemi üretiminde 
“gökkuşağı”na karşı “nefret” karşılaşması öne çıktı.

Sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 
ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) varoluşla-
ra yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik nefret söylemi içeren haber 
ve yorumları ele aldığımız 2019 Şubat ayı dosyamızda, “gökkuşağı” ile “nefret” 
karşılaşması öne çıktı. 

Şubat 2019 başında yayımlanan, 2018’de yazılı basındaki haber ve yazıların ya-
rısının LGBTİ+’lara yönelik önyargıları beslediği, ayrımcı dil ve nefret söyleminin 
yoğun şekilde kullanıldığını kayda geçiren “Kaos GL 2018 Medya İzleme Raporu” 
medya organlarınca paylaşıldı. 

Kaos GL Medya İzleme Raporunun sonuçlarına yer veren euronews haber sitesi-
nin twitter hesabından, “KAOS GL raporu: Sosyal medyada ve gazetelerde 2018 
boyunca LGBTİ+’lar nasıl yer aldı” başlıklı paylaşımı, raporun kayda geçirdiği LG-
BTİ+’lara karşı cinsiyetçi ve ayrımcı dili doğrular bir şekilde önyargı ve homofobik 
nefret söylemi ile karşılandı.

euronews Türkçe’nin twitter hesabından takipçilerine yaptığı, “LGBTİ+›ları konu 
edinen geçen yıl yayımlanan 2 bin 278 haber, söyleşi, köşe yazısı incelendi. Lez-
biyen, gey, biseksüel, trans ya da interseks olmak bu içeriklerin yüzde 26’sında 
“suç” gibi gösterildi. LGBTİ+’lar geçen yıl medyada nasıl yer aldı?” başlıklı payla-
şıma gelen ilk yorum, “Allah belanızı versin.” oldu.

Haber sitesi “Türkçe” bile olsa “Avrupa” merkezli olunca, cinsiyetçi ve homofobik 
nefret söylemine hemen ırkçı söylem de eşlik ediyor: “Şu ibneleri ülkenize alın”

“en pis şeydir düşünsenize dünyada herkez eşcilelliği kabul ettip ekreklerin er-
keklerle kadınların kadınlarla yattığını dünyada insan kalmaz kendi kıyametimizi 
kendimiz getirir oluruz”

“Amacınız ne? Dinsiz, ahlaksız toplumlar yetiştirmek mi? Özgürlük kılıfında, de-
mokrasi kılıfında.. yazıklar olsun...”

“Suç değil sapkınlık!”
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“Suçtur yada değildir..Doğrudur veya yanlıştır..Göstermeyin arkadaş...Habercilik 
bumudur yani ???Ülkemizde her şey bittide bumu kaldı haber yapacak...”

Yayınladığı bütün metinler ayrımcı olsa da, 2018’de LGBTİ+’ların yer aldığı en çok 
içerik yayınlayan üçüncü gazete olan Akit, Kaos GL Medya İzleme Raporu’nu, 
“Akit sapıklara geçit vermedi” manşetiyle karşıladı!

Cinsiyetçi ve homofobik ayrımcı dilinden gururlanarak, “LGBTİ’li homolar”, “LGB-
Tİ’li sapkınlar”, “sapkın dernek” gibi bir nefret demeti ile süslediği “Kaos GL Med-
ya İzleme Raporu”na ilişkin haberinden, nefrete teşne okur ve takipçileri “mesaj”ı 
gene kaçırmadılar: “Bu sapkın derneğin tespitleri Akit için bir onur nişanesidir!”

Öte yandan Akit, tüm bu ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini ba-
roların LGBTİ insan hakları çalışmalarına yöneltince, Ankara ve İzmir barolarınca 
yapılan “açıklama”ları yayınlamak durumunda kaldı! 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Artı 
TV’de Avukat Veysel Ok’un sunduğu “İnsan Hakları Ajandası” programına katıldı 
ve seçildiğinde belediye içerisinde LGBTİ Meclisleri kuracaklarını söyledi:

“Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LG-
BTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. 
Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis 
olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan 
kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak 
dayanışma içerisinde olacağız.”

CHP Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın, “gökkuşağı gibi bir Beyoğlu” için LGB-
Tİ’lerle de birlikte çalışacaklarını söylemesi üzerine, nefret söylemi üretme, yay-
ma ve teşvik yayın organı Akit’in karşılıklı paslaştığı internet sitesi takipçilerinin 
nefret yorumları gecikmedi:

“Bu pislikleri desteçileri ile birlikte yoketmek lazım”

“Bir komünist ten ne beklenir ki bunların cinsi kırık...”

“LGBTİ’lik aziz milletimizce alçaklık denaet ve şeametle eş anlamlı olarak kul-
lanılmaktadır. O halde bu sapkınlarla iş tutacağını belirten politikacı da “işimi 
alçaklarla, rezillerle ve kepazelerle yürütmeyi tercih ediyorum” demektedir.”

“Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu…” haberini paylaşan T24’ün twitter takipçileri, gele-
neksel cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi korosuna katılmakta gecikmediler: 

“bize ibne lazım değil !”
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“Memleket yeterince ibneyle dolu” 

Geleneksel cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi korosunun Sputnik ayağında 
gene aynı nefret nakaratları:

“Travestilerin oylarına kaldıysa chpnin işi...”

“iş cinsiyetsizliği moda etmeye kalmış anlaşılan. yol yol değil.”

“amk ibnelerini ülkeden atmaya çalışıyoruz siz neyin kafasını yaşyıorsunuz lan”

“Yaptığınız yapacağınız siyasetin Allah belasını versin. Oy için yapmayacağınız 
dümbüklük yok.”

Akşam gazetesi köşe yazarı Hikmet Genç, “CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş da 
özel bir vaatte bulundu. Ayrımcılığı ortadan kaldıracakmış, Beyoğlu’nda “LGBTİ 
Meclisleri” kuracakmış…” diye yazdı. Sosyal medya hesabından “Gökkuşağı gibi 
bir Beyoğlu!..” diyerek dalgasını geçen Akşam köşe yazarı, “Sevgi pıtırcığı, mutlu 
kelebek, bahar, çiçek, gökkuşağı, LGBTİ meclisleri vesaire.. Herkesi kucaklaya-
caklar!” diyerek ayrımcı ve homofobik pasını takipçilerine veriyor.

Twitter paylaşımına, “eliyle ağzını örten gülen surat” emojisi eklemeyi de ihmal 
etmeyen köşe yazarının “mesaj”ı nefrete teşne takipçilerine ulaşıyor:

“Hikmet abi neden LGBT diyorlar yav anlamıyoruz kitabın ortasından söylaseler 
ibne ler meclisi kuracaz deseler ya!!”

“Belliki bir anı sı ver!”

“ibneden baska ne beklenir hikmet abi”

“İbnelik adamların ruhunda var yapacak bir şey yok.

“Yaniiii; bütün ib.....ler orada mı olacak diyorsun”

“Beyoğlu’nda kazanırsa, ilçede LGBTI veya sevenler çok aşırı anlamına mı gele-
cek sonuç?”

“Dikkat etsin gökkuşagi beklerken kafasına dolu yağmasinda”

“O sanki göt kuşağı gibi bi beyoğlu hayal ediyo gibime geliyor”

“ibnelerin başkanıolacak desene Alper taş”

“İbneler kavmi oluştu chp sayesinda”

“kemal in eline gökkuşağı bayrağı çok yakışır istiklal de kıvırtarak yürüsün.”

Ve lanetsiz, helaksız, bedduasız nefret diner mi: “Allah lut kavmini homoseksüel 
bir toplumdan dolayı helak etti Allah bunları da helak etsin inşallah”
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Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’ten Ali Karahasanoğlu, 
“Yakında gaylik, lezbiyenlik de zorunlu ders olur mu?” başlıklı ayrımcı, cinsiyetçi 
ve homofobik köşe yazısına yönelik internet sitesi “okur” yorumları arasında ikisi 
dikkat çekti: 

“Tamam yazar bunlar ahlaksızlık ama 12-13 yaşındaki kız çocuklarıyla imam nika-
hıyla ilişki kuran sapiklarin yaptığı ne.bi defa da onları yazın.tam tersi meşrulaş-
tırmaya çalışıyorsunuz onları.”

“Sayın yazar, belki kız belki de bir erkek evladınız vardır. Yarın öbür gün kimin 
ne olacağı belli değildir. İnsan kınadığını yaşamadan ölmez derler. Büyük lokma 
yiyin büyük laf konuşmayın bence. İnsanları cinsel tercihlerine göre değil insan-
lıklarına göre değerlendirseniz ya. Ne bu şiddet bu celal?”

Akit’in facebook paylaşımına düşülen yorumlardan birinde, “pekiyi siz ne yapar-
dınız? yoksa öldürürmüydünüz?” sorusuna cevap, “Benim ne yapacagımın öne-
mi yok. Önemli olan ALLAH nediyor.” şeklinde geliyor. 

“16 senedir maarifi chp hazırlıyordu ya onların yüzünden oldu böyle” diye dalga 
geçen bir Akit facebook takipçisi, devam ediyor: “bu arada lgbt lide olsa on-
larda sonuçta Allah ın kulu ! Yadırgamayın ! Hastalıklarına çare bulmak yerine 
dışlıyorsunuz ! Yadırgıyorsunuz da ya sizede Allah öyle cocuk verse ??? Nitekim 
efendimiz s.a.v bir hadisinde “ kişi yadırgadıgı işi yaşamadan ölmeyecektir “ diye 
belirtmemişmidir eyyyy müslümandan geçinenler !!!!” 

“Yalnızca LGBT’lerin değil herhangi bir grubun eşit insani değere sahip olmadı-
ğını öne sürmek; tanınma ve eşitlik talebini “aile değerleri” gibi ne olduğu be-
lirsiz, çoğunlukla din ve geleneklerden beslenen sosyal tabu ve önyargılardan 
hareketle reddetmek, söz konusu grubu damgalamak ve ayrımcılığı onaylamak 
anlamına gelir. Böyle bir yaklaşım LGBT’leri hukuki bakımdan korunmasız bir du-
ruma iter ve ayrımcılığın hedefi haline getirir; dahası farklılık ve çeşitlilikle barışık 
olmayan muhafazakâr bir toplumda nefret söylemi ve suçlarını cesaretlendirir.” 

“Sapık supuk şeyler”

Sosyal medya ortamlarından derlediğimiz homofobik nefret söylemi Mart dosya-
sı: Siyasetten medyaya, çalışma hayatından toplumsal cinsiyete…

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Bi-
seksüel, Trans, İnterseks) varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, nefret söylemi 
üreten, yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren ifadeler içeren haber ve 
yorumları ele aldığımız Mart ayı dosyamız siyasetten medyaya, çalışma hayatın-
dan toplumsal cinsiyete bir seyir izledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın, se-
çildiğinde belediye çalışmalarında LGBTİ Meclisleri kuracaklarını söylemesine 
yönelik nefret söylemi dalgası yetmedi; ardından Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te 
konuk olduğu “Çağlar Cilara ile Gündemdekiler” programında “LGBTİ’ler” dediği 
için kanal sunucunun işine son verildi ve programı yayından kaldırıldı.

TV5’in işten attığı gazeteci Çağlar Cilara, twitter hesabından yaptığı “Türkiye’de 
gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben so-
rumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin 
üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak 
etmeyin.” Paylaşımına yüzlerce destek mesajı gelirken araya karışan tanıdık bir 
“yorum” şöyleydi: “Haklar hususundaki fikir nedir bilemem lakin sapkınlık olarak 
gördüğümüz aşikâr”

Programının kaldırılmasının ardından “mizah en iyi cevaptır” paylaşımı yapan 
Çağlar Cilara’ya twitter hesabında, “Yahu bu ibneliği yaymaya ne kadar meraklı 
insanlar grubu var siz ne ara çoğaldınız” takipçi yorumuna, künyesinde “yeni 
medya ve gazetecilik” yazan bir başka takipçi devam ediyordu: “DW Türkçe yolu 
sana görüldü. Maşallahın var. Nevşin’le harika ikili olursunuz Orada Alper Taş 
hafif bile kalabilir direk LGBT özel yaparsınız, bu konuda malum halk olarak bilgi 
açığımız var. Hatta programın ismi direkt “LGBT” olsun. Yav ne meraklısınız arka-
daş sapık olmaya, sapıklık yapmaya.”

TV5’in, Alper Taş’ın “LGBTİ’lerin insanca yaşamalarını sağlayacağız” dediği prog-
ramı yayından kaldırması haberini, “İnsanca yaşamamaları mı gerekiyormuş?” 
notuyla paylaşan gazeteci Nevşin Mengü’nün twitter sayfasına “Dincinin demok-
ratlığı da LGBTye hak/hukuk söz konusu olana kadarmış..” yorumuyla birlikte 
geleneksel nefret söylemleri de sıralandı:

“Sapkın mahluk onlar, insan değildir”

“İnsanca yaşamadıkları için insanca yaşamamaları gerekiyor.”

“La yaşayın buna kimsenin itirazı yok ki, sadece ahlaklı olun bunu sıradanlaştır-
mayın. Lut kavmi diye birşey var inceden tetikliyorsun nevşo.”

“Nevşin hanım yani bunu sizde biliyorsunuz ki lgbt vs bir hormonal rahatsızlıktır 
ve tedavi yöntemleri vardır dünyanın bir çok yerinde de tedavi merkezleri kurul-
muştur..ne konuştu adam bilmiyorm ama bundan bahsetmiş olabilir rehabilitas-
yon merkezleri kurulabilir...”

“Evinde misafir etde onları insan gibi yaşat sende onlarda bizden uzak şeytana 
yakın olun.”
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“İbnelik insanca olan bir tutum mudur? Topunuz sapıksınız! Sapık!”

“Fıtratını reddetmiş birisi insanlığını reddetmiş demektir. LGBT sapkın ve sapık 
bir topluluktur. Elbette yaşamaya hakları yok demiyorum. Allah, onlara nefes 
alma hakkı vermişse vardır bir hikmeti. Ama saygı duymak, tasvip etmek ve on-
lara göre kamuya ayar çekmek beyinsizliktir.”

“Hayvanca bile yaşayamazlar!!Çünkü hayvanlarda bile böyle davranış yok!!”

“Hadi diyelim ki bu lgbt liler sizin savundunuz sekilde kucuk aklinizla sunudami 
dusunemiyorsunuz doganin bir kanunu var uremek icin eee ureyemeyen top-
lumlar nolacak dunya nolacak? Kim kimle ne nedir belirsizligi ahlaki cokusun 
temellerini aticak dini mini gectim! Kaldiki az saygi”

“Nevşin sana bir soru, dürüstçe cevap lütfen... Kendi erkek çocuğunu 2 Transek-
süel’in veya homoseksüellerin arasında büyütür müsün?”

“Nevşin sen lezbiyenmisin lezbiyenleri severim”

“bu solcuların ibne sevgisi nereden geliyor”

“Küresel şeytanların sapıklık koalisyonu : LBGTİ”

Ovacık Belediye Başkanlığının ardından Tunceli Belediye Başkanlığına seçilen 
Fatih Mehmet Maçoğlu’nun, Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) aday-
ları olarak “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolu”nu imzaladığını duyurduğu fa-
cebook sayfası çok sayıda beğeni, paylaşımla birlikte cinsiyetçi ve homofobik 
nefret “yorum”u da aldı.

“lgbti yi bende sevmem fakat bu bi tercih meselesidir adamin yaptiklarida orta-
da”

“siktir ibne..gayları,leizbiyenleri meşrulaştıracak kadar düşmüşsünüz.”

“Toplumun ahlakını bozan bu ibneleri meşrulaştiracak kadar alçaksınız . Lgbtliler 
ile haşr eylesin sizi Allah..”

“bırakın bu ayakları sosyalistlik totoş pofpoflama değildir işiniz gücünüz popü-
lizm”

“Her olay toplum yapısına uymuyor bu anadolu kültürüne yakışmıyor”

“Başkan degerini kaybettin Madem yavşaklarla takılacaksın Artık takip etmem”

“Burası Türkiye gaylar asker polis olmaz olamaz... Yallah Almanya’ya”
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“Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun”dan hareketle, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, “Bir kimseyle gayri tabii mukare-
nette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak” gerekçesiyle meslek-
ten atılan polis memuru haberi Mart ayında medya geniş yer buldu.

Deutsche Welle Türkçe’den Burcu Karakaş’ın, “eşcinsel ilişkiye girdiği için ihraç 
edilen polis memuru” haberinin DW Twitter paylaşımlarında, geleneksel dinsel 
kaynaklı homofobik nefret söyleminden “Lut kavmi vardı ne çabuk unutulmuş” 
bildik hatırlatmasının devamı görülmezken, gene alışıldık, “Böyle bir sapıklığı 
meşru görme çabalarınız hayret ile karşılıyorum. Ne çok homoseksüel varmış 
memleketimde.” yorumuyla, “memleket ibne olmuş” söylemi karşılık görmemiş.

DW twitter takipçilerinin yorumlarında cinsel yönelim temelli ayrımcılığa maruz 
kalan polis memurunun işten atılmasına karşı değerlendirmelerin çokluğu dikkat 
çekerken, milliyetçi, cinsiyetçi ve homofobik söylemlerin nefret kardeşliği de ar-
zıendam eyliyordu: 

“almanyaya davet edin.. olsun bitsin ..yabancılık cekmez orada hem..”

“Götünü koruyamayan vatanı nasıl korusun :D”

“Burası Türkiye gaylar asker polis olmaz olamaz...Yallah Almanya’ya”

İhraç edilen polis: “Özel hayatım olamayacaksa niye yaşıyorum?” diye DW›ye 
konuşan, ayrımcılığa uğradığını ve iş bulamadığını söyleyen polis memurunun 
DW facebook video paylaşımına 400’den fazla “yorum” düşüldü. Bir takipçinin, 
“Ülkemizde ne çok ipne varmış yorumlarda bile ibneliklerini gizllemeye gerek 
görmüyorlar mk ,))” yorumu, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı görüşleri savu-
nanların da, “olsa olsa ibnedir” kanaatini aşikâr eden bir özet olarak bir kez daha 
karşımıza çıkıyor.

Cumhuriyet’e konuşan ihraç polis memuru, “Benim kimle yatacağıma ben mi 
karar vereceğim yoksa başkaları mı? Özel hayatımı yaşayamayacaksam ben ne-
den yaşıyorum? Soruşturma kapsamında görüştüğüm yetkililer bana, ‘bu ülkede 
polislik yapamazsın’ dediler. Neden yapamayacakmışım? Ben mesleğini düzgün 
yapan bir insanım. Şu an işsizim. İş arıyorum. Mağduriyetimin ise acilen gideril-
mesini bekliyorum” dedi. 

“Kiminle yatacağıma başkaları mı karar verecek?” tepkisiyle meslekten ihraç 
edilmesine itiraz eden “eşcinsel polis” haberini aktaran Yurt gazetesinin twitter 
paylaşımına düşülen takipçi yorumu: “Şerefsiz lanetli ibne. Onu işe alanıda ihraç 
edeksin.” T24’ün paylaşımına düşülen “yorum” ise: “E şimdi bu Polisi mesleğe 
alanlar için ne işlem yapılacak omlarında ihraç edilmesi gerekir bençe meslek 
yüzkaraları bunlar.”
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Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen ve 2014-2016 yılları arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda yürütülen Eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’ne (ETCEP) yönelik muhafazakâr karşı 
çıkışlar, Mart ayında hızını alamayarak İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi çı-
ğırtkanlığına dönüştü. 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne karşı geleneksel dinci-gerici yaklaşım işi, “Büyük 
Tehlike: Kadın Terörü” söylemine kadar vardırdığı görüldü. Akit’ten KADEM’e, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği”ne karşı koroda, KADEM, son olarak, “’Cinsiyetsizlik’ 
veya ‘Cinsel Yönelim’ kavramlarına ilişkin algı, KADEM olarak söylem ve projele-
rimizde bizzat karşısında durduğumuz bir başlıktır” açıklaması yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkanların çığırtkanlığında işi “Birileri aileye sa-
vaş açtı”ya vardıran Akit’ten Abdurrahman Dilipak, 8 Mart vesilesiyle, Feminist 
Gece Yürüyüşü için “önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fa-
hişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü”ğünü yazdı. Dilipak’ın bıraktığı 
yerden bir Akit takipçisi şu “yorum” ile devam etti:

“Cumhuriyet Gazetesi de Dilipak kadınlara saldırdı diye yazmış. Onlara göre gay-
lik, fahişelik normallik hatta özgürlük demek zaten. AKP din düşmanlarına ge-
reken cevabı vermiyor. Gerek feminizmi destekleyerek, gerek laikliği savunarak 
zaten seçimde AKP kazansada işin özünde CHP kazanıyor. Solcular çok kızıyorlar 
ama gayet özgür yaşıyorlar ülkemizde. Üniversite yıllarımda bir hocam sürekli 
eşcinselliği savunur ve öğrencilerine empoze ederdi. Allah koca bir kavmi helak 
etti eşcinsellik konusunda.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı Akit’ten bu kez Murat Alan’ın dezenformasyon 
ve nefretinin odağında gene LGBTİ’ler vardı. Nefret söylemi üretme, yayma ve 
teşvik yayın organı Akit’in haber müdürünün yazısına düşülen yorumlardan ikisi:

“Milli Eğitim okullarda yoga vs. gibi sapık supuk şeylerle uğraşacağına öncelikle 
din dersinin müfredatını genişletmelidir, bu gençlik, çocuklarımızhiç iyi yöne git-
memektedir!”

“Bütün bunlar olurken hükümet ne yapıyor? Beka sorunu var oy verin. Bizim be-
kamıza gençliğimize ÇÖKMÜŞ ibnelere bakmayıp, çıkar bekasının derdine düş-
müşler.”

Eski manken Yaşar Alptekin’in Posta gazetesine verdiği röportajda “sokakta si-
gara içen kadın ucuzdur” sözüyle ifade ettiği cinsiyetçi söylemini muhalif basın-
dan Evrensel ve BirGün gazeteleri okurlarına aktardı.
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Yaşar Alptekin’in cinsiyetçi sözünün haberini facebook sayfalarında paylaşan 
Evrensel yüzlerce etkileşim ve yorum alırken, BirGün’ün facebook paylaşımı ise 
okur ve takipçilerinden binlerce etkileşim ve yorum aldı.

Evrensel facebook yorumlarında açılışı yapan bir kadın takipçinin “Kasnak yuvar-
landı elek oldu eski homolar melek oldu” yorumunun 100’e yakın takipçiyi pek 
eğlendirdiği görülüyor. 200’e yaklaşan okur ve takipçi yorumundan cinsiyetçi ve 
homofobik nefret söylemi ile saçılmış “yorum”lardan birkaçı şöyle:

“Önce jigolo idi sonra ibne oldu simdide tövbekar ahkam kesiyor hadi len”

“90 li yillarin sex furyasinda daracik silip don giyip sahilde ibne guruyusu yapan 
yasar bugun ahlak dersi veriyor.. sakalina işedigim topu” 

“ibne sende oğlana benziyorsun biz sana birşey diyormuyuz bırak ucuz pahalı 
işlerini siktir git arabistana orda yaşa”

“Bu ibne taytla fitness yaparken ucuz olmuyormuydu!!!”

Gene bir kadın okur/takipçi tarafından düşülen “kasnak yuvarlandı elek oldu eski 
gavatlar melek oldu” yorumu ile eğlenen BirGün gazetesinin facebook takipçi 
sayısı “881” olmuş.

“Türkiyenin pis aşağlık geyi bir aynaya bak ondan sonra o iğrenç azını aç aşalık 
ibneee”

“Bu kesin gay dir kadınlara karşı içindeki kin bundan olsa gerek.”

“sizi KahramanMaraş’taki ANTİ-LGBT etkinliğimize davet ederiz:)”

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Nisan Ayı İnternet Seyri: LGBTİ+ 
dostu belediyeler, cinsel sağlık afişi ve Suriyeli LGBT mülteciler… 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Nisan Ayı İnternet Seyri için, yerel 
seçimlerin ardından LGBTİ+ dostu seçilmiş belediye başkanları, İstanbul Tabip 
odası’nın cinsellik panellerinin “afiş”i ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli LGBT mülte-
ciler konularının sosyal medya yansımalarını seçtik. 

Yerel seçimler öncesi sosyal medya ve internet ortamlarında yükselen cinsiyetçi 
ve homofobik nefret söylemi, seçimlerin ardından Nisan ayında da devam etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik saldırıla-
rın cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemli hattını Akit açtı. Akit’in, “İmamoğlu 
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“herkesi kucaklayacağım” demişti! İlk kucakladığı eşcinseller oldu” haberini twit-
ter’da, Akgazete, SiyasetCafe yaydı. Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik ya-
yın organı Akit’in “LGBTİ+ sapkınlığına destek veren 27 başkan adayından dördü 
belediye başkanı oldu” haberini, bir okuru, “Ben diyorum bu ülkede cok i.ne var 
temizlik sart.” yorumuyla karşıladı.

Euronews Türkçe ise aynı gelişmeyi, Akit’in cinsiyetçi ve homofobik söyleminin 
tam tersine, “LGBTİ+ dostu dört aday belediye başkanı oldu” başlığıyla geçti.

Euronews’in, “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalayan dört aday be-
lediye başkanı seçildi” başlığıyla twitter hesabından yaptığı gökkuşağı bayraklı 
paylaşım, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleriyle karşılandı:

“Sapıklık belediye ile yayılacak”

“İbneliğe prim verenler tam sıralı listesi yayınlanmış koşun!”

“Tuncelililer net götçüdür”

Euronews’in aynı haberi paylaştığı facebook sayfası ise yüzü geçen “yorum” aldı. 

“Şuna güt veren dostu desen lut kavmi”

“fıtrata aykırısınız.iki cinsiyet var kadın ve erkek.”

“Biyolojik rahatsızlıklarınızın ortaya çıkardığı eşcinselliğin tedavisi için çaba sar-
fetmek yerine, toplum ifsatına yol açacak sapıklıkları yaygınlaştırma çabanızı kı-
nıyor, Allah’ın yollarınızı kapamasını niyaz ediyorum.”

“Tunceliyi travestiler bassın o zaman görürüz başkanın ne kadar ciddi olduğunu”

“Destekleyen de yapanda Allah belasını versin Lut kavmi demeki komple helak 
olmamış”

“psikolojik sapkinları şirin göstermeyin”

“İstanbul Tabip Odası’ndan eşcinsel ilişkiyi ‘normalleştiren’ afiş”

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Nisan Ayı İnternet Seyrinde bir diğer 
gelişme, İstanbul Tabip Odası’nın yürüttüğü “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizi-
sine yönelik üretilen, yayılan ve yeniden üretilmesine aracı olunan nefret söylemi 
oldu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği”ne karşı nefret kampanyasını Mart ayında yükselten 
Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, twitter hesabından, eşcinselliğin “insanlık 
değerlerine aykırı” olduğunu paylaştı: “İstanbul Tabip Odası’nın düzenleyeceği 
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panel için seçtiği görsel, eşcinselliği işaret ederek kadına ve erkeğe kendi varoluş 
gerçekliği dışında bir anlam yüklemektedir. KADEM olarak, inancımıza ve insanlık 
değerlerine aykırı olan bu kasıtlı normalleştirme çabasını kabul etmiyoruz.”

KADEM’in ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemini haberleştiren AHa-
ber’in “KADEM’den İstanbul Tabip Odası’na afiş tepkisi” başlıklı paylaşımı ise “Bu 
derneklerin topunun Allah belasını versin feminist seküler yaratıklar.” tepkisi aldı.

Nefret söylemi üretme, yayma ve yeniden üretilmesine aracılık etme konusunda 
hayli ilgi gören “afiş”i, “tasarımda kadın ile kadın ve erkek ile erkek figürlerinin 
yan yana kullanılması dikkat çekiyor” tasviriyle veren memurler.net sitesi, takip-
çilerinden önce kendisi İstanbul Tabip Odası’nın söz konusu afişle “eşcinsel ilişki-
yi normalleştirdiğini” paylaştı.

memurlar.net sitesinin takipçilerinin “afiş tepkisi” ise şöyle oldu:

“Gördük ki odalar bozuk yakın buraları”

“En ağır cezaları verelim. Kafir fasık hayvandan da aşağı yaratıklar.”

“Bunu meşrulaştıranlar cezalandırılmalı kamu düzenini bozan fiillerdir bunlar... 
Toplumu ifsat edenler hakkında gereken yapılmalı...”

“Sapığa sapık demek yasak olmuş. Zinanın adı aşk olmuş. Sapıklar özgür, kendini 
korumak isteyen namuslular suçlu olmuş. Kopsun kıyamet.”

“Bu ülkenın bütün odaları mı sıkıntılı kardeşm ya !”

Genç Stratejistler Kulubü adlı facebook sayfası, “Anlayacağınız İstanbul Tabip 
Odası İB..LİK peşinde !!” paylaşımıyla, “göreve çağrı” mesajı yayınladı: “Bu Tür 
Faaliyetlere devletin müdahale etmesi ve izin vermemesi gerekiyor. Bugün geli-
nen siyasi durumda bu tür faaliyetlerin önüne geçilmiyor olması büyük bir zaaf 
olup, geleceğimizle oynanmasına seyirci kalınması demektir.”

Anadolu Haber facebook sayfasındaki “İstanbul Tabip Odası’nda eşcinsel ilişkiyi 
‘normalleştiren’ afiş” başlıklı paylaşıma gelen takipçi “tepki”leri ise geleneksel 
nefret söylemi ve saydırılan küfürler ile sıralanıyor: “184 sağlık Bakanlığını arayıp 
tabipler odasını şikayet ediyoruz onların hamlesine bizde böyle karşılık verelim 
meydanı boş sanmasın sapıklar”

“Sapkınlık sıradanlaştırılırken Müslüman kamuoyu sessiz: İstanbul Tabip Odası’n-
dan tepki çeken afiş” başlığıyla paylaşım yapan İslami Analiz facebook sayfası ise 
takipçilerinden beklediği nefret söylemli “tepkileri” ardı ardına sıralanan beddu-
alarla alıyor: “Tabibler odası mı, aşağılık sapıklar odası mı?”
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“Teessüf, Teesüf, Teessüfler.”

Twitter hesabında kendini “İç Hastalıkları Profesörü, Şair ve Yazar.” olarak tanıtan 
Hüsrev Hatemi de “afiş” tartışmasına katılıyor. İstanbul Tabip Odası’nın panel di-
zisini “cinsel sağlıkla ilgilenmek?” diye eleştiren Hatemi, “teessüf” ediyor:

“Tabip Odası afişi böyle olmamalı. Ne tehdit ne de teşvik etme içermeli. Sadece 
cinsellik demeliydi. Teessüf, Teesüf, Teessüfler. Tabip Odası genel sağlık sorunla-
rını çözmeğe uğraşmalı. Bu konu psikiyatri seminerlerinin konusu.”

Hüsrev Hetemi “teessüf” etmekle yetinirken, takip edenler, lanet ve küfürleri say-
dırıyorlar. 

“Op. Dr. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Yakında Larende Akademi Hastane-
sinde Hasta Kabulüne Başlayacak Konya İHH İl Başkanı” Hasan Hüseyin Uysal, 
Hatemi’yi cevaplıyor: “Helâke dolu dizgin! Sapkınlar Batı’da uzun plânlı bir yöne-
liş/yönlendirme ile psikoloji kulüplerini ele geçirip sapkınlığı “normal” olarak ni-
telediler. Böylece sapkınlığa meşruiyet(!) zemini sağladılar AB uyum mevzuatları 
da hep aynı zemine çalışıyor; Derhal sonlandırılmalıdırlar”

“Aile Hekimliği Uzmanı” Dr. Serpil Özsaray; “Bunların derdi sağlık falan değil, 
eşcinselliği normalleştirip artırarak ahlakı çürütmek, aile kurumunu yerle yeksa 
etmek. Ne kadar sapıtırsak o kadar barışıyız ve medeniyiz onlara göre”

Cinsiyetçi nefret kampanyasından Sema Maraşlı da, İstanbul Tabipler Odası’nın 
afişine “tepki” gösterirken, lanet okuyup küfür etmek, cinsiyetçi ve homofobik 
nefret saçmak takipçilerine kalıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden (KSÜ) “Sosyal Çağrı” grubu ise 
twitter’daki “afiş” paylaşımı üzerine Maraşlı’yı, “sizi KahramanMaraş’taki ANTİ-L-
GBT etkinliğimize davet ederiz :)” mesajıyla, “LGBT Gerçekleri – Eşcinsellik Tercih 
midir, Hastalık mıdır?” etkinliğine “davet” ediyor.

“İnsanlar arasında eşcinselliği sinsice yaymaya ve normalleştirmeye çalışan bu 
örgüte” karşı “LGBT Gerçekleri” konferansını gerçekleştirdiği duyuran “KSÜ Sos-
yal Çağrı”, instagram hesabından, Doç. Dr. Bülent Köstü ve Dr. Mustafa Çiçek ile 
“konferansta öğrendikleri çok faydalı bilgiler”in videolarını youtube kanalların-
dan paylaştılar.

İstanbul Tabip Odası’nın panel dizisinin “afiş”ine karşı kampanyada, nefret söy-
lemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit tabii ki gene geri kalmadı. “Biri 
artık dur desin! Eşcinselliği teşvik görevi bu kez doktorlara verildi”, “Eşcinsellik 
propagandası yapan Tabipler Odasına tepki yağıyor”, “Tabibler Odası mı, sap-
kınlar odası mı?” haberleriyle Nisan ayında hızını alamayan Akit son olarak İTO 
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ile yetinmeyip kapanışı “TTB sapıklığa özendiriyor” ile yaptı. Akit takipçilerinin 
nefret söylemli “yorumları” ise her haberin altında kopyala-yapıştır formundan 
tekrar etti.

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Nisan ayında bir 
başka yayını ise “Eşcinsellik yeni nesli yok etme projesi” başlıklı “haber”i oldu. 

Akit’ten Harun Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yener Özen’den, “Müslü-
man Türk milletinin ahlaki normlarını hiçe sayan homoların insan neslinin devamı 
açısından büyük tehlike arz ettiğini ve neslin devamını durdurma projesi olduğu-
nu söyledi”ğini geçti. 

Akit’in yaydığı homofobik nefret söylemli komplo teorisini Gazete Duvar, Tele1TV, 
Cumhuriyet Gazetesi, Halktv, T24 ve GazeteHayır da gördü. 

BBC Türkçe’nin “Kabul edildikleri İngiltere’ye gidemeyen Suriyeli LGBT mülteciler 
İngiliz hükümetine dava açtı: ‘Türkiye’de tehlike altındayız’” haberi, İngiliz İçişleri 
Bakanlığı ve Hükümet’e eleştirel yaklaşan, mülteci haklarını gözetiyor. BBC’nin 
twitter ve facebook “okur/takipçi” yorumları ise ya haberin tıklanmadığını bile 
ya da “okunsa” da fark etmez nasılsa “BBC” değil mi, önyargısının çeşitlendirdiği 
ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleriyle karşılandığını gösteriyor.

BBC’nin “Suriyeli LGBT mülteciler: “Türkiye’de tehlike altındayız”” başlıklı twitter 
paylaşımına gelen ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemlerinden seçtikle-
rimiz: 

“Bunlara da yaranamadik abi.”

“Suriyeli ipneler tehlike altındamıymış”

“Arapça ipne nasil deniyor acaba”

“Alın ibneleri..”

“Adam gibi oturun oturduğunuz yerde, ibnelik yapmayın”

“Savaşın ibneleri”

“Tehlike altındalarsa gitsinler bi zahmet kendi ülkelerinde özgür özgür yaşasınlar 
. Hem gelip ülkemizde bedavadan yediler içtiler üstelik talan ettiler ... Asıl Türkiye 
halkı bunlar yüzünden tehlike altında”

“Siktirip gidebilirler”
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“Suriyenin ibnesi eksikti”

“Normalleri bitti birde ibneleri çıktı”

“İngiltere’ye gitsinler orası sever ibneleri,kendilerine benzeyenleri !!”

“Acilen bizdekilerle baraber gönderilsin.”

“Belediye zehirlemedi diye dua edeceğine şikayet ediyor”

BBC Türkçe’nin Türkiye’de yaşayan Suriyeli LGBT mültecilerle ilgili haberinin fa-
cebook paylaşımına gelen okur/takipçi yorumlarından, “Bence onların tamamı 
ingiltereye gitmek için ibe taklidi yapıyolar” mesajının 195 etkileşim alması dikkat 
çekiyor.

Ayrımcı cinsiyetçi yaklaşımdan homofobik nefret söylemine varan hatta karşı-
mıza çıkabilen “aşağılayan, alay eden, komik bulan, karikatürize eden, ciddiye 
almayan” ifadelere örnek teşkil eden paylaşımla etkileşime girenlerin hayli “eğ-
lendikleri” görülüyor.

Yüzden fazla “etkileşim” alan ve gene herkesi “eğlendiren” bir benzer söylem ise 
“Suriyeli gay mi olur la” paylaşımı. BBC facebook sayfasındaki ırkçı, cinsiyetçi ve 
homofobik nefret söylemlerinden bazıları: 

“Düşünsene hem gay hem de Suriyelisin”

“Suriyeli besleyeceğimize köpek besleseydk daha iyi. Köpekler bile bu kadar 
havlamazdı.”

“Keşke bir başka Hitler olsa da hem surilerin hem yahudilerin kökünü kurutsa..”

“Ulan Türkiye’deki “GÖTVEREN İBİNELER’’den kurtulamadık, birde bunlar çıktı !”

“Honofobigiz lan var mi hastalikli ibneler”

“1 mayısa saygımız var onu da bitirecekler bu ibneler”

“1 mayısa saygımız var onu da bitirecekler bu ibneler”

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mayıs Ayı İnternet Seyrine, Uluslara-
rası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs ile başlıyoruz.

Kaos GL’nin, Ankara’da 1 Mayıs eylemine Gökkuşağı Korteji’nde katılanlardan ak-
tardığı “Seks işçisi translar ve işyerinde ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’lar için bura-
dayım” haberini Ötekilerin Postası adlı sosyal medya hesabı facebook sayfasında 
takipçileriyle paylaştı.
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Ötekilerin Postası’nın facebook paylaşımı takipçi/okur yorumları, “Admin hayır-
dır? Seks işçiliği diyerek neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Madende yer altında 
can veren emekçilerle ,para karşılığı bedenini satanları aynı kefeyemi koyuyor-
sun” yorumu ile açıldı.

Bir takipçi, “İşçi işçidir, emekçi emekçidir. Bunun meslek ayrımı, kadını-erke-
ği-transı olmaz.” mesajı vermek istese de, diğer takipçilerin cinsiyetçi nefret söy-
leminde sıraya girdikleri görüldü. 

“1 mayısa saygımız var onu da bitirecekler bu ibneler” yorumu ile devam eden 
“Ötekilerin Postası” takipçi/okurlarından derlediğimiz cinsiyetçi nefret söylemi 
“yorum”ları şöyle sıralandı.

“Piç etmeyin, alinteri ve onuru ile karin tokluguna çalisan gariban İşçi köylü bay-
ramini.”

“Allahtan biz emekci işciler olarak gitmedik yoksa bizim gotumuzude bi guzel 
elleyeceklerdi”

“Acizlik ve haysiyetsizliği sex işçiliği diye söylüyorlar saçmalamada doruklara 
vardınız”

“Seks işçisi diye aptal bir tanımlama yoktur.”

“Seni takip eden senin gibi LGBT li olsun”

“Sabahtan beri lgbt de lgbt . Bakırköyde Lgbt şu pankartı açtı. Bursa da şunu açtı 
,bilmem nerede ne dedi.”

“ibne ve orruspu bayramı oldu galiba”

“1mayis isci emekci insanlarin bayrami degilmiydi ne ara bedenini satan oruspu-
larin da oldu”

Ötekilerinin Postası sosyal medya hesabının gene facebook sayfasında, 1 Mayıs 
2019 İstanbul Bakırköy mitinginden paylaştığı “Seks işçisiyim, emekçiyim” dö-
vizli fotoğrafı ise 1600 “beğeni”, 689 “yorum” aldı. “İşçi/emekçi” tartışmalarında 
cinsiyetçi, ayrımcı, nefret söylemli “yorum”lar, 1 Mayıs’a katılan seks işçilerinin 
“işçi” olup olmadıklarına karar vermek için birbirleri ile yarıştılar:

“Seks işçisi terimini kabul etmiyorum. İşçilik onuruyla, namusuyla, alın teriyle 
para kazanmaktır. Kendi tercihidir nasıl para kazanacağı sorgulamak bana düş-
mez ama 1 Mayıs’ın onurunu korumak bana düşer. Çirkin bir pankart olmuş, saç-
ma sapan savunmalar yapmayın.” mesajı 433 “etkileşim” alırken, takipçi/okur 
“tartışma”larını da beraberinde getirdi.
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“Seks işçiyim kelimesi ile emek kelimesi aynı cümlede olmaz o bir nevi tercihtir 
kimse kusura bakmasın insan onuruyla yaşar iş bulamıyorsan merdiven silersin 
yinede kazanırsın ahlaksızlık meşrulaştırılamaz”

“Seks işçisi” tanımlaması aşagılık burjuvazi’nin ürettiği bir algılama ve “Fuhuşu” 
meşrulaştırma biçimidir!! Kendisini sol/sosyalist olarak tanımlayanların bu kerva-
na katılması, fuhuşu “seks işçiliği/beden işçiliği” temelinde vurgulamaları tam bir 
onursuzluktur! Kimsenin “ahlak bekçiliği” yaptıgı yoktur! Kapitalizmin ürettiği bu 
tanımlama (seks işçiliği) meşrulaştırılamaz !”

“Ülke normlarından habersizmiş gibi orospuluğu normal bir şeymiş gibi benim-
setmeye kalkıyorsunuz, sonra da haritanın sağ alt köşesinden gelen hırboların 
tecavüzüne uğruyorsunuz. Şu pankartı gören keko, yaptığı yanlışı sorgulama ge-
reği duymaz. Madem orospu, demek ki ırzına geçebilirim diye düşünür. 

Bir erkek olarak bana hava hoş.”

“Kimse kusura bakmasın sex işçiliği kapitalist düzen dışında hiç bir görüşte yer 
bulamaz ve ne kadar yıkılmaya çalışsada toplumun belli bir kalıpta ahlaki değer-
leri var ayrıca bunlara sex işçisi denmez obje denir meta denir bunlar çoğaldık-
ça kadınlara çirkin bakış açısı yaygınlaşacaktır.Kadını objeleştirmekten ve cinsel 
kimliklerini ön plana çıkarmaktan başka birşey yapmıyorlar ve kadınlar kendini 
satmak haricinde erkeklerin yaptığı birçok işi yapabilirler!!”

“Şuraya yorum yaptım gelen arkadaş isteği şuanlık 32 :D 

Orospufobik misiniz orospu sevici mi ?

Bu kadar ikiyüzlülüğe ne gerek var ?

Hayır orospuluk yaptığımıda söylememiştim aslında sadece haklarını savundum 

Türkiye’de türkçeyi anlayamıyoruz aman ne hoş”

“1 mayis helal anninin teriyle kazananlarin yanina bu orospulari koymakta nedir 
kimse oyle bir pislik cukurunda olmk istemez onun iscisiyim diyede onur duyup 
o pankartla sokaga cikmaz engelli oldgu halde bu ulkede nice calisan emektar 
isciler var bu soysuzlari koymak 1mayisi karalamaktan baska birsey degil lgbt miş 
yeni neslin zihniyeti bozan kotu ornek olan Ahlaki bozuk insanlar”

“Bokunu çıkarmayın lan adiler.insanların canları pahasına bedel ödeyerek var et-
tikleri 1 mayısı bu şekilde degersizleştirmeye çalışmayın. Ötekilerin postası sende 
bu rezilliğe çanak tutma.gidin başka yerde yapın ne yapacaksanız.Hem dünyada 
hemde ülkemizde hayatını kaybeden binlerce insanın kanı var 1mayıslarda.Adilik 
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yapmayın şerefsizler”

“Ya bi siktirin gidin ya LGBT nin 1 Mayıs la alakası yok gerizekalılar. Bahane arı-
yorsunuz mk yürümek için.” 

“Demem bunu normalde ama.

Umarım linç ederler sizi o pankartın sopasıyla.”

“Abi tamam lgbt saygılı olmalıyız da bu akdar iğrençleşmeyin..ne yapıyorsunuz 
aptalmısınız”

“1mayis isci emekci insanlarin bayrami degilmiydi ne ara bedenini satan oruspu-
larin da oldu”

“Fabrikada calisan ile ayni kategoride olmalari yani isci olarak ne aci”

Ötekilerin Postası, Avusturya, Hindistan ve Norveç›ten fotoğraflarla, “Dünyanın 
her yerinde seks işçileri 1 Mayıs›ta sokaklara indi. Seks işçilerinin haklarının ko-
runmasına dair sloganlar atıldı. “Sex work is work” -Seks işçiliği işçiliktir, “The 
criterion of labor is labor not morality” - Emeğin ölçütü emektir, ahlak değildir 
diye sloganlar atıldı.” paylaşımı da yaptı.

“İşçi/emekçi” tartışmaları/atışmaları, Türkiye 1 Mayısı gibi, Dünya 1 Mayısından 
söz konusu paylaşım üzerine de devam etti. 

“Marx fahişeleri lümpen sınıfına sokar ve lümpenler için proleteryanın en tehlikeli 
katmanıdır der. lumpenler yaşamları gereği, gericiliğe, satılmaya, maşalığa hazır-
dırlar. Hastalık yaymaktan başka bir işe de yaamiyorlar.” yorumu ile açılışı yapan 
bir takipçi, yorumuna karşılık Ötekilerin Postası’nın facebook paylaşımındaki slo-
ganları tekrar eden bir başka takipçinin cevabı üzerine, devam ediyor: “Tehlikeli 
bir grup varsa o da ortalığa aids, hepatit, frengi, tüberkiloz yayan; bir de bunu 
politik meşruluğa oturtmaya çalışan siz liiberal fahişelersiniz. İşçi sınıfının size 
ihtiyacı yok, tam tersi siz asalaklar sınıfından kurtulmaya ihtiyacı var.” 

“Sex işçiliği ne lan. Skt...gidin orospulugunuzu başka alanlarda meşrulaştırmaya 
calışın. Bi de bunu savunan kadınlar beyniniz mi çalışmıyor yoksa bi taraflarınız 
beyninizle yer mi değişti. İşçi sınıfı vardır tarihi bellidir. Emek vardır. Emek muca-
delesinin tarihi vardır.Marx ın dedikleri ortadadır. Asalak lümpenler sizi...”

“Fabrikada calisan ile ayni kategoride olmalari yani isci olarak ne aci”

“Emek beden değildir.alın teridir.yine olmamış”

Ötekilerin Postası adlı sosyal medya hesabının facebook takipçileri, seks işçile-
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rinin 1 Mayıs’a katılmalarına “itiraz” ederken, “1 Mayıs 2019 Denizli, Gökkuşağı 
Korteji oluşturan LGBT›ler, «Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir!» pankar-
tıyla alandaki yerlerini aldı.” paylaşımına da, “Emek beden değildir.alın teridir.
yine olmamış” diyerek karşı çıktılar!

“Ne alaka 1 Mayıs ile sizin tercihinizin? Hangi hak arayışı? İyice saçmalamaya 
başladınız hee. Ürettiklerinizle var olun, cinsel tercihinizle değil!”

“Her cinsel tercih yada kimlige saygi duymak ile birlikte, 1 Mayis emekçi bayra-
minda LGBT bayragi posteri ne alaka”

1 Mayıs paylaşımı Denizli’den olunca, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan mültecilerden 
hareketle, ayrımcı ve homofobik nefret söylemine yabancı düşmanlığı da ka-
rışıyor: “Biz 60 lira yömyeye akşama kadar çalışalım elin ibnesi kendini siktirir 
emekçi olur sikerim böyle bir mayısı alnından ter akarsa emektir götünden değil 
bunlar denizli de ki iranlı lar kaç tanesi adam akıllı çalışıyor o şüpheli hayatında 
bir gün işçilik yapmayanlar ağır işçiden çalışmayanlar bilmez tabi haramı helali 
bilmeyenler bilmez”

ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, rektörlüğün daveti ile kampüse giren polis saldırı-
sıyla engellenirken, sosyal medyadan takipçi/okur mesajlarına yansıyan homofo-
bik nefret söylemleri geleneksel ve bildik ifadelerle kendini gösterdi: 

“Cinsel yönelimmiş peh! Bildiğin sapkınlık.Allah’ın sapkın Lut Kavmini helak etti-
ğinden haberin yok galiba.Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsınız.Sizin 
gibi sözde çağdaş olmaktansa karanlıkta kalmayı tercih ederiz.Türkiye sizin sap-
kınlığınıza teslim olmayacak.”

“Allahın laneti üzerinize olsun LUT a.s kavminin başına gelenleri bilmedenmi bu 
sapkınlığa,çirkefliğe destek oluyorsunuz.Unutmayınki Allah c.c hz nin yasak et-
miş olduğu bir suçu sahiplenmek,ona destek vermek Allah ve rasulüne savaş 
açmaktır siz bilim üretin bu sapkınlıklarla uğraşmayı bırakın Allah ıslah eylesin 
içimizdeki beyinsizler yüzünden Rabbim bizlere azab etme.....!”

“Devlet, bu eyleme destek veren hocalara gençlerimize hososeksülliği öğretsin 
diye mi maaş veriyor. Bu hocalar derhal görevden uzaklaştırılmalı.”

“Allah ıslah etsin. Lut kavminin torunları. ODTÜ icad edenlerle anılmalıdır. Böyle 
boş işleri bıraksınlar. Ülke olarak ODTÜ den icad istiyoruz. Ondan sonra devlet 
bize imkan vermiyaaaah. Ulen sen ülke için ne icad ettin de devlet imkan sağla-
madı.”

“Nedense bu topluğunuz Ramazan ayında ortaya çıkıyor ODTÜ’den beklenen 
projeler ile reklam olsunlar topları ile değil
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Nedendir bilinmez hep Ramazan ayında ibnelıkleri ve içkileri akıllarına gelıyor bu 
toplara bir çift lafım var neyse onada değmezsiniz”

“Diyordum zaten bu odtü lülerde bi ib..nelik var diye. :))))”

“İntersex ne lan Amma cesit cinsiyetiniz varmis.Mercedeste bu kadar araba mi-
deli yoktur”

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün Deutsche Welle Türkçe, 
twitter hesabından, Şanlıurfa’nın Çıkrık Köyü’nde yaşayan interseks Aziz Işık ile 
yaptığı röportajı paylaştı. İnterseks röportaj videosunun youtube paylaşımı ise 
binden fazla “yorum” aldı. 

DW’in twitter takipçilerinden gelen nefret mesajları şöyle sıralandı: 

“Öyle günler göreceğiz ki ensest ilişkiyi bile savunacaksınız. Bugün lgbtyi savu-
nan yarın her türlü pislği savunur. Sapıklığın haddi hududu yok.”

“İntersex ne lan Amma cesit cinsiyetiniz varmis.Mercedeste bu kadar araba mi-
deli yoktur”

“Pislikler Isiniz gucunuz ibnelik”

memurlar.net adlı sitenin “CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Haziran seçim-
leri için hazırladığı Gönüllü İletişim Ağı sayfasında Cinsiyet bölümünde “Diğer” 
seçenek de yer aldı” haberine gelen takipçi/okurların ayrımcı, aşağılayıcı, nefret 
söylemli “yorum”larından birkaçı şöyle: 

“Pes artık. Siyasi körlük bunu bile alttaki yorumculara savunur hale getirdi. Yazık 
ya. Toplumda iki cinsiyet vardır erkek ve kadın. Üçüncü bir cinsiyet yoktur. Üçün-
cü cinsiyet olsa olsa ahlaksızlıktır.”

“Gerçek yüzlerini göstermişler. Bunun adı apaçık sapkınlıktır. Ama cehapelilere 
sorsan “medeniyet” derler. Lut kavimi gibi batsın sizin medeniyetiniz.”

“Hayır bizim için homo olup olmaması da önemli... Çünkü biz müslümanız... Ah-
laklı olmaya tamam...”

“burdada baya 3. secenek varmis yorumlara bakinca”

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Mayıs ayı listesinde 
ise şu başlıklar yer aldı:

Sapkınlara baro kalkanı

Sapkınlar şimdi de çocuklarımıza el uzattı



80

2019 Medya İzleme Raporu

Mübarek Ramazan Ayı ile eş zamanlı başlatıyorlar! Kanal D’de eşcinsel sapkınlara 
yarışma programı

İlahiyatçı Yazar toplumsal felakete parmak bastı: LGBT artık bizim mahallenin de 
meselesi

Durdurun bu rezilliği

Sapkınlığın sınırlarını zorlayacaklar! Bu da milli güvenlik sorunu

Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, 
CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş

İmamoğlu’nun İzmirli versiyonu... CHP’li Soyer sapkınları ağırladı

AilemizHerŞeyimiz ama LGBTİ’leri istemeyiz!

İstanbul Onur Yürüyüşü’ne 2015›ten bu yana polis zehirli gaz, tazyikli su ve plas-
tik mermi ile saldırıyor! Her yıl otomatiğe bağlanan keyfi ve dayanaksız Valilik ka-
rarlarıyla bir Onur Ayı daha yasak ve engellemelerle geçti. Sadece İstanbul Onur 
Yürüyüşü değil bu sene Valilikler, kopyala-yapıştır gerekçelerle İzmir, Antalya, 
Antep ve Mersin Onur Yürüyüşlerini de yasakladılar.

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Haziran 2019 İnternet Seyrine, Onur 
Yürüyüşlerine karşı sosyal medya ve internet ortamlarında üretilen, aracı olunan 
ve körüklenen nefreti aldık. 

7 yıldır yapılan İzmir LGBTİ+ Onur Haftası ve Yürüyüşü bu sene İzmir Valiliği ta-
rafından ilk kez yasaklandı. Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı 
Akit, İzmir Valiliği’ni “Valilikten onursuz homolara yasak!” manşetiyle alkışladı.

Akit’in teşvik ettiği okur/takipçileri de yasak kararını, “Allah razı olsun valimiz-
den” diyerek karşıladı:

“Allah razı olsun valimizden. Bu kanı bozuklar iyice zi van adan çıktılar. Ahlaksız-
lık yaptiklari yetmiyor birde reklâmını yapıyor.Şerefsiz mahluklar”

“Ibneyseniz atmayın gelin hamburga samt pauliye Hamburg un meshursizi tez 
markalarsirniz zaten ne şerefsiz olduğunuz belli”

“bu sapmışları Allah ıslah etsin. Diyanet bunlarla ilgilenmeli.”

“ibneler toplar lüleler totoş fetonun çocukları size yer buldum doğru hollandaya 
çünki geneli ibne onların”
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T24’ün “İzmir Valiliği, Onur Haftası etkinliklerini yasakladı!” haberini twitter ta-
kipçileri, “Izmir şaşırtsa da Güzel şeyler oluyor” sevinciyle karşıladı:

“Tebrik ederim! Yüz vermeyin bunlara!”

“İzmir valiliği... Adamsınız...”

“ne demiş vali açıklamasında “ibneliğin luzumu yok bırakın bu işleri” mi”

Cumhuriyet twitter takipçileri ise “Helal olsun valiye” alkışı ile “Valisi olmasa 
İzmir çok güzel şehir aslında.” tepkisi arasında salınıyor. Ve tabii ki geleneksel 
homofobik nefret söylemlerinden “İbneliğin onuru mu olur” klişesi düşülmeden 
okur/takipçi tartışması mı olur!

“İzmir Valiliği, “kamu güvenliği ve esenliği”ni bahane etti Onur Haftası etkinlikle-
rini yasakladı” başlıklı sendika.org twitter haber paylaşımına karşı bir takipçi hı-
zını alamıyor: “Lanetlenmiş alçaklığın şerefsizliğin azgınlığın sapıklığın ibneliğin 
lezbiyenliğin..... hamisi mi olacaktı birde.”

“İzmir Valiliği, 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı” başlıklı Bir-
Gün twitter haber paylaşımını takip edenlerden “İzmire yakışmadı” diyen de var, 
kafası karışık olan da: “Benim bu arkadaşlarla hiç bir sorunum ve onlara karşı 
kötü düşüncem yok.Ama onur yürüyüşü adı altında çok afedersiniz daldaşşak 
soyunup şov yapan tipleri görmek zorunda değilim.Gerçek onurlu lgbti bireylere 
de zarar veriyor bu aşırılıkları,onların hayatını daha da zorlaştırıyor.” 

7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nı yasaklayan valilik kararını “Valilik LGBT’nin etkin-
liğine izin vermeyecek” başlıklı haberiyle paylaşan memurlar.net sitesinin okur/
takipçilerinin valiliği destekleyen nefreti ise “tedavi edilsin” ile “ağır cezalarla ce-
zalandırılsın” arasında salınıyor:

“Bunları savunanları, Allah bunlar gibi yapsın.”

“Vermesin bu pislikler yüzünden gençler yoldan çıkıyor lanet olsun hepsine”

“Bu tip ‘hasta’ ve bir an önce ‘tedavi edilmesi’ gereken tiplerin yaptıkları sözde 
eylemi özgürlük adı altında meşru göstermeye çalışan kişilerinde acilen tedavi 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunların durumu ‘insani’ bir durum 
değil; bu konuda herhangi bir evrensel kavramı lgtb bireylerini masum göster-
mek için kullanmak da ‘insani’ değil. Topyekun, bu tiplerin bitmesi için çabalama-
lıyız. Gelecek tehlikeli...”

“Allah c.c hz’nin laneti lut kavmine özenenlerin,bu toplumun ahlakını bozmaya 
çalışanların ve buna izin verenlerin üzerine olsunKaahr ismiyle kahreylesin sizleri 
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rabbim sapkınlar güruhu sizi burası İSLAM ülkesi İSLAM yurdu Türk yurdu burda 
bu sapkınlıklarınızı yapmaktan vaz geçin defolup gidin bu memleketden bu sap-
kınlığa,çirkefliğe sessiz kalan en ağır cezaları meclisimizden geçirmeyip özgürlük 
adı altında bunlara ses çıkarmayan siyasilerde ağır bir sorumluluk içindeler ve 
unutmayınki Allahın huzuruna sevk edileceğimiz zaman iş işten çoktan geçmiş 
olacak ve Allah c.c hz azabı çok şiddetli ve çetin olacak.Derhal kanunlarımızda bu 
sapkınlara karşı ağır cezalar getirilsin ve cezalandırılsınlar...!”

“Benim bu sapkın guruba yaptığım eleştiriye,yoruma eksi puan veren 26 kişinin 
zihniyetini çok merak ediyorum doğrusu,eksi puan verenlerden birisi bana niye 
eksi uan verdiğini açıklasın,bu eleştirimde bir hata bulsun göstersin yemin ede-
rim memurlar netdeki üyeliğimi iptal edip bir daha yazmayacağım,yorumlarınızı 
bekliyorum bu sapkın güruha karşı yaptığınız savunmayı bana meşru çerçeve 
içerisinde açıklayın....”

Mersin Valiliği, bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin LGBTİ+ Onur Haftası’nı kapsa-
yacak şekilde, şehirde 20 gün boyunca “LGBTİ+ etkinlik yasağı” getirdi.

Valiliğin, Mersin LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini “genel ahlak” gerekçesiyle ya-
saklaması, Mersin ve Tarsus yerel basınında yer buldu.

MersinHaber.Com sitesi, Mersin’de LGBTİ kuruluşlar tarafından yapılması plan-
lanan her türlü etkinliği Mersin Valiliği yayınladığı duyuru ile yasakladı haberine, 
“Mersin’de Toplu Yürüyüş Yasağı” manşetini attı. “Toplu” ifadesinin “o”suna ise 
geleneksel cinsiyetçi ve homofobik ayrımcı söylemin değişmez nefret tasviri ola-
rak gökkuşağına boyadığı bir “meşin yuvarlak” emojisini uygun gördü!

MersinHaber’in “pas”ını alan facebook okur/takipçilerinin “Başlık süper olmuş 
ama;)” alkışıyla atağa geçtikleri görülüyor:

“Başkanım valim müdürüm Allah sizinle olsun”

“Helal olsun Valiliğe”

“Helal olsun valime. O sapıkların varlığını da yürüyüşünü de kınıyoruz...”

“Bİ LGBTİ MİZ EKSİKTİ ZATEN” 

“Mersin de bu tipler de mi varmis”

“enteresan turkiyede lezbiyen varmiya merak ediyorum”

“İbneler San Francisco’ya gitsin. Orası anavatanları”

“Hergün Şehid veriyoruz . Hiç birseyden degilse onlardan utanin . 5 vakit ezan 
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okunan memlekette yasiyoruz bu kadar mi gozunuz kör oldu . Sayın Valim Allah 
razi olsun .

Biz ülkücüler inersek sokaga alim Allah uykuları kacar sevindim sayın valimizin 
yasaklanmasına yoksam gidiş gidiş degil Allah ım sonumuzu hayır etsin sığına-
cak bir memleketimiz yok akıllı olmak lazım hepimiz kardeşiz”

MersinHaber’in instagram paylaşımını bir takipçi, “Önce nefret söylemi üretme-
den nasıl haber yapılır onu öğrenin!”, eleştirisiyle karşılasa da ardından gelen 
okur/takipçi yorumları geleneksel cinsiyetçi, homofobik, transfobik nefret söy-
lemleri ile akıyor. 

TarsusHaber.Com sitesi ise aynı haberi “LGBTİ Yürüyüşüne İzin Yok” manşeti ile 
verirken, bir takipçi, “LGBT nedir ya?” diye soruyor; gelen takipçi cevaplarından 
biri açılımı yazarken, bir diğeri, “Topiş grup” derken, başka bir takipçi devam 
ediyor: “kısaca lolipop bile diyebilirsin”

“Lut” kavimsiz ayrımcı, homofobik nefret söylemi eksik kalırdı, bir başka Tarsus-
Haber.Com facebook takipçisi yetişiyor: “Sapkın Lut kavminin artıkları.sapkınlık-
ları yüzünden helak oldular.bunlar da helak olacaklar bir gün.”

“Mersin’de Onur Haftası etkinlikleri ‘genel ahlak’ gerekçesiyle yasaklandı” ha-
berini paylaşan diken.com.tr twitter hesabına gelen takipçi yorumlarından biri 
yasaklama kararını “tebrik” ederken, “onur” ile ilgili geleneksel homofobik nefret 
söylemi klişesini tekrar etmek de bir diğerine kalıyor: “Götünü siktiren adamın 
onurumu olurmuş.?”

İstanbul Valiliğince “toplumsal tereddütlü gruplar” ithamıyla yasaklanan İstan-
bul Onur Yürüyüşünü önceleyen 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, “Ekonomi Ne 
Ayol?” temasıyla gerçekleşti.

“27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın teması belli oldu: Ekonomi ne ayol?” habe-
rini paylaşan BirGün twitter hesabına gelen tepkiler, “tema” ile dalga geçerken, 
işini ciddiye alan bir takipçi ise gecikmeden, “Toplumumuzun ahlakını bozanlara 
sayın valimiz izin vermemeli..” mesajını iletiyordu. “Lut” kavmiyle beddua ve teh-
dit ile “defolun gidin hollandaya” gibi değişmez söylemler de ardı sıra geliyor.

Aynı haberi paylaşan T24 twitter hesabına düşen nefret söylemi ise bir siyasi 
parti gençlik kolları başkanından geliyor: “Onursuzlar. Nerden türediniz böyle?” 

Euronews Türkçe’nin “5 maddede LGBTİ Onur Yürüyüşü: Stonewall Ayaklanma-
sı ve Türkiye’deki Onur Haftası’nın tarihi” başlıklı twitter paylaşımı yapıyor ama 
takipçileri tıklamaya gerek duymadan “İbnenin onuru mu olur lan Soros piçleri” 
diye yapıştırıyor:
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“Bu onursuz ahlaksız fiil bütün dinlerde yasaklanmıştır,Türkiye’de bu iğrençliğe 
yer yoktur”

“Ne onuru? bu tür haberleri yaptıranlarda yapanlarda habere konu olanlarda 
hepside onursuz ahlaksız nokta”

“Bu bir Sorros projesidir. Ben kızıma kız damat ve oğluma erkek gelin istemiyo-
rum”

DW Türkçe, “İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, İstiklal Caddesi’nde 30 Ha-
ziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’ne Valiliğin izin vermediğini duyur-
du” haberini geçtiği twitter hesabına gelen takipçi mesajlarından, ibneleri “Hol-
landa”ya mı yoksa “fransa”ya mı göndersinler, kafalar karışık: 

“Vali bu ibnelere izin verirse Adsm değil .”

“G*d zi*ktirenler hollandaya yallah”

“Hollandaya gitsinler orda kucaklarlar”

“Fransaya ibneler hayde hayde lanet pislikler”

“Türkiye Ailesi olarak; Allah ın yarattığı fıtrata asilik eden düşünce ve akımları 
normalleştirme amacı güden LGBT hareketine karşı bir tavır takınan Devletimize 
ve istanbul Valiliğimize şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz.”

“Sapıklığın onurumu olur yeter artık bu topları yücelttiğiniz”

İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Taksim Mis Sokak’ta buluşan ve basın açık-
lamasının ardından kitle dağılırken polisin gaz bombası ve plastik mermilerle 
saldırması basın organlarında yer aldı. İşte bu basın organlarının sosyal medya 
paylaşımlarına gelen bazı okur/takipçi yorumlarından homofobik ve transfobik 
nefret söylemleri:

Sözcü gazetesi, “İstanbul Taksim’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi!” başlıklı 
twitter paylaşımına: “Sapıklığın onurumu olur yeter artık bu topları yücelttiğiniz”

Halktv, “İstiklal Caddesi’nde düzenlenen İstanbul LGBTI+ Onur Yürüyüşü’ne polis 
müdahalesi” başlıklı twitter paylaşımına: “Polis topa vuruyor ve golllll . Ayagina 
saglik Polis Teskilati”. “eşcinselliğin travestiligin ve bundan para kazanarak birile-
rinin şeylerini tatmin etmenin ve bu alenen yapmanın ne ONURU varmış bu ruh 
hastalığıdır başka bir şey değil bir p.nis uğruna hayatlar batıyor”.

T24, “İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi” başlıklı twitter payla-
şımına: “Bunlarin hepsini asacaksınki insanlarin dengesini bozmasin”
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Euronews Türkçe, “İstanbul’da Onur Haftası gerginliği” başlıklı twitter paylaşımı-
na: “Onur değil ibnelik haftası”

BBC Türkçe, “Toplumun huzuru LGBT+’lar dahil, ezilen tüm gruplar haklarını aldı-
ğında sağlanacaktır”, başlıklı twitter, facebook ve youtube paylaşımına: “Topları 
patlatan polis elleriniz dert görmesib”. “Vallaxi biz ADO’yu özledik!” (Hitler afişli)

“Hepiniz ibnesiniz lan”

Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) belediye başkanlarının yönettiği çok sayıda be-
lediye twitter hesaplarından 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nı kutladı. Bele-
diyeler kutlama mesajlarını #İstanbulPride2019 ve #Pride2019 hashtag’leriyle 
paylaştı.

“Her zaman eşit ve adil bir kent, bir ülke ve bir dünya için çalışacağız. LGBTİ+ 
Onur Haftası kutlu olsun.” paylaşımı yapan CHP’li belediyeler, “Biriz, eşitiz, birlik-
te daha güçlüyüz” ile “Nefret değil, Sevgi kazanacak” mesajı verdiler.

Tunceli Beledi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kişisel hasabından, “Erkek ege-
men anlayışların farklı cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri inkâr etme ve öte-
kileştirmesini reddederek buna karşı mücadele edelim...” paylaşımı yaparken, 
Çanakkale Belediyesi’nin daha sonra “Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazana-
cak!” paylaşımını sildiği görüldü.

Nefret söylemiyle gelen eleştiriler karşısında Belediye’nin paylaşımını savunan 
Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi, “Ahlaka aykırı olduğu ve Çanakkale’nin tarihiyle 
bağdaşmadığı gibi sebeplerle üretilen ayrımcı ve insan haklarına aykırı bu söy-
lemler öncelikle Çanakkale’de yaşayan ve herkesle eşit haklara sahip olan bizler 
için tehdit oluşturmaktadır.” açıklaması yaptı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, #ÇokSesÇokRenkÇokNefes #Pri-
de2019 hashtag’leriyle facebook’ta “Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek di-
leğiyle. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun.” mesajı paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise «Yasaklanan LGBTİ+ 
Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?» sorusuna, «Yasağın müsebbibi 
kurumlar ile konuşacağız» yanıtıyla karşılık verdi.

T24’ün, “Belediyelerden LGBTİ+ Onur Haftası paylaşımları” başlıklı twitter payla-
şımı ise sosyal medyadan homofobik nefret söylemlerinin gözdelerinden “hepi-
niz ibnesin lan” karşılığını aldı. 

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdağan’ın Tarsus Belediyesi sosyal medya 
hesabından paylaştığı, “Nefrete inat, yaşasın hayat! Dünyayı sevgi kurtaracak!” 
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#Pride2019 mesajı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya bütün renkler ile 
güzel...” mesajı, belediyelerin sosyal medya takipçilerince nefret söylemleriyle 
karşılandı. Mersin ve Tarsus belediyelerinden LGBTİ+ Onur Haftası paylaşımları-
na gelen nefret söylemi mesajlarını, Mersin Güney Gazetesinden Abidin Yağmur, 
“Belediyeler Onur Haftası’nı kutladı, ‘nefret söylemi’ tavan yaptı” başlığıyla ha-
berleştirdi.

#AilemizHerŞeyimiz ama LGBTİ+’lar giremez!

AKP’li belediyeler, “CHP’li belediyelerin LGBTİ kutlamasına tepki olarak” #Aile-
mizHerşeyimiz tag’i başlattı.

Twitter hesabında kendisini, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politika-
lar Başkanı) / AK Parti İstanbul Milletvekili, 65.Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı” olarak tanıtan eski “Aile Bakanı” Dr. Betül Sayan Kaya gibi “muhafazakâr” 
siyasetçiler ile birlikte AKP’li belediyelerin de, CHP’li belediyelerin “nefret değil 
sevgi kazanacak” mesajlı Onur Haftası tebriklerine karşı atağa geçtiği görüldü.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM’in, sosyal medya hesaplarından, 27. İstanbul 
Onur Haftası’nı kutlayan Cumhuriyet Halk Parti’li belediyeleri “Neslin devamına, 
toplun inanç ve değerlerine saldırı…” şeklindeki ayrımcı ifadeleriyle paylaşımına 
ise Star gazetesi aracılık etti.

Sokaklarında LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yaptırılmadığı, LGBTİ+’ların ablukaya 
alındığı Beyoğlu’nun Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “AilemizHerŞeyimiz” 
kampanyasına katılarak LGBTİ+ hemşehrilerine yönelik ayrımcı, yasakçı ve nefret 
söylemine ortak olmayı tercih etti. 

AKP Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, CHP’li belediyelerin Onur Haftası mesaj-
larının görselleriyle şu twitter paylaşımını yaptı: “CHP belediyeleri kolları sıvadı! 
Yerel seçim sonrası enerjini dışa vurdu. İlk iş aile yok etmek, değerleri alt üst 
etmek. LGBTlilere onur payesi, başörtülülere kamusal alan tartışması. Durun ba-
kalım daha neler göreceğiz.” 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise Atatürk ve silah arkadaşlarının kalpaklı res-
miyle, “Bizde onur yürüyüşü böyle olur...” paylaşımı yaptı. Balâ Belediyesi ise 
aynı resmi, “Bizim yürüyüşümüz düşmanı denize döken bir liderin arkasından 
gitmektir.” mesajıyla paylaştı. 

Konya Meram Belediyesi, CHP’li belediyelerin #Pride2019 kutlama görsellerine, 
“Kiminle gezdiğinize, kiminle rk d şlık ettiğinize dikk t edin. Çünkü Bülbül 
güle, k rg  çöplüğe götürür. (Hz. Mevlana)” mesajı ekleyerek yaptığı paylaşımın, 
Adıyaman Belediyesi tarafından da alındığı görüldü. Hızını alamayan Adıyaman 
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Belediyesi aynı görselle, bir de şu paylaşımı yaptı: ““Hani Lut da kavmine şöyle 
demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız - çirkinliği mi 
yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. 
Doğrusu siz ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.” (Araf Suresi, 80-81)” Adıyaman 
Belediyesi’nden sentezi tamamlayan, cepheye giden çocuk asker görselli son bir 
tweet daha geliyor: “Onur yürüyüşü böyle olur, onurlu insanlar böyle yürür.”

Nevşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi’nin “sevgi kazanacak” kutlamasına 
tepki olarak, “Başkalarını bilmeyiz ama bizim annelerimiz hep kadınlardan ola-
cak..” şeklinde tuhaf bir paylaşım yaparken, Adapazarı Belediyesi ise şu payla-
şımda bulundu: “Rabbimiz (c.c) ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) bizlere çok açık 
öğütler veriyor. “Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı.” (Necm, 53/45) “Kadınlar, 
erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.” (Ebû Davûd, Tahâret, 
94)”

“Allah’ın lanetlediği her türlü sapkınlığı ve ahlaksızlığı lanetliyoruz !” diyen Ağrı 
Belediyesi, devamedip saydırdı: “Aile çökerse; Din gider, Âhlak gider, Maneviyat 
gider. Aile, son kalemizdir...”

Bitlis Belediyesi, Erzurum Belediyesi, Giresun Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Ço-
rum Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
ve Rize Belediyesi benzer “AilemizHerŞeyimiz” paylaşımları yaparken, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi ise “Bizde Onur Duruşu Budur!” mesajıyla bir görsel pay-
laştı.Ordu Büyükşehir Belediyesi, “milletimizin ahlâksal bütünlüğünü”; Sivas Be-
lediyesi ise “milletimizin ahlaki değerlerini” korumayı da eklediler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, #AilemizHerŞeyimiz ve #Neslime-
Dokunma hashtag’leriyle Onur Haftası’nı kutlayan CHP’li belediyelere yönelik 
nefret kampanyası başlatanlara karşı LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü savundu: “İş ya-
şamından dışlanan, siyasette ayrımcılığa uğrayan, sokakta öldürülen LGBTİ+ların 
en doğal hakkı basın açıklaması ve barışçıl protestodur.” 

Hak, hukuk ve adalet için mücadelede birlikte yürümeye devam edeceklerini be-
lirten Gökçen şöyle devam etti:

“Birçok belediyemiz nefret söylemlerine rağmen Onur Haftası’nı kutlayan pay-
laşımlar yaptı. Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını 
durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan 
kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor.”

“Bizler, hak, hukuk ve adalet için mücadele ederken hiçbir kesimi bunun dışında 
tutmuyoruz. Herkesin temel haklardan yararlanabilmesi için öncelikle ayrımcılığa 
uğrayan gruplarla dayanışma içinde olma gerekliliğinin farkındayız. Bu nedenle 
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LGBTİ+ların yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda Onur 
Haftası’nda birlikte yürüyeceğiz.”

Nefret söylemi hashtag’leri Onur Ayı Haziran’da kampanyaya dönüştü!

Valilikler LGBTİ+ Onur Yürüyüşleri ile Onur Haftası etkinliklerini yasaklarken, ay-
rımcı ve homofobik nefret söylemleri de haziran ayı boyunca, özellikle #HerYü-
rüyüşümüzOnurYürüyüşü hashtag’ine karşı olarak twitter’da nefret kampanya-
larına dönüştü.

Onur Ayı Haziran boyunca twitter’da devam eden ayrımcı, yasakçı ve nefret söy-
lemi üreten ve yayan işte o kampanyalar:

#LGBTYürüyüşüYasaklansın

#LgbtSapıklıktırAhlaksızlıktır

Müslüman LgbtiyeSusmaz

Atatürkçüyüm LgbtiyeKarşıyım

AtatütkçüGençlik LgbtiyeKarşı 

#LgbtiPedofiliyiDoğurur

“İmamoğlu’nun ilk işi belediyenin logosunu LGBT’nin logosu yapmak oldu”

Hükümet adına 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçim çalışmaları 
yürüten İçişleri Bakanı, yöre dernekleriyle mahalli buluşmalar dahil konuştuğu 
her yerde hep aynı “küresel kokteyl” söyleminde bulundu ve tekrarlarında “LG-
BT”yi de telaffuz etti: “İmamoğlu’nun ilk işi belediyenin logosunu LGBT’nin logo-
su yapmak oldu”

Bakan, “İstanbul’u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar” söy-
lemiyle, “LGBT”yi de “terör” örgütleriyle birlikte telaffuz etmekte sakınca gör-
medi. 

Bir tv’nin “Bakan Soylu Seçim Özel” programına konuk olan Bakan, burada, gene 
“LGBT”yi telaffuz etmeye devam etti. Videonun tamamında ise aynı “LGBT” te-
laffuzu, 4.45, 7.25 ve 7.50’de tekrar tekrar anılıyor.

Eleştirilmekle kalınmayıp itham edilen Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Beledi-
ye logo paylaşımının 2014 senesinden kalma olduğu anlaşılıyor: “...kırlangıç öz-
gürlüğün de simgesidir.”

ABC Gazetesi, “Beylikdüzü Belediye Başkanlığına geldiğinde ilk yaptığı işlerden 
birisi ne biliyor musunuz? Belediyenin logosunu, LGBT’nin logosuna döndürmek. 
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İstanbul’un başına bir oyun, bir tezgah kuruluyor.” sözlerini, “Süleyman Soylu’dan 
nefret dili” başlığı ile verdi. 

Bakan’ın, “İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde ilk yaptığı işlerden birisi Belediyenin 
logosunu, LGBT logosuna döndürmek oldu” şeklindeki sözlerini Gazete Duvar, 
Supitnik Türkiye ve memurlar.net haber siteleri de sosyal medya hesaplarından 
duyurdular.

T24, “İçişleri Bakanı Soylu: Binali ağabey aldatılmıştır” başlıklı haberini sosyal 
medyasında, Bakan’ın ağzından, “LGBT’yi bir tehdit olarak görüyorum” ifade-
siyle sundu. Bu twitter sunumuna, “madem “kokteyl”in marjinali “LGBT”siz ol-
muyor, haliyle gerisi işini bilen muhabirin/editörün hakkıdır, ok! gene de, nefret 
siyasetine, o siyasetin nefret söylemine -aktarmak ile “aracılık” etmenin ayarı da 
aynı gazeteci sorumluluğuna dahil değil midir” hatırlatması üzerine, T24, sorum-
lu bir yaklaşım gösterip, twitter paylaşımını kaldırdı.

T24 bu aktarımdan vazgeçtiği halde, indigo dergisi adlı facebook sayfası, “İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu: LGBT’yi İstanbul ve Türkiye için bir tehdit olarak görüyo-
rum” başlığıyla paylaştı.

Aynı ifadeleri, Sputnik Türkiye, “Soylu: Şimdi bu ekip LGBT dahil olmak üzere 
İstanbul yönetimine hazırlanıyor. Ben bunu Türkiye için de İstanbul için de bir 
tehdit olarak görüyorum” başlığı ile twitter’da paylaştı.

Bakan’ın tekrar ettiği söz konusu ifadelerini, bir başka paylaşımda, Akit gibi 
Sputnik Türkiye de, “Soylu: İstanbul’u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet 
etmek istiyorlar” ortak başlığı ile yaptı. 

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit, Haziran Onur Ayında 
coştu, nefretiyle kendinden geçti:

Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu kez de Mersin’i üs seçtiler

Valilikten homolara tokat!

LGBTİ’li homolar yine ülkeyi karıştırma peşinde! Sapkın provokasyon

Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz homoların önünü açtı

Lut Kavmi’nin azgın torunları yerinde duramıyor! Birçok kişi ve kuruluşu hedef 
gösterdiler

Onursuz ibneler resmen duyurdu! ‘Tereddütsüz yürüyoruz’

İbne sevici solak medya duyurdu: LGBTİ›liler cesaret aldı
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Sözde sanatçılardan LGBT’li sapkınlara skandal destek

Onursuzlara bir destek de müsveddelerden! ‘Aşkın rengi olmaz’

Onursuz ibnelerden kriz algısı: “Ekonomi ne ayol?”

Yeni Akit Gazetesi onursuz homoların hedefinde!

Yasağa rağmen provokasyon! Homolar Taksim’i karıştırma peşinde

LGBTİ’lilere lanet eden vatandaş: Aramızda yerleri yok!

Provokatif yürüyüşü engelleyin

Onursuz LGBT’liler ‘onur yürüyüşü’ yapacaklarını duyurdu! Sosyal medya kulla-
nıcıları çileden çıktı

Ankara’dan gelip Taksim’i karıştıracaklar! Onursuz homolar yasağı delmenin pe-
şinde

CHP ve HDP’li vekillerin de aralarında bulunduğu azgın sapkınların yürüyüşüne 
polis geçit vermedi!

CHP’li İmamoğlu, yabancı medyaya homolara destek sözü verdi!

Proje Ekrem’in homo aşkı

“İstanbul’u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar”

“İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında çarpıcı analiz! “Küreselcilerin LGBT ajan-
dası”

HDP’li belediyeler, LGBT’li sapkınlarla toplumu ifsad ediyor

CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!

Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

İsrailli ‹ibne›ler rekor kırdı!

Böyle sömürüyorlar! Siyonist İsrail homoları gelir kapısı yaptı

ABD’den sapkınlara skandal destek! Homolara kalkan oldular

Gâvurdan ‘homo’ seviciliği! İbnelerin imdadına Hollandalılar yetişti

Rezalet Türkiye’ye de sıçradı! Resmen satışta... “İbne”leri tokatlayacaklar!

NIKE’ın satışından sapıklara bağış
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Diyanet’in dilinden nefret damlıyor!

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Temmuz Ayı İnternet Seyrine Diya-
net ve KADEM’in LGBTİ’lere dönük cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemlerini 
aldık. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Konya’da düzenlenen 8. Yurtdışı Din 
Hizmetleri Konferansı’nda sarf ettiği homofobik nefret söylemiyle yetinmeyen 
Diyanet, ülke genelindeki camilerde okuttuğu nefret ve ayrımcılık dolu ifadeler-
den oluşan hutbe ile LGBTİ’leri hedef gösterdi.

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Temmuz 2019 İnternet Seyrine, Di-
yanet İşleri Başkanlığı ile KADEM’in cinsel yönelim, cinsiyet kinliği ve cinsiyet 
ifadesi üzerinden Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks’lere (LGBTİ) dönük 
ürettiği ve yaydığı cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemlerini aldık. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cinsiyetçi ve homofobik nefret söyle-
miyle yetinmeyen Diyanet, camilerde okuttuğu nefret ve ayrımcılık dolu ifadeler-
den oluşan hutbe ile LGBTİ’leri hedef gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009’da topladığı “IV. Din Şurası”nda eşcinselliği “cin-
sel davranış bozukluğu” olarak tanımlayıp, “hiçbir şekilde kabul edilemez” kararı 
almış ve eklemişti: “kişiler hedef gösterilmeden ve rencide edilmeden, sorunların 
sağlıklı bir şekilde giderilmesi konusundaki girişimlere destek verilmelidir.”

Yasal güvenceden yoksun olan, eşit vatandaş muamelesi görmediğinden her tür-
lü şiddet ve ayrımcılığa maruz bırakılan, hedef gösterilen ve yaşam hakkı gasp 
edilen LGBTİ’lere yönelik bu tavrını geçen 10 sene boyunca değiştirmeyen Diya-
net, 2008’de kendisine LGBTİ+’lara dönük ayrımcılıkla ilgili yöneltilen sorulara 
nefret söylemiyle yanıt vermişti: “Normal değil, patolojik, haddi aşıyor, helak edi-
ci büyük günah, yapısal bozukluk, hak değil batıl davası!”

Ve nihayet Temmuz 2019’da, önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “cinsiyet 
eşitliği”ne karşı “sapkınlık” söylemi geldi:

“Zaman zaman bazı kavramlar, organizasyonlar, cinsiyet eşitliği gibi sloganlar 
adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildiğini ve yaygara yapıldığını 
görmekteyiz. Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu 
propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operas-
yonu ve aldatmacadır. Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı 
devreden çıkaran bir erkek tasavvuru fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır. An-
nelik ve babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle evlenmelerine varıncaya kadar 
ileri götüren bu iş, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın meselesidir. 
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Çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve 
korumak hepimizin vazifesidir.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “cinsiyet eşitliği gibi sloganlar adı altında bir-
takım sapkınlıklar” ifadesi twitter hesabından paylaşıldı:

“ahlaki değerleri hiçe sayan propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla ser-
vis edilmesi”

“Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir 
erkek tasavvuru fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır.”

“Annelik ve babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle evlenmelerine varıncaya ka-
dar ileri götüren bu iş”

“Çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleri, Kon-
ya’daki konferansın ardından gene Konya’da bir camiden “cuma hutbesi” olarak 
yeniden dolaşıma sokuldu.

5 Temmuz 2019 tarihli, “Neslin Korunması: Erdemli Bir Nesil, Huzurlu Bir Gele-
cek” konulu cuma hutbesini Ali Erbaş okudu, DiyanetTV canlı yayınladı.

“Neslin Korunması” başlıklı “hutbe”nin metni ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı res-
mi sitesinde ve diyanethaber.com sitesinde de yayınlanarak kamuoyuna ulaştı-
rıldı.

Diyanet’in “cuma hutbesi”, öncesinde bir konferansta Ali Erbaş’ın sarf ettiği ay-
rımcı ve nefret söylemleri ile kurulurken, cinsiyet eşitliği ve cinsel haklar başta 
olmak üzere temel hak ve özgürlükler hedef alındı. 

“Ayet ve hadisin ters yüz edilişi” başlıklı yazısında, yazar Berrin Sönmez, “cuma 
hutbesi”ni ayrımcı, cinsiyetçi ve ırkçı olarak değerlendirdi: “Bu kadar güzel seçil-
miş ayet ve hadisin ardından cinsiyetçilik ve ırkçılık kurgulanmış bir söylev çıktı 
karşımıza. Ayet ve hadislerin ters yüz edilişine en son ve canlı örnek olan bu hut-
bede, yaratılıştaki cinsiyet eşitliği izah eden ayet hükmü, cinsiyet eşitliği yerine 
ayrımcı ifadeyle cinsel yönelimleri dışlama “gereği” gibi sunuldu topluma.”

Diyanet’in “hutbe” haberleri medyaya ve medya organlarının sosyal medya he-
saplarından paylaşımlara geniş şekilde yansıdı.

DW Türkçe, “Diyanet nikahsız birliktelikleri ve LGBTİ’leri hedef aldı” başlıklı habe-
rinde, “Kaos GL Derneği Diyanet‘in hutbesi ile ilgili sosyal medyada yaptığı pay-
laşımda Diyanet’in tüm camilerde okunan Cuma hutbesinde “nefret ve ayrımcılık 
dolu ifadeler yer aldı” denildi.” bilgisine yer verdi. 
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DW, twitter hesabından, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma Hutbesi’nde eşcin-
selliği sapkınlık nikahsız yaşamayı haram olarak nitelendirilmesi tepki topladı” 
paylaşımı yaptı:

“Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok say-
mak, haddi aşma, kulluktan sapmadır” 

Euronews Türkçe, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Konya’da sarf etti-
ği sözleri için, “Onur Yürüyüşü’ne değindiği konuşmasında LGBTİ+ bireyler için 
‘sapkın’ ifadesini kullandı.” haberini yaptı. Euronews ayrıca, Erbaş’ın homofobik 
nefret söyleminin videosunu facebook ve youtube hesaplarından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu “cuma 
hutbesi”nde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+’ları hedef almasını Evren-
sel gazetesi twitter hesabından şöyle paylaştı: “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
LGBTİ+’ları bu kez cuma hutbesinde hedef aldı: Cinsiyet seçimini kişisel bir öz-
gürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan 
sapmadır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “cuma hutbesi” öncesi Konya’da bir 
konferansta yaptığı konuşmayı ise Evrensel gazetesi, “Diyanet, LGBTİ+’ları hedef 
gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır” başlığı ile verdi.

BirGün gazetesi, Diyanet Başkanı Ali Erbaş’ın ‘İslam’a Karşı Küresel Meydan Oku-
malar Bağlamında Yeni Stratejiler’ konferansında sarf ettiği sözleri, twitter hesa-
bından, “Diyanet, Onur Yürüyüşü’nü ve LGBTİ’leri hedef aldı: Yaradılışa aykırı bir 
sapkınlık” diye duyurdu. BirGün, Diyanet’in “cuma hutbesi”ni ise twitter hesabın-
dan “Diyanet, LGBTİ+’ları hedef almayı sürdürüyor: Bir neslin felaketini hazırlar” 
diye paylaştı. 

Diyanet’in Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Konya’da bir otelde düzen-
lenen ‘İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler’ kon-
feransında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın konuşmasını, Cumhuriyet 
gazetesi, “Diyanet İşleri Başkanı’ndan LGBTİ’lere nefret söylemi” başlığıyla verdi.

Diyanet’in “cuma hutbesi” haberini kaosGL.org’dan aktaran Yurt gazetesi “Diya-
net’ten ayrımcı ve ırkçı cuma hutbesi!” başlığını kullandı. 

T24, twitter hesabından, “Diyanet’in cuma hutbesinde ayrımcılık!” paylaşımı ya-
parken, diken.com.tr, Diyanet Başkanının sözlerini “Diyanet başkanından LGBTİ 
için nefret söylemi: Yaradılışa aykırı sapkınlık” tweetiyle, “cuma hutbesi”ni ise 
“Diyanet’ten LGBTİ’ye ayrımcılığa devam: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar” 
diye aktardı. 
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Sputnik Türkiye de, “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Konya’da verdiği hutbeden: 
Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok say-
mak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır” paylaşımı yaptı.

Öte yandan 1,3 milyon takipçisi olan gazeteci Ayşe Arman, instagram hesabın-
dan, “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş›tan LGBTİ açıklaması” videosunu, “Sen, nasıl 
insanları lanetlersin ya! Milyonlarca anne olmayı seçmemiş kadın var, baba ol-
mak istememiş erkek var. Milyonlarca LGBTİ de var.” mesajı ile paylaştı. Arman’ın 
paylaştığı Diyanet Başkanının nefret söylemi sarf ettiği videosu 462 binden fazla 
görüntülenirken, 5 binden fazla “yorum” aldı.

Son olarak Anadolu Ajansı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Konya’da bir 
otelde düzenlenen 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’nın açılışında yaptığı 
konuşmayı, tek tırnak içinde, ‘Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve 
korumak hepimizin vazifesi’ başlığı ile paylaştı.

AA, “İslamofobi, insan hakları sorunudur” ve “Yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır” ara 
başlıklarını kullandığı Erbaş’ın ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleri 
içeren konuşmasını kamuoyuna şöyle sundu: “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, za-
man zaman bazı kavramlar ve “cinsiyet eşitliği” gibi sloganlar altında birtakım 
sapkınlıkların gündeme getirildiğini, çocukları bunlara karşı eğitmenin ve koru-
manın herkesin vazifesi olduğunu söyledi.”

BölgeGündem adlı internet sitesi, “Kaos GL’nin haberine destek çıktılar”, “sol 
görüşlü bazı gazeteler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini hedef aldılar” 
paylaşımında bulundu. Site, “Cuma namazından sonra “Gey Lezbiyen Biseksüel 
Trans Eşcinsel Haber Portalı (KOAS GL)” bir haber yayınladı. Haberin ardından 
harekete geçen sol cenah LGBT’leri öven içerikler üreterek KOAS GL’nin haberi-
ne destek çıktılar.” ifadeleriyle, T24, Yurt Gazetesi, DW Türkçe, Gazete Duvar ve 
Haber SOL isimlerini verdi.

Cinsiyetçi ve homofobik nefretin Temmuz ayında yükseldiği bir başka gelişme, 
sivil toplumda hükümete yakınlığıyla bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği’ne 
(KADEM) yönelik eleştiriler ve karşılıklı yeniden üretilen ve yayılan ayrımcı söy-
lemler ile kendini gösterdi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın KADEM’e yönelik, “Ailenin çözülmesine yol 
açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” 
tweeti ile başlayan tartışmalar, KADEM’in kendini savunurken gene eşcinselliği 
hedef almasıyla gelişti. 

Yeni Şafak yazarının tweetine, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 
“Müslüman dilinden ve elinden emin olduğumuz kişidir. Biz ne ara bu güzel has-
leti kaybettik?” tweetiyle karşılık verdi.
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Sosyal medya üzerinden yaşanan gelişmeyi, Independent Turkish, “Yeni Şafak 
yazarı Kaplan ile KADEM arasında “kutsal inek” kavgası diye verirken, gene In-
dependent Turkish ile Haber7, “Tartışmanın ardından Yusuf Kaplan ve KADEM 
Başkanı bir araya geldi” haberi paylaştılar. 

Bir kadın kuruluşu olduğu halde KADEM’in toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı 
olduğu biliniyor. Hâl böyleyken, MEB’in Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi Projesi’ne yönelik nefret kampanyasına katılıp cinsel yönelim kav-
ramını “gayri ahlaki” gördüğünü beyan etmesinin KADEM’i eleştirilere maruz kal-
maktan kurtarmadığı ortaya çıkıyor.

KADEM, “Derneğimizi kurduğumuzdan beri pek çok defa haksız eleştiri ve it-
hamlara maruz kaldık.” açıklaması yaptı ve ekledi: “Ancak biz sessiz kaldıkça bilgi 
kirliliğinin arttığını ve algıların hakikati örttüğünü görüyoruz.”

Nihayet, KADEM, hakkındaki “tüm iddialara cevap” dediği bir “kamuoyu açıkla-
ması” paylaştı.

DHA, KADEM’in “kamuoyu açıklaması”nı, “KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu’ndan 
iddialara yanıt” başlığı ile servis ederken, İLKHA, ayrımcılığa ve nefret söylemine 
ortak olarak, “KADEM: Eşcinsellik ve benzeri akımlar sapkın eğilimlerdir” diye 
aktardı.

YeniÇağ gazetesinin, “Yeni Şafak, KADEM’i suçlayan yazarına sahip çıkmadı!” 
başlığıyla gördüğü durumu ise Yeni Şafak, twitter hesabından, “KADEM’den 
önemli açıklamalar: Duruşumuz net: Eşcinsellik sapkın bir eğilimdir.” paylaşımı 
ile takip etti.

KADEM’in açıklamasını, “Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. 
Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın 
da katılımıyla derneğin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, sosyal 
medya başta olmak üzere farklı mecralarda dile getirilen iddialara cevap verdi.” 
sumunu ile veren Yeni Şafak, Gümrükçüoğlu’nun “Toplumsal cinsiyet’ derken eş-
cinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddiadır. 
Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir” ifadesiyle nef-
ret söylemini haberin spotuna taşıdı ve bir video-tweet olarak yeniden paylaştı.

Yeni Şafak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Güm-
rükçüoğlu’nun, “Herkes insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır ancak 
bu sapkın eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu 
tartışmak bile bize göre abesle iştigaldir.” sözlerini, ayrı bir video olarak da, “KA-
DEM: Toplumsal cinsiyet, eşcinsellik değildir” başlığı ile yayınlandı.
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Yeni Şafak gazetesinin, “KADEM’den önemli açıklamalar: Duruşumuz net eşcin-
sellik sapkın bir eğilimdir” başlıklı haberinde, KADEM’in basın açıklamasından 
Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun sözlerinden çıkardığı diğer tüm ara başlıkları tır-
nak içinde verirken, “Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eği-
limlerdir” ara başlığını “tırnak” içine almadığı görüldü.

KADEM’in cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemine rağmen, Akit, “KADEM, LG-
BTİ savunuculuğuna soyundu!” demeye devam etti. 

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Ger-
çek Hayat Dergisine verdiği “Kadın haklarını savunmak feminizme has değildir!” 
başlıklı röportajda, eşcinsellik ve cinsel yönelim konusunda KADEM’in basın açık-
lamasında söylediklerini tekrar etti. 

“KADEM Başkanı’ndan Kamuoyu Açıklaması”ndan kalan: “Burada bizim duruşu-
muz çok nettir: eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimler-
dir. Herkes insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Ancak bu sapkın 
eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak 
bile abesle iştigaldir.”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, “Eşcinselliği 
özendirici madde yok. Sadece bir referans var; o da toplumda devletin her kesi-
me yönelik şiddeti önleme yükümlülüğünü hatırlatıyor o kadar.” dese de, “Sapık 
supuk şeyler” diye cinsiyet eşitliğine ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine 
dönük cinsiyetçi dezenformasyon ve nefret kampanyası Temmuz ayında da de-
vam etti.

İçişleri Bakanı, LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa devam ediyor!

Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayıp, her türlü tehdit ve baskıya karşı ko-
rumakla yükümlü Bakanlık, Ağustos’tan Eylül’e nefret söylemini sürdürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran yerel seçimler sürecinde LGBTİ top-
lumuna, üyelerine ve kurumlarına yönelik sarf ettiği ayrımcı dili Ağustos ve Eylül 
aylarında da kullanmaya devam etti.

Bakan, hükümet adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim çalışmaları yürütür-
ken, “LGBT”yi de “terör” örgütleriyle birlikte telaffuz etmekte sakınca görmemiş, 
bir tv’nin “Bakan Soylu Seçim Özel” programında gene “LGBT”yi telaffuz etmişti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayıp, her türlü tehdit ve baskıya karşı 
korumakla görevli olan Bakanlığın, LGBTİ’leri “vatandaş”tan görmeyip kurumsal 
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ayrımcılığa tabii tutması, nefret söylemine devam edip, hedef göstermesi, Ağus-
tos’tan Eylül’e devam etti. 

Cinsel yönelimleri ile cinsiyet kimlikleri “şahsî” siyasî tercihlerine uymasa bile, 
LGBTİ yurttaşların da can ve mal güvenliğini gözetmesi, ifade-toplanma-gös-
teri ve örgütlenme hürriyetlerine yönelik yasal yükümlülüklere uyması beklenir 
Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı, 20 Ağustos’ta, Habertürk TV’de katıldığı 
televizyon programında, hedef gösterdiği LGBTİ’ler için, “Türkiye’de meşrulaştı-
rılmaya çalışılıyor, aleni ortaya dökülmeye çalışılıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu’nun sözlerini, haber7, “Bakan Soylu’dan LGBT so-
rusuna net cevap!” başlığıyla verirken, Akit, “LGBT›li sapkınlarla ilgili sorulan so-
ruya net cevap verdi” şeklinde homofobik nefret söylemiyle aktardı:

“Avrupa bunu kendi içerisinde siyasi bir cereyan olarak görüyor. Türkiye’ye ak-
tarmaya çalışıyor. Özellikle HDP dahil birtakım siyasi partiler tarafından ciddi bir 
şekilde Türkiye’de meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bizim dinimize, inancımıza, örf ve 
adetlerimize göre kabul etmemiz mümkün değil. Bunun meşru hale getirilmesi 
mümkün değil. İstiklal Caddesi’ndeki sloganlar yakışıyor mu bize? Bu doğru yak-
laşım değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, 
yaşadığım çevreme bunun yaşam meşruiyeti, siyasal meşruiyet olarak doğru bul-
muyorum.”

İnternet sitesi HaberVakti, “Soylu›dan LGBT sorusuna net cevap! Kabul edile-
mez...” başlığı ile ayrımcı ve hedef gösteren dile ortak olup aracılık ederken, in-
ternet medyasından GazetePatika, Bakan’ın konuşmasını “Soylu nefret söylem-
lerine devam ediyor” başlığı ile verdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş›e bağlı Özçelik-İş Sendikası›nın Afyonka-
rahisar›daki termal otelde 3 Eylül’de düzenlenen toplantıda, seçim sürecinin ar-
dından yaptığı konuşmada LGBTİ’leri yeniden hedef gösterdi.

Seçim çalışmaları yürütürken bir tv’de, “LGBT”yi de “terör” örgütleriyle birlikte 
telaffuz etmekte sakınca görmemiş olan Soylu’nun konuşmasını, Anadolu Ajan-
sı, “İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütünü, Doğu ve Güneydoğu’daki kadınlarımız, 
analarımız bitirecek” başlığıyla geçerken, tırnak içinde, “Ankara’daki bir LGBT 
derneğine ABD 22 milyon dolar yardım yapıyor” ara başlığını kullandı.

Anadolu Ajansı (AA), İçişleri Bakanı’nın LGBTİ derneklerini hedef göstermesi ve 
ayrımcı nefret söylemini şu şekilde paylaştı: “ABD’nin LGBT’ye yardım yaptığını 
aktaran Soylu, “Ankara’daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 
milyon dolar yardım yapıyor. Benim burada konuşmama gerek var mı? Neyle 
karşı karşıya kaldığımızı, hangi cereyanlarla karşı karşıya kaldığımızı, aslında te-
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mel hedefin şu milletin inancı, kimliği, bu coğrafyadaki varlığı olduğunu bundan 
sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı?” dedi.”

İhlas Haber Ajansı (İHA) ise “Bakan Soylu: Amerika LGBT’ye 22 milyon dolar 
yardım yapıyor” sözlerini tek tırnak ile doğrudan manşete çıkarırken, aynı sözleri 
ara başlıkta tırnaksız verdi.

İHA, “Amerika›nın LGBT derneklerini yardım ettiğini ifade eden Soylu konuşması-
nı şöyle sürdürdü” diye geçtiği haberinde, AA’dan farklı olarak, Bakan’ın sözlerini 
şöyle çerçeveledi: “Dünya›nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, 
bir taraftan PYD›ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söy-
leyeyim mi? LGBT›ye yardım yapıyor. Ankara›daki bir LGBT derneğine Amerika 
Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşmamıza ge-
rek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldı-
ğımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu 
ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?” 

İHA’nın haberini aktaran TGRT Haber, gene aynı şekilde, “Bakan Soylu: «Amerika 
LGBT’ye 22 milyon dolar yardım yapıyor»” manşetini kullandı.

TRT Haber ve TRT Avaz, İçişleri Bakanının LGBTİ’leri hedef gösteren konuşma-
sını internet sayfalarında yayınlarken, Anadolu Ajansı’nın geçtiği haber formunu 
olduğu gibi aldı.

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit, “terör” ile “LGBTİ”yi 
aynı cümle içinde kullanarak hedef gösteren İçişleri Bakanı’nın nefret söylemi ile 
ortaklaşırken, twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “‘Ne ile karşı karşıya oldu-
ğumuzu anlayın’ diyen Bakan Soylu korkunç gerçeği açıkladı! DIŞARIDA PYD/
PKK’YA SİLAH VEREN ABD, İÇERİDE LGBT’LİLERE MİLYONLARCA DOLAR AK-
TARDI Asıl amacı açıklayıp rakam verdi”

İnternet sayfasında ise “Bakan Soylu korkunç gerçeği açıkladı! PYD/PKK›ya si-
lah veren ABD, içerde sapkın LGBT›lilere milyonlarca dolar aktarıyor” başlığını 
kullanan Akit, okur ve takipçilerini de homofobik, transfobik ve cinsiyetçi nefret 
söylemi üretmeye ve yaymaya teşvik etti. 

LGBTİ’lere yönelik nefret söylemini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçim-
lerinde yükselten İçişleri Bakanı’nın Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın Afyon-
karahisar’da Eylül ayındaki toplantısında yaptığı konuşma yerel ve ulusal medya-
nın internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bakanın, “LGBTİ”yi “terör” ile aynı cümle içinde telaffuz eden, hedef gösteren ve 
nefret söylemi oluşturan ayrımcı diline ortak olup yeniden üreterek yayan medya 
organları olduğu gibi, eleştirel yaklaşanlar da oldu.
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LGBTİ’leri ve kurumlarını “dış mihrak” ithamıyla hedef gösteren, sivil topluma 
yönelik karalamada bulunan, dezenformasyon üreten, nefreti teşvik eden ayrımcı 
dili dolaşıma sokan internet medyasının homofobik ve transfobik seyri ise şöyle 
gelişti.

Afyon yerel medyası, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar’da Hak- İş 
Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıya katıldı” 
haberini, AfyonGazete, AfyonHaber ve AfyonHaber internet sayfalarında tamamı 
büyük harflerle “Amerika LGBT’ye 22 Milyon Dolar Yardım Yapıyor” manşetiyle 
verirken, AfyonZafer ise “Bakan Soylu, İmamoğlu’nu uyardı” başlığı altında pay-
laştı.

Sputnik Türkiye ile Independent Turkish twitter ve facebook sayfalarında, “Soylu: 
Amerika, Ankara’daki bir LGBT derneğine 22 milyon dolar yardım yapıyor” şek-
linde aynı başlık ile paylaşım yaptılar.

Haziran ayındaki yerel seçim sürecinde “LGBT’yi Türkiye için bir tehdit olarak 
görüyorum” diye konuşmuş olan İçişleri Bakanı’nın 3 Eylül’de sarf ettiği “Anka-
ra’daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım 
yapıyor” şeklinde hedef gösteren söylemi, DoğruHaber yayın organı tarafından 
“Dış kaynaklı sapkınlık” manşetiyle dolaşıma sokuldu. 

Kanal5, Anadolu Ajansı’nın bültenini yayınlamakla yetinirken, Milli Gazete, Ba-
kanın hedef gösteren ayrımcı söylemini “Gündeme bomba gibi düşecek sözler: 
ABD’den LGBT ahlaksızlığına destek” manşetiyle paylaştı.

EkranGazetesi adlı internet sitesi, “Büyük Şeytan’ın LGBT derneklerine bu ilgisi 
niye, ABD’den LGBT derneğine milyon dolarlık yardım!” başlığı ile nefret söyle-
mine ve dezenformasyona ortak olurken, Afyon Üniversitesi öğretim görevlisi 
olduğunu belirttiği Mücahit Gültekin adlı sosyal medya hesabından doğrudan 
hedef gösteren paylaşımları aktardı.

Anadolu Ajansı’nın dolaşıma soktuğu LGBTİ’leri ve kurumlarını hedef gösteren 
nefret söylemi barındıran bülteni ayrıca DirilişPostası, Güneş Gazetesi, KonHaber, 
AjansManisa, AydınPost internet siteleri olduğu gibi yayınladılar.

Gazete Rize adlı internet sitesi ise “Soylu’dan İmamoğlu’na: Başka işlerle meşgul 
olursan pejmürde ederiz” başlığını kullandı. Aynı başlığı ayrıca AydınSes kullandı.

İçişleri Bakanının sözlerini, internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarında, “Soy-
lu: Amerika Ankara›da LGBT›ye 22 milyon dolar yardım yapıyor” başlıklarıyla ve-
ren yayın organları ise şunlar oldu: İslami Analiz, YeniYüzyıl, Ulusal Kanal, Ay-
dınlık, Haber Vakti, Haksöz Haber, Tarafsız Haber Ajansı, Vaziyet, MemurlarNet, 
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HeberlerCom, Mynet, Medyanın Elli Tonu, Bursatv, Bursa Hakimiyet, Kanal Ege, 
Eskişehir Anadolu, Van Telgraf, Malatya Güncel.  

“Amerika, LGBT’ye 22 milyon dolar yardım yapıyor” dezenformasyonunu, olduğu 
gibi, “tırnaksız” hem haber başlığında hem ara başlıkta T24 adlı internet sitesi de 
kullandı, twitter ve facebook sayfalarından paylaştı.

Anadolu Ajansı’nın bültenini, “Bakan Soylu yine Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı!” 
başlığı ile alan Sözcü, Bakanın hedef göstermesini, “LGBT’lilere ABD Yardımı İd-
diası” ara başlığı ile paylaştı. Ayrıca MedyaFaresi adlı internet sitesi de “Soylu’dan 
flaş iddia: ABD, Ankara’da LGBT’ye 22 milyon dolar yardım yapıyor” başlığı ile 
aktardı.

Gazeteci Ergun Babahan, twitter hesabından, “Doğruysa bu ekonomik koşullar-
da memleketin çoğunun cinsel tercihi değişir walla:)) İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, ‘Amerika, Ankara’da LGBT’ye 22 milyon dolar yardım yapıyor’ Soylu’nun 
yeni hedefi LGBTİ’ler” paylaşımı yaptı.

Akit’in ilgili paylaşımını “retweet” eden Mehmet Ali Önel, “Içişleri bakanı Süley-
man Soylu açıkladı. ABD, Turkiye’deki LGBT’ye 22 Milyon Dolar para aktarmış. 
Sn. Soylu, küreselci çevre örgütlerine ve sahte hayvan sever derneklere yapılan 
yardımları da açıklasa çok iyi olur.” paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabında kendisini “Gıda - Hayvancılık - Total Madeni yağlar” 
alanından, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Baş-
kanı olarak tanıtan Mehmet Atmaca adlı kişi ise “İçişleri bakanı “Ankara’daki bir 
LGBT derneğine ABD 22 milyon dolar yardım yapıyor.” İns. bir başlangıç olur. Bu 
milletin aile yapısını çökertmek için kurulan bu ahlaksız yapılar hakkında gereği 
yapılır.” paylaşımı yaptı.

“Süleyman Soylu’dan LGBTİ+’ler hakkında nefret söylemi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Afyonkarahisar’da Hak-İş Konfederasyonu’na 
bağlı Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıda yaptığı konuşma kapsamın-
da LGBTİ’lere yönelik ithamlarını, “nefret söylemi” olarak veren yayın organları 
da oldu.

Bakanın hede göstermesini “Süleyman Soylu’dan LGBTİ+’ler hakkında nefret 
söylemi: Neyle karşı karşıya kaldık” başlığı ile gören Evrensel gazetesi ayrımcı-
lığa ve nefret söylemine karşı hak temelli yaklaşan yayın organlarından biriydi.

Evrensel twitter hesabından, “Daha önce LGBTİ+’leri tehdit olarak niteleyen İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu nefret söylemini sürdürdü: Neyle karşı karşıya kaldı-
ğımızı kelimelerle ifade etmeme gerek var mı?” paylaşımı yaptı. 
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İnternet gazetelerinden Duvar, İçişleri Bakanının konuşmasını “Soylu›dan LGBTİ+ 
bireylere dair nefret söylemi” başlığı ile paylaştı. Duvar internet sayfası da habe-
rinde, Bakanın daha önce de “tehdit” nitelemesini hatırlattı.

İnternet gazetesi ArtıGerçek, “Soylu›nun yeni hedefi LGBTİ›ler”, GerçekGündem 
ise “Soylu bu kez LGBT›yi hedef aldı! ‹Amerika yardım ediyor›”, İleriHaber ise 
“Soylu bu kez LGBTİ›leri hedef aldı” başlıklarını kullandı.

İçişleri Bakanının LGBTİ’leri hedef gösteren ve nefret söylemi barındıran konuş-
masının videosunu yayınlayan YolTV twitter hesabından “Soylu LGBT›lileri hedef 
aldı: Yaşatmak istediğimiz değerlerin altüst olmasına yönelik bir anlayış” payla-
şımı yaptı. YolTV ayrıca Bakanın Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıda 
sarf ettiği sözlerini “Soylu, ABD›nin Ankara›daki bir LGBT derneğine 22 milyon 
dolar yardım yaptığını iddia etti.” şeklinde verdi. 

Gazete köşelerine sığmayan, Belediye Meclislerinden taşan ve 
Boğaziçi LGBTİ+ öğrencilerini hedefleyen nefret… 

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Ekim Ayı İnternet Seyrine Belediye 
Meclislerindeki gökkuşağı tartışmaları, cinsiyetçi ve homofobik nefret olmadan 
dolmayan gazete “köşe” yazılarını ve son olarak da İstiklal Marşı bahanesiyle 
nefret kampanyasına maruz bırakılan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmala-
rı Kulübü kapsamında LGBTİ’lere yönelik hedef gösterme ve homofobik nefret 
söylemlerini ele aldık. 

Yerel seçimlerin ardından AKP muhalefetinin belediye meclislerinde siyaset aracı 
haline getirdiği “gökkuşağı” renkli “logo tartışmaları” İstanbul ve İzmir belediye 
meclislerinde gündemi oluşturdu ve homofobik nefret söylemlerinin üretilmesini 
ve yayılmasını beraberinde getirdi.

İstanbul Maltepe Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Mehmet Can Erdündar, “Malte-
pe’yi daha fazla LGBT’ye hazırlamak. 5 sene Maltepe’nin stratejisi bu” iddiasında 
bulundu. AKP’li üyenin Belediye Meclisi’nde sarf ettiği cinsiyetçi ve homofobik 
nefret söyleminin turnusolü “gökkuşağı” oldu.

İstanbul Maltepe Belediye Meclisi’ndeki nefret söylemini “Maltepe Belediyesi 
“LGBT”ye mi hazırlanıyor!” dosyasında ele aldık.

Her “renkli” CHP logosunda “gökkuşağı” gören İstanbul belediyelerindeki AKP 
muhalefetinin nefret söylemi bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
ortaya çıktı.
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Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi, Baş-
kan İmamoğlu’na, “sosyal medya hesaplarından cami logosunu kaldırmak üze-
rinden ve maalesef LGBT renklerinin logoya işlendiği”ne dair soru önergesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki gelişmeyi “Bu renkler konusundaki 
ısrar nedir?” başlıklı dosyamızda ele aldık.

Belediyelerdeki AKP muhalefetinin “gökkuşağı” takıntısı bu kez de İzmir Büyük-
şehir Belediye Meclisi’nde kendini gösterdi. Yerel seçimlerin ardından AKP mu-
halefetinin belediye meclislerinde siyaset aracı haline getirdiği “gökkuşağı” renk-
li “logo tartışmaları” İstanbul belediyelerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde de gündemi oluşturdu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde yapılan İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumunda AKP’li-
lerin “LGBTİ+ simgesi”ne benzettikleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 
logosunun gökkuşağı renklerinin tartışıldığı süreci “Belediye Meclislerinde “LGB-
Tİ+” tartışma sırası İzmir’de!” başlıklı dosyamızda ele aldık.

Nihayet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin AKP’li meclis üyeleri Dilek Yıldız 
Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkül; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyo-
nu’ndan adı ve logosunu gerekçe göstererek istifa etti.

Homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazıla-
rının haftalık okumasını yapıyoruz. 

Eylül ayında, “Homofobik nefretle bendini aşan köşeler!”, “Nefretlerini LGBTİ+’ya 
bağlamadan “köşe”lerini dolduramıyorlar!”, ““Eşcinsellerin hukuku”ndan “ibne-
lik”e…” ve son olarak “Hem ırkçı hem seksist ve de heteroseksist!” başlıkları altın-
da yaptığımız haftalık nefret söylemi okumalarının ardından işte Ekim ayı “köşe” 
okumaları.

Ekim ayının ilk haftasından, homofobik nefret söylemi okumasını yaptığımız köşe 
yazılarını Milat, Millî Gazete, Malatya SonSöz ve Akit’ten seçtik.

Irkçı, cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”leri…

Ekim ayının ikinci haftasından “anayasaya karşı suç” işleyen ırkçı, cinsiyetçi ve 
homofobik nefret “köşe”lerini Millî Gazete, Doğru Haber, Akit, Maraş Gündem ve 
Tokattan gazetelerinden seçtik. 

Haftanın gündemi, köşenin konusu fark etmez!

Irkçı, cinsiyetçi, homofobik nefret olmadan “köşe” dolmuyor! Ekim ayının üçüncü 
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haftasının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Akit ve Millî Gazete köşe 
yazarlarından seçtik. Haftanın gündemi, karaladıkları “köşe”nin konusu Akit ya-
zarları için fark etmiyor. İlgili ilgisiz, bilgili bilgisiz bulamaçları hazırdır; “tartışma” 
diye içine çekecekleri ırkçı, cinsiyetçi, homofobik nefret çukuru hiç değişmez!

“Eşcinselliğin hadi neyse de i…liğin lüzumu yoktur”

Homofobik nefret söylemiyle karalanan gazete “köşe”lerinin değişmez küfürleri: 
“LGBT bireyi”, “homoseksüel”, “sapkın”, “ahlaksız”, “karaktersiz”, “ibne”… Ekim 
ayının dördüncü haftasının cinsiyetçi ve homofobik nefret “köşe”lerini Sabah, 
Akit, Milat, İstiklal, Yeni Şafak ve Aydınlık köşe yazarlarından seçtik. 

“Homofobi baki kalır!”

Yayınevleri LGBTİ+ alanında yayınladıkları kitaplarını çeşitli vesilelerle kendi sos-
yal medya sayfalarında okurlarıyla paylaşıyorlar. Bu dönemler, kitapların yayım-
landığı tarihlerin yanı sıra içerikleriyle ilgili günlere, haftalara yönelik de olabiliyor.

Sosyal medyada homofobik nefret söylemi incelemelerimiz kapsamında yayı-
nevlerinin LGBTİ+ kitaplarına dair sosyal medya paylaşımlarının karşılaştığı ho-
mofobik tepkileri İletişim Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından taradık.

“Eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan ‘lubunca’ kelimelerle sözleri değiş-
tirilen İstiklal Marşı”

Ekim ayında, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nden kulüp üye-
lerine yeni dönem için atılan bir mailde İstiklal Marşı’nın sözlerinin değiştirildiği 
görüntülerin sosyal medyada paylaşılması cinsiyetçi ve homofobik saldırganlığı 
beraberinde getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü, “Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ 
Çalışmaları Kulübü üyesi arkadaşlarımız, İstiklal Marşı’nın sözlerinin lubunca te-
rimler ile değiştirilmiş versiyonunu esprili bir kulübe hoşgeldiniz mesajı olarak 
paylaştıkları gerekçesiyle linç ile karşılaşmıştır” açıklaması yaptı.

Tarih İncelemeleri Kulübü, “açıktır ki “milli değerlere saygısızlık” kisvesine bürün-
müş bir cinsiyetçilik ve nefret suçu olarak karşımıza çıkmaktadır” dediği “linç” 
kampanyasının hedefinin “LGBTİ+ bireylerin yaşam alanlarını daraltmak ve faali-
yetlerini engellemekten başka bir şey” olmadığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü, linç kampanyasının örgütlenme-
sinde başı çekenlerin “okulumuz resmi kulüplerinden ADK ve BİSAK, ayrıca okul-
da faaliyet gösteren AGD” olduğunu kaydetti: “Bir yandan LGBTİ+ Çalışmaları 
Kulübü’nün faaliyetlerinin engellenmesi ve kulübe soruşturulma başlatılması için 
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mevcut yasa ve mevzuatları çarpıtarak resmi başvurular yapılmakta, bir yandan 
da nefret söylemleriyle dolu bir kampanya yürütülmektedir.”

Yeşil Gazete, “Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBTİ öğrenciler hedefte İstiklal Mar-
şı’nın değiştirildiği bir e-posta üzerine BİSAK, ADD ve hükümet yanlısı medya ta-
rafından hedef gösterilen LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü öğrencileri “LGBTİ+ fobisini 
yeniden üretiyorlar”” paylaşımı yaptı.

İstiklal Marşı’nın sözleri ile mizah yapılmasına tepki adı altında yürütülen ve Bo-
ğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nü hedef gösteren homofobik sal-
dırılara medyanın kendisi hem aracı hem doğrudan ortak oldu. 

Sabah gazetesi, “Türkiye’deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan ‘lubun-
ca’ kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı’na, bir de sözlük hazırlandı. Söz-
lükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve ‘lubunca’ dedikleri jargona 
ait kelimelerin anlamları bulunuyor.” bilgisi geçse de, manşeti, “Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde LGBT skandalı! İstiklal Marşı’yla dalga geçtiler” oldu.

Takvim, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki LGBT’li grubun İstiklal Marşı hakaretine tep-
ki” paylaşımında, “soruşturma açılsın” talepli nefret kampanyasına ortak oldu. 
Aydınlık, “kulübün faaliyetlerinin derhal durdurulsun” saldırısına aracı ve ortak 
oldu. Boğaziçi ADK, TGB de nefret kampanyasına katıldıklarını paylaştılar.

Dini Haberler, “Boğaziçi LGBTİ “İbneleri”nden İstiklâl Marşı’na hakarete tepkiler 
devam ediyor”, AHaber, “Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü’nden İstiklal Mar-
şı’na saldırı!”, Anadolu Gazetesi, “Boğaziçi Üniversitesi’nde skandal! İstiklal Mar-
şı’nı LGBT şiirine uyarladılar!”, Ortadoğu Gazetesi, “Boğaziçi Üniversitesi LGBT 
Üyelerinden İstiklal Marşı’na Büyük Saygısızlık!”, Yeni Asır, “Boğaziçi’nde büyük 
rezillik! İstiklal Marşı ile böyle dalga geçtiler”

Akit, “Savcılık harekete geçsin! Homolar İstiklal Marşımızla dalga geçti” derken, 
Akittv, Türkiye, Akit, Karar, Millî Gazete, Mynet, Sabah, Takvim, Doğru Haber de-
zenforme etme, homofobik nefret söylemi üretme ve yayma kampanyasına aracı 
ve ortak oldular. 

Twitter’da, #DursunBuHayasızcaAkın heştegi açıldı. Yeni Şafak köşe yazarı İs-
mail Kılıçarslan, “Toprağın senin olması yetmez. O toprağı kimin ektiği ve ki-
min işlediğidir mesele. İstiklal Marşımızı tahrif ederek LGBT propagandası yapan 
pislikleri kim ekiyor kim işliyorsa düşmanımız odur.” paylaşımı yaptı. Akit yazarı 
Abdurrahman Dilipak ise “Boğaziçi’nde LGBT skandalı! İstiklal Marşı’yla dalga 
geçtiler...” paylaşımına ortak oldu.
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Homofobik nefret söyleminin Kasım ayı sosyal seyri 

Kasım’ın nefrete ve şiddete karşı günlerinde, medya ve siyasetin hedefinde gene 
kadınlar ve LGBTİ+’lar vardı…

Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Kasım 2019 İnternet Seyrine, ODTÜ 
Onur Yürüyüşü Davası, 20 Kasım Nefret Mağduru Transları Anma Haftası ve ar-
dından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü İstan-
bul Yürüyüşü vesilesiyle medyadan ve siyasetten kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı 
üretilen cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemlerini aldık.

“İşin gücün, dönmeler, hainler, inbeler!”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 18 öğrenci ve bir akademisyenin, 
10 Mayıs’ta kampüste düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmaları gerekçe 
gösterilerek açılan dava sürecinde Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başla-
yan duruşmalarla birlikte cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleri de dolaşıma 
çıktı.

Polis dava öncesi adliye önünde basın açıklamasını engelledi. Öğrencileri, “Size 
üç dakika veriyorum, dağılmazsanız alırız” diyerek tehdit eden polise Cumhuri-
yet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi. Polis, 
Tanrıkulu’na bağırarak, “Ne istersem yaparım” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) LGBTİ+ Onur Yürüyüşü dava sürecinde 
sosyal medyada başlatılan #ODTÜnünOnurunaSahipÇık kampanyasına katılan 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “ODTÜ’de ‘Onur Yürüyüşü’nde barışçıl protes-
to haklarını kullandıkları için haklarında dava açılan 19 hak savunucusunun ya-
nındayım” twitter paylaşımı, kendisini “demokrat hukukçu” sıfatıyla tanımlayan 
bir avukat takipçisi tarafından “İşin gücün, dönmeler,hainler,inbeler!” söylemiyle 
karşılandı.

CHP İstanbul Milletvekili, İnsan Hakları Aktivisti ve Hukukçu Sezgin Tanrıkulu 
üzerinden LGBTİ+ toplumuna karşı sarf edilen geleneksel ve bildik cinsiyetçi ve 
homofobik nefret söylemleri şöyle sıralandı: “Senin...... Olduğunu bilmiyorduk. 
Yazık çok yazık”, “İbnelik sizin ruhunuz da var.”, “İbne deyince kızma kimseye”, 
“İbnelik ve onur! yürüyüşü! Sizin beyniniz nasıl çalışıyor!”, “Dünyanın en aşlağılık 
işini yapacaksın sonra da adını onur koyacaksın! Alay eder gibi...Bu kerhanedeki-
lerin namus idda etmesine benziyo!”

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun aynı heşteg altında bu kez adliyeden yaptığı 
“Barışçıl protesto en temel insan hakkıdır ve yargılanamaz. Ankara Adliyesi’nde 
ODTÜ’lü LGBTİ+ hak savunucuları davasındayız.” paylaşımına, İçişleri Bakanı’nın 
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“LGBT” ile “terör”ü süreki birlikte telaffuz eden ve sistematik hedef gösteren 
söylemlerini tekrar eden “mesaj”larla birlikte gene bildik cinsiyetçi ve homofobik 
nefret söylemleri ile karşılık verildi: “Keşke o begendiğiniz renkleri simgeliyen bir 
şey giyseydiniz daha hoş dururdu zulum oldunuz bu ülkeye”, “Ne oldu şimdi o 
çantayı insanların gözüne sokarcasina öyle tuttunda savunmaya çalıstığınız so-
nuçta i.....k senin kafanı kim bulandirdi”

Deutsche Welle Türkçe’nin twitter hesabından paylaştığı dava haberine takipçi-
sinden “Fotoğrafa bakınca ne oldukları hemen anlaşılıyor. Bunların işi gücü i.....” 
mesajlı homofobik nefret söylemi gelirken; BBC News Türkçe paylaşımına gene 
geleneksel bildik “Götverenler yürüyüşü olur mu, göt vuruşu olmasın.” nefret 
mesajı geldi. BBC News Türkçe’nin davayla ilgili yaptığı twitter paylaşımına gelen 
bir diğer nefret mesajı ise söylemden öteye çağrı yapıyordu: “Polisin kabahati 
büyük, darp edeceğine kafalarına sıksaydı şikayet edecek kimse olmayacaktı, 
ulan öğrenci misiniz terörist mi belli değil”

“Bu milletin ahlâkını başkalaştırmak isteyen 50 tane LGBT’li kadın…”

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası ve hemen ardından 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dü-
zenlenen İstanbul Kadın Yürüyüşü vesilesiyle kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik 
medyadan ve siyasetten gelen cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söy-
lemleri gündemdeydi.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve imzacı devletlere “kadına 
karşı şiddeti önleme, şiddetten koruma, şiddet eylemlerini kovuşturma ve mağ-
dur destek mekanizmaları oluşturma” yükümlülüğü getiren “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”ne rağmen karalamaya ve cinsiyetçi nefret söylemlerine maruz kalan 
gene kadınlar ve LGBTİ+’lar oldu. 

Cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın 
organları, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü paylaşımları ya-
pan CHP’li belediyeleri hedef aldılar. İstanbul Şişli Belediyesi, 20 Kasım Nefret 
Mağduru Transları Anma Haftası için sokaklarına “Bir Arada Buradayız” mesajı 
içeren bildboardlar yerleştirdiği ve sosyal medya hesaplarında “her türlü ayrım-
cılık ve şiddetin karşısındayız” mesajıyla bir video yayımladığı için nefret med-
yasının hedefi oldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü İstanbul Yü-
rüyüşü bu sene “bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok” pankartı ile barışçıl 
şekilde tamamlanırken polisin gene son anda plastik mermi ve biber gazı saldır-
masını savunan Emniyet Genel Müdürlüğü, müdahalesini gerekçelendirmek için 
LGBTİ’leri “marjinal grup” ithamıyla kriminalize etti.
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Sistematik olarak LGBTİ+’ları hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 
Jandarma Genel Komutanlığı Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş Değerlendirme 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; İstanbul’da 25 Kasım’da “50 LGBT’li kadının 
polise saldırdığını” ve “polisin hiçbir müdahale ortaya koymadığını” iddia etti: 
“Bu milletin ahlâkını başkalaştırmak isteyen, bu milletin bütün geleneğini bütün 
medeniyet anlayışını başkalaştırmak isteyen 50 tane LGBT’li kadın direkt polise 
saldırdı. Polis hiçbir müdahale ortaya koymadı.”

Homofobik nefret söyleminin Aralık ayı sosyal seyri 

LGBTİ+’lara karşı Aralık’ta üretilen nefret söylemleri gökyüzünden, gazete köşe-
lerinden, belediye meclislerinden geldi… 

Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden EasyJet’in, trans bir yolcunun şikâ-
yeti sonrasında uçak içi anonslarında “Bayanlar ve Baylar” ifadesini kullanmak-
tan vazgeçme tavsiyesinde bulunmasına sosyal medya gelen tepkiler geleneksel 
cinsiyetçi, homofobik ve transfobik nefret söylemi cinsinden oldu: “Bu durumda 
şikayet etsin kadın ve erkek cinsiyetide kaldırılsın herkes top olsun hayat bayram 
olsun mu diyelim?”

BBC News Türkçe’nin facebook sayfasında paylaşılan geleneksel transfobik nef-
ret söylemiyle takipçilerin, ikili cinsiyet rejiminin dilini eleştiren yolcuyu haklı çı-
kartacak şekilde hayli eğlendikleri de görülüyor: 

“Ya ne fark edecek,…”

“İkisinide üstüne alın işte çifte selam verilmiş oluyor sana daha ne istiyorsun, 
yada seç birini kasmayın bu kadar.”

“Bayanlar ve Baylar ve ÜçüncüCins Hoşgeldiniz!... ya da......Mahlukatlar Hoşgel-
diniz!”

“Ya baysin. Ya bayansin.. Adam ikinsiden muhhakak biri” 

“Zaten boş beleş olmasa trans olmaz. Mantıklı bir ifade beklemek hata”

“bayanlar,baylar ve arada kalanlar”

“Bayanlar baylar ve yan sanayi olanlar desin”

BBC Türkçe takipçilerinin cinsiyetçi söyleminden havayolu şirketi EasyJet de na-
sibini alıyor: “adından belli kolay jet .Emme gommeciler sizizii”
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BBC News Türkçe, haberi, twitter hesabından, LGBTİ+ hakları kuruluşu Sto-
newall’un sözcüsünden, “İnsanlara cinsiyetsiz bir dille hitap etmek, kimsenin 
kendisini dışlanmamış hissetmesini sağlamanın basit ve pozitif bir yolu”, alıntı-
sıyla yaptığı paylaşıma gelen cinsiyetçi ve transfobik nefret söylemleri:

“Ne alakası var sapkınlar”

“X ve Y kromozomlarının haricinde bir üçüncü gen var da, bizim mi haberimiz 
yok?”

“ne diye hitap etcek değisikler diyemi”

“O zaman ingilizceden “he” ve “ she” zamirlerini kaldırın ve sadece İT kullanın”

“kadın yada erkek oldugunu belli etmeden hitap edince nolcak cinsiyetsiz mi 
olacak insanlar amac cinsiyetsizleştirmek mi peki neden”

“Sonra bir bakmışsın birgün herkez GEY olmus. Ya cinsiyetinden mi utaniyorsun. 
Cinsiyetsizlik nedir ya.”

“Lut kavmi tüm dinlerde geçer. Uyarması bizden.”

“Kadın ve trans pozitif ayrımcılığınız batsın! Cinsiyetsiz dünya isteyenler, melek 
olma yolunda şeytanlık peşinde koşuyorlar!”

“Rahatsız olan kişiyi Trans olarak ifade etmişsiniz. Anlamı dönmedir. Yani bir dö-
nem erkek cinsiyetli iken daha sonra kadın cinsiyetine özenmiş ve kendini bayan 
olarak dizayn etmiştir. Yani cinsiyetsiz değildir. Meselenin özüde bu kişinin rahat-
sızlığı değil, toplumun ifsadıdır.”

“Bbc kadın ve erkek varlığına düşmandır. Politikası bunun üzerinedir. Cinsiyetsiz 
dünya yaratmak lgbt propagandası temel amacıdır. Ama başaramayacaksınız.”

“Suyunu çıkarmasınlar otursunlar adam gibi yerlerinde”

BBC News Türkçe, aynı haberi, twitter hesabından iki kere daha paylaştı. “Easy-
Jet trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında ‘Bayanlar ve Baylar’ ifadesini 
kaldırmayı tartışıyor” sunumuyla yaptığı paylaşıma gelen takipçi “tartışmaları” 
ise şöyle seyretti:

“Tüm bunların tek amacı var eşcinselliği yaygınlaştırmak.”

“Biyologlara da dava açsın, cinsiyet tespitinde ne idüğü belirsizler kategorisi ek-
lensin. Ya da kendisi hangi cinsmiş onu söylesin.”
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“Suyunu çıkarmasınlar otursunlar adam gibi yerlerinde. Yani insan gibi tamam 
bu daha cok uydu..”

“Bayanlar Baylar ve sevgili ibneler...”

Aynı haberi twitter hesabından paylaşan DikenComTr’nin avukat ve “insan hak-
ları savunusucu” olduğunu belirten bir takipçi ise “Neden kaldıriyor, bayanlar 
baylar ve arada kalanlar diye yapsalarmış anonsu.” önerisinde bulunuyor.

“Homoları legalize etmek isteyen CHP’li başkanlar, kamunun imkanlarını sapkın-
lar için harcıyor”

Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın “yaygın medya organ”ı 
halini almış olan Yeni Akit, Kasım ayındaki coşkusunu Aralık ayına da taşıdı.

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü paylaşımları yapan CHP’li 
belediyeleri hedef alan nefret-kokteyline katkısını eksik etmeyen Akit, sene bi-
terken CHP’li belediyeler üzerinden LGBTİ+ kurumlarına yönelik nefretine devam 
etti.

Akit, “Dünya sapkınlığa savaş açarken CHP kucak açtı” manşetiyle, doğrudan 
LGBTİ+ kurum ve çalışanlarını hedefe alırken, “sapkınlık” ifadesiyle yaftaladığı 
eşcinselliği “suç” olarak gösterdi. 

“Türk aile yapısının bir numaralı düşmanı olan homoları legalize etmek isteyen 
CHP’li başkanlar, kamunun imkanlarını sapkınlar için harcıyor” sunumuyla verdiği 
“CHP’li belediyeler LGBTİ bataklığında” başlıklı nefret metni ise gene senenin 
son günü Akit’ten Hakkı Bilir imzasıyla dolaşıma sokuldu.

Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da, CHP’li belediyeler üzerinden LGBTİ+ 
kurumlarına yönelik hedef gösterme, nefret üretme, yayma ve teşvik faaliyetleri-
ni Takvim gazetesi, Akit ile ortaklaşa yürüttü: “Dünya eşcinselliğe savaş açarken 
CHP LGBT savunuculuğunda!” 

Takvim ile Akit sadece, LGBTİ+ kişi ve kurumlarını hedef alıp, nefret söylemi üret-
me ve yaymada ortaklaşmıyor, takipçilerini teşvikte de ortaklaşıyor:

“Tunç soyerde eşçinselmi acaba”

“Oy almak için hertürlü ibnelige yapanlar için bunu söylemek bi anlam ifade et-
mez...”

“Tunc soyerde top demekki”
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“ınbelere bak hele”

LGBTİ+ kişi, kurum ve toplumuna yönelik her türlü nefret söylemi üretme, yay-
ma ve teşvikte hoyratlığı elden bırakmayan Takvim, “Eşcinsel lobiler eşcinselli-
ğe karşı söz söyleyeni linç ediyorlar!” manşetiyle çığırtkanlık yapmaktan da geri 
durmuyor. 

Belediye meclislerinde cinsiyetçi ve homofobik nefretin seyri: “Gökkuşağı renkli 
logo”dan “prezervatif”e…

“Toplumsal cinsiyet”, “gökkuşağı renkli logo”, “LGBT” derken “prezervatif” me-
selelerinden hareketle, yerel seçimlerin ardından AKP muhalefetinin belediye 
meclislerinde siyaset aracı haline getirdiği “tartışma” konuları Ekim ve Kasım ay-
larının ardından Aralık boyunca da gündemdeydi.

Ekim ve Kasım ayları boyunca belediye meclislerinde cinsiyetçi ve homofobik 
nefret söylemleriyle gelişen tartışmalar şu seyri izledi: 

AKP’li üyenin Belediye Meclisi’nde sarf ettiği cinsiyetçi ve homofobik nefret söy-
leminin turnusolü “gökkuşağı” oldu: Maltepe Belediyesi “LGBT”ye mi hazırlanı-
yor!

İstanbul belediyelerindeki AKP muhalefeti, her “renkli” CHP logosunda “gökku-
şağı” görüyor: “Bu renkler konusundaki ısrar nedir?”

Belediyelerdeki AKP muhalefetinin “gökkuşağı” takıntısı bu kez de İzmir Büyük-
şehir Belediye Meclisi’nde ortaya çıktı: Belediye Meclislerinde “LGBTİ+” tartışma 
sırası İzmir’de!

LGBTİ+’ların varlığını ve kent hakkını inkâr eden ayrımcı muhafazakâr siyaset son 
olarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kendini gösterdi: “LGBT’ler de bizim 
kardeşimiz. Ancak…”

Transfobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik yayın organları, 20 Kasım’da 
CHP’li belediyeleri hedef aldı: Nefret Suçları: LGBTİ+’lara yönelik varoluşsal bir 
tehdit!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde “LGBTİ” tartışması Aralık ayın-
da’da da kapanmadı.

Aralık ayında bir diğer cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemi ise Mersin Büyük-
şehir Belediye Meclisi oldu.
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Aralık Ayı Toplantısında, “bir genç 
olarak” söz alan AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif 
dağıtmasını eleştirdi! 

AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt’un sarf ettiği, “Sağlık Daire Başkanlığımız 
sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi’nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim top-
lumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?” sözlerine karşı Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen 
proje kapsamında yapıldığını belirtti: “CHP’li belediye okulda prezervatif dağıttı: 
‘edepsizlik’ ‘ahlaksızlık’ ‘terbiyesizlik’”



112

2019 Medya İzleme Raporu

HAK HABERCİLİĞİ 
İÇİN KILAVUZ
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Haber-yazı ile ilgili genel yaklaşımlar

KaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisi gerçeklere ve doğrulara say-
gılı, gelir, cinsiyet, eğitim, etnik/dinsel köken vb. eşitsizliklerden mustarip olan, 
“çekinikler/güçsüzleştirilmişler”den yana bir habercilik tarzını benimser. “Sesi 
duyulmayanın sesi olmak” ilkesinden yola çıkan, nefret söylemi üretmeyen bir 
habercilikte etik ve siyasal sorumlulukla davranmak ziyadesiyle önem kazanıyor.

Haber yazımına ilişkin nefret söylemi, olayı ve suçu üzerine çalışmaları sonucu 
KaosGL.org internet gazetesi ve Kaos GL dergisinin genel yaklaşımlarını şöyle 
özetleyebiliriz:

Haber, yorum ve eleştiri özgürlüğünü savunuyoruz. Ancak, haber ile güncel olay-
lara ilişkin yorum ya da düşünceleri birbirlerinden kesin olarak ayırıyoruz. Bir 
yazar, makalede aktardığı bilgilerle ilgili kişisel düşüncelerini ancak yazısını im-
zalayarak belirtebilir.

Gazeteci aktarıcıdır, haberde yorum yapmıyoruz.

Kimseyle aynı fikirde olduğumuzu belirtmiyoruz.

Hiçbir bilgiden sonuç çıkarmıyoruz.

İnsanları ve olayları tek tipleştirmiyoruz.

Kimseyi yargılamıyoruz.

Kimseyi dışlamıyoruz.

KaosGL.org için haber nedir?

• Facebook’ta açılan ayrımcı, homofobik, transfobik, cinsiyetçi gruplardan, say-
falardan ve bunun gibi sitelerden okurları haberdar edebilir, sitenin grubun, 
sayfanın kapatılması girişimini haber olarak hazırlayabilirsiniz. Bunların kapa-
tılması ise ikinci bir haberdir. 

•  LGBTİ+’lara yönelik yapılan pozitif ya da negatif tüm açıklamalar ve bu açık-
lamalardan yola çıkarak hazırlanan bütün haberler. 

• Eleştirel medya okur-yazarı olarak yapacağınız bütün medya okumaları ha-
berdir. 

• Yazılı medyayı izliyoruz ve düzenli bir medya takibi yapıyoruz. 
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• LGBTİ örgütlerinin, anti-otoriter, feminist örgütlerin etkinlikleri, eylemleri Ka-
osGL.org için haberdir. 

• Herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’ların ya da LGBTİ+ olduğu 
varsayılan ve bu sebeple hakları ihlal edilen kişilerin tanıklıkları ve bu süreçte 
verdikleri mücadele deneyimleri KaosGL.org için haberdir. 

• Ailesiyle cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği üzerinden sorun yaşayan LGBTİ’lerin 
deneyimleri, çalışma hayatında cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği ayrım-
cılığına uğrama halleri haberdir.

• Pozitif haberler, başarı örnekleri, istihdam, eğitim, barınma, aile, sosyal hiz-
metler, gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ve deneyimler KaosGL.org’un özel-
likle odaklandığı konular.

Haber kaynağı

KaosGL.org haberciliğinin esaslarından biri de kaynak gösterimidir. Bu hem eme-
ğe saygı hem de bilgiyle bağlantılı sorun çıkması durumunda önemlidir.

Başka kuruluşların haberlerini kaynak göstermeden yayımlamıyoruz. Haberin 
içinde, kullandığımız bilgiyi aldığımız kaynağı, “Evrensel gazetesinin haberine 
göre”, www.lkidlisl.org sitesindeki bilgilere göre gibi ibarelerle, ya da kimi zaman 
haberin altına (*) açıklamayla ek kaynakları gösteriyoruz.

Kaynağını bilmediğimiz haberleri yayımlamıyoruz.

Sahibinin izni dışında bilgi, haber, görüntü, fotoğraf, ses, belge kullanmıyoruz; 
bunları elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmıyoruz.

Kayıt dışı/”Off the record”

Açıklanmaması kaydıyla verilmiş bilgi ve belgelerle; haber kaynaklarını, kendileri 
izin vermediği sürece açıklamıyoruz. Ancak, öncelikle haber kaynağımızı kimliği-
ni açıklaması konusunda ikna etmeye çalışıyoruz.

Haber kaynaklarımızı, aksini gerektiren açık bir neden bulunmadıkça açıklıyoruz. 
Eğer kaynağın gizli tutulması gerekiyorsa, bunun nedenini belirtiyoruz.

Haberde haber kaynağının ismini açıklıyorsak, muhabir; kişiye adını kullanıp kul-
lanamayacağını soruyor. Editör de haber kaynağının isminin açıklandığı durum-
larda muhabire, “kişinin isminin bilgisi dahilinde geçip geçmediğini” soruyor.
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Kimi zaman, özellikle de devletle, bakanlıklarla ilgili haberlerde, kaynağın verdiği 
bilgileri” sağlık bakanlığı yetkililerine” gibi bir girişle verebiliriz. Bu durumda da 
bilgilerin doğruluğundan emin olmak durumundayız.

Açıklama nedeniyle, adını vermesek bile, kaynağın tahmin edilebilir olması du-
rumunda, haberi verirken özenli davranmalı, muhabir ve editör durumu tartış-
malıdır.

Fotoğraflı/görüntülü haberlerde

Fotoğraf ve görüntünün güncel olup olmadığını belirtiyoruz, kaynağını yazıyo-
ruz. Fotoğraf seçiminde dikkatli davranıyor, şiddete, cinsellik gösterisine, özel 
yaşama tecavüz sayılabilecek fotoğrafları yayınlamıyoruz.

Cinsel saldırı ve şiddetten hayatta kalanların fotoğraf, görüntü ve kimliklerini ya-
yımlamıyoruz. 

Haberde dengelilik / taraflara eşit mesafede durmak

Haberlerimizi, olayın tüm taraflarının görüşünü alarak hazırlıyoruz. Taraflardan 
biri işbirliğinden kaçınacak olursa, bu durumu okurlarımıza duyuruyoruz.

Suç, şiddet, çocuklarla ilgili suçlar, iddialar

“Aksi mahkemede kanıtlanıncaya dek, herkesin masum olduğu” ilkesini aklımız-
dan çıkartmıyoruz. Haberimizde olayın hangi detaylarına yer vereceğimizi önce 
birlikte tartışıyoruz. Haberi kullanmaya karar verdiğimizde iddiaları “iddia” olarak 
yazıyoruz; “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre,...”; “polisin iddiası-
na göre...” şeklinde ibareler kullanıyoruz.

Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda, sanık, tanık ya da mağdur olsun, 
18 yaşından küçüklerin açık isimleri ile fotoğraflarını yayımlamıyoruz. Çocuğun 
kişilik ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, çocuktan sorumlu kişinin izni 
ve sosyal çalışmacının yönlendirmeleri olmaksızın çocukla röportaj yapmaktan 
kaçınıyoruz.

Gazeteci şiddete karşıdır. Şiddet kışkırtıcılığı, şiddet çağrıştıran sözcüklerle ben-
zetme yapmıyoruz. Örneğin, “Bomba gibi haber” demiyoruz. “Memur ordusu” 
gibi militarist söylemler kullanmıyoruz.

KaosGL.org haberlerinde kimse “katil”, “terörist” değildir. Birileri böyle söyleyin-
ce, bu sözcükler tırnak içinde haberlerde yer alabilir.
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Özel yaşamın gizliliği

Özel yaşamın gizliliğine saygılıyız.

Bir olayı haberleştirirken, olaya karışan kişilere değil, olayın kendisine öncelik 
veriyoruz. Haberlerimizde kişilere yönelik incitici bir dil kullanmıyoruz.

Üzüntü, sıkıntı, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda, giz-
liliklere uyarak duygu sömürüsü gibi algılanabilecek haberler yapmıyoruz. Bu 
kişileri daha da üzecek, sıkıntıya sokacak, durumlarından yararlanacak haberler 
hazırlamıyoruz. «Ben onun yerinde olsaydım...»ı her zaman aklımızın bir köşesin-
de tutuyoruz. Başkalarının üzüntülerinin gizliliğine saygı gösteriyoruz.

İçerik ve söylemin alternatif kullanımı

KaosGL.org’da yaygın medyanın görmediği, göstermek istemediğini haberleş-
tirmeyi amaçlıyoruz. Yerel medyaya, ihmal edilenlere yer veriyor, gündemin tek 
yanlı sunumunu tersyüz etmeye çabalıyoruz.

Haberin içeriğini siyasal ve etik olarak uygun bir dille/söylemle kurmaya önem 
veriyoruz. Yaygın medyanın ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, belirleyici söyleminden uzak 
duruyoruz, çalışıyoruz. Mevcut eşitsizlikleri yeniden üretmemeye/kurmamaya 
özen gösteriyoruz.

Yerel kimlikleri/kültürleri marjinalleştiren, ötekileştiren, evcilleştiren ya da me-
talaştıran yaygın medyanın hegemonik söylemi karşısında alternatif bir söylem 
geliştirmeye çalışıyoruz.

Siyasal yanlılık

Medya ve siyaset ilişkisini, herhangi bir partiyi veya siyasal gücü desteklemeyi 
aşan, tüm siyasal ve ekonomik yapının meşruiyetine uzanan daha geniş bir yan-
lılık kavramı ile sorguluyoruz.

Örneğin; siyasal/ekonomik seçkinlerin söylem ve eylemlerinin takip edilmesine 
dayalı bir haber yapma alışkanlığının, bu kişilerin temsil ettiği çıkar merkezlerinin 
siyasal/ekonomik sorunları tanımlama ve çerçeveleme biçimlerin okuyucu ve iz-
leyicilere dayattığını hatırlıyoruz.

“Enflasyon” ile ilgili bir haber yapacaksak, haberimizi “başbakan, ekonomiden 
sorumlu devlet bakanı” vs. ilişkin bir metin olarak değil, “sokaktaki insanı” mer-
keze alarak kurguluyoruz.
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Suça ilişkin bir haber yapacaksak, suçu 5N+1K kuralına göre haberleştirmekle 
yetinmiyor, okuyucuya o suçun toplumsal nedenlerini anlatabilecek bir içerik 
oluşturmaya çalışıyoruz. Haberimizin arka plan bilgisini, bu amaçla zenginleşti-
riyoruz.

Transfobi ilgili bir haber yapacaksak, haberimizi “bir mağdur trans” üzerinden 
kurgulamak ve duygu sömürüsü yapmak yerine, transfobinin varlığı, var olma 
nedenleri, neden ortadan kaldırılamadığıyla ilgili sorular soruyoruz.

LGBTİ+ içerikli haberlerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor: 

Medya çalışanları, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı 
farkındalığın geniş bir tabana yayılması sürecinde önemli bir rol oynadıklarının 
bilincinde olmalıdır.

Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan lezbi-
yen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin sorunlarına daha fazla ilgi gösterme-
lidir.

LGBTİ+’ların bedenlerinin cinsel çağrışımlar yaratacak biçimde, gereksizce gör-
selleştirilmesinin önüne geçmeli ve salt cinsel nesneler olarak algılanmalarına 
izin vermemelidir.

Dilin içinde yerleşik, bir cinsel yönelimi/cinsiyet kimliğini diğeri karşısında aşağı-
layan cinsiyetçi ve homofobik/bifobik/transfobik sözcük ve söylemlerin dönüş-
türülmesi konusunda duyarlı olmalı, yanlı sözcük ve terimleri kullanmak yerine 
eşitlikçi bir söylemi geliştirmek için çaba göstermelidir.

Medyadaki her türlü içerikte, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri 
ne olursa olsun, farklı yaş, görüntü, fikir, görev ve rollere sahip insanların sunu-
munda, gelenekler, alışkanlıklar, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik kalıp yargılar 
dışına çıkılması konusunda gereken özeni göstermelidir.

Her türlü içeriğin oluşturulmasında, heteroseksüel bireylerin olduğu kadar, LG-
BTİ+’ların ve LGBTİ+ varoluşu konusunda görüşlerini, deneyim ve uzmanlıkları 
çerçevesindeki bilgilerini topluma yansıtmalıdır.

LGBTİ+’lar arasında olumlu rol modeli olabilecek örneklerin haberleştirilmesi ve 
programlarda kullanılmasına öncelik vermelidir. 

Haberin içeriği ile hiçbir ilgisi olmadığı halde kişilerin cinsiyet, cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliklerinin belirtilmesi ayrımcılıktır. Heteroseksüel ve erkek bireylerden 
bahsederken “heteroseksüel” ve “erkek” olduğunu belirtilmezken; kadın, eşcin-
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sel, biseksüel ve trans bireylerden bahsederken de haberle doğrudan ilgisi olma-
dığı durumlarda bu tanımlamaların belirtilmemesi gerekir.

“Gey” sözcüğü, erkek eşcinselleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türkiyeli LG-
BTİ+ örgütler, eşcinselliğe dair yabancılaşmanın bir nebze de olsa ortadan kalk-
ması için, yabancı dillerde “gay” olarak kullanılan sözcüğün Türkçe okunduğu 
gibi yazılmasına karar verdiler. Türk Dil Kurumu da “gey” sözcüğünü, “eşcinsel 
erkek” tanımı ile Türkçe sözlüğe almıştır.

“Eşcinsel olduğunu itiraf etti” cümlesindeki “itiraf etti” ifadesi medyada ve halk 
arasında yaygın olan yanlış kullanımlardan biridir. Eşcinsellik, bir suç ya da yan-
lışlık olmadığı için itiraf edilecek bir durum söz konusu değildir. Bunun yerine 
“eşcinsel olduğunu açıkladı” cümlesi daha uygundur.

Yaygın medyada trans bireyleri tanımlamak için genellikle “travesti” kelimesi kul-
lanılıyor. Öncelikli olarak, kişinin dış görünüşünden eşcinsel mi, trans mı olduğu 
ayrımına varmak mümkün değildir. Haberin vazgeçilmez unsuru olması halinde, 
genel geçer tanımlamalar kullanmak yerine doğrudan kişinin kendisine sorulma-
lı, mümkün olmadığı durumlarda tanımlamanın doğru kullanımı araştırılmalıdır.

“Travesti olarak çalışan …”, haberlerde yaygın olarak bu yanlış kullanım tekrar 
edilmektedir. Travesti olmak, “travestilik” adı altında, gerçekte var olmayan bir 
meslek olarak sunulmakta ve “fuhuş”la arasında doğrudan bir bağ kurulmakta-
dır. “Travestilik” diye bir meslek olmadığı gibi, her travesti de seks işçisi değildir.

“Gerçek adı … olan travesti…” haberlerde trans bireylerin kimlikteki adları kişilerin 
onayı alınmadan kullanılmaktadır. Bunun yerine kişinin kendisini tanımladığı adı 
veya adı-soyadı kullanılmalıdır.

Cinsiyet değiştirme/düzeltme yerine “cinsiyet geçiş süreci” veya “cinsiyet uyum 
süreci ” ifadelerinin kullanılması gerekmektedir. Atanmış cinsiyeti esas alan “de-
ğiştirme” gibi ifadeler transların beyanları ve hissettikleri dışında daha az “kadın” 
ya da “erkek” oldukları algısının güçlendirerek ötekileştirmeyi arttırmaktadır.

Transların cinsiyet geçiş süreçlerindeki cerrahi veya estetik operasyonlar hakkın-
da, haberle hiçbir ilgisi olmadığı halde bilgi verilmesi ayrımcılıktır. Bundan önem 
ve hassasiyetle kaçınılması gerekir. Yine transların geçiş süreçlerini marjinal, ma-
gazinel bir olay olarak haberleştirmek özel hayatın ihlali olduğu gibi; toplumda 
translara dönük yerleşik önyargıları beslemektedir.

LGBTİ+ örgütlerin basın açıklamaları, eylemleri sonrasında “Kendini trans, eşcinsel 
diye adlandıran bir grup” şeklinde bir tanımlama kullanılmaktadır. Bu tanımlama 
yerine eylemi yapan örgütün ismi ile birlikte “… derneğinin/oluşumunun üyeleri” 
ya da “…..Derneği/Oluşumu” şeklinde kullanımının tercih edilmesi gerekir.
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“Homoseksüel”in İngilizcesi olan “homosexual” sözcüğü, ilk olarak eşcinselliği 
hastalık olarak tanımlamak için kullanılmış bir sözcüktür. Türkçeye İngilizceden 
geçmiş biçimde kullanılan “homoseksüel” sözcüğü, halen insanların kafasında 
“hastalık” algısını yaratabildiğinden, bu yanlış algıyı silmek adına, LGBTİ örgüt-
lerin de tercih ettiği homoseksüel’in Türkçe karşılığı olan “eşcinsel” sözcüğünü 
kullanmak uygun olacaktır. 

“Cinsel tercih” ifadesinin eşcinselliği, biseksüelliği ve transseksüelliği tanımlamak 
için kullanımı tamamen yanlıştır. Eşcinsellik ve biseksüellik, heteroseksüellik gibi 
bir cinsel yönelim; transseksüellik ise bir cinsiyet kimliğidir. “cinsel tercih” yerine, 
bu tanımlamalara uygun olarak, “cinsel yönelim” veya “cinsiyet kimliği” kavram-
larının kullanılması gerekmektedir.

LGBTİ+’lara ilişkin haberlerde, eşcinselliğe ilişkin aşağılama amacıyla kullanılan 
argo sözlüklere gönderme yaparak başlık atılmaması ve bu yönde haber yapıl-
maması gerekir. “LGBT Derneğinin davası için top mahkemede” gibi gereksiz ima 
ve göndermelerden kaçınılması, ayrımcılığı tekrar üretmemek adına önemlidir. 

LGBTİ+’ların da dahil olduğu olaylarla ilgili haberlerde, LGBTİ+’ların şiddetle ve 
militarizmle ilişkilendirilmemesi gerekir. “Travesti terörü” ve “travestiler saldır-
dı” gibi ifadelerin kullanılması, kendilerine karşı uygulanan şiddeti gösterme-
den, trans bireyleri durduk yere şiddet uygulayan bireylermiş gibi yansıtarak 
tarafsız habercilik ilkesine ters düşen bir ayrımcılığı içermekle birlikte, genel 
olarak LGBTİ+’lar için de şiddete eğilimli olunduğu yönündeki yanlış yargıyı 
beslemekte; halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek LGBTİ+’lara karşı şiddeti meş-
rulaştırmaktadır.

LGBTİ+’larla ilgili konulara, sadece “üçüncü sayfa haberi” şeklinde şiddet ve acı 
yüklü içeriklerde ya da magazin haberleri içinde değil, gazete ve/veya diğer ya-
yın organlarının niteliğine göre uygun bölümlerinde de yer verilmesi gerekir.

LGBTİ+ oluşumlarından, sadece LGBTİ+’lara ilişkin sorunlar ile ilgili değil, ülke ve 
dünya gündemi ile ilgili başka konularda da görüş alınırsa, sadece “kendi sorun-
ları” ile ilgilenen ve bu sorunlar üzerinden görünür olan insanlar olarak algılan-
masının önüne geçilmiş olur.

LGBTİ’+’lara ilişkin başarı hikâyelerine de yer verilerek, LGBTİ+’lara yönelik ön-
yargı ve homofobiyle mücadeleye katkı sağlamış olmanın yanında, LGBTİ+’ların 
kendilerini yalnız ve yanlış hissetmelerinin önüne geçilmiş de olur.

LGBTİ+’lar için kullanılan “Üçüncü Cins” tanımlaması yanlıştır. Lezbiyen, eşcinsel 
kadın; gey, eşcinsel erkek demektir. İnterseks denildiğinde pek çok kişinin ak-
lına hemen hermafrodit ya da çiftcinsiyetlilik çağrışımlarıyla yarısı kadın, yarısı 
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erkek bir beden gelse de, interseks durumun birçok şekli vardır, tek bir kategori 
değildir. İnterseksler tipik kadın veya erkek tanımına uymayan anatomik cinsiyet 
özelliklerinin (kromozomlar, genital, ve/veya üreme organları) bir karışımına sa-
hiptirler. Birçok interseks, interseks bedenleri tıbbileştirmeyen “interseks çeşitli-
liği” terimini kullanır. Biseksüel ise birden fazla cinsiyete duygusal ve/veya cinsel 
ilgi duyan kişi anlamına gelir.

Toplumsal Cinsiyet

Kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu pekiştiren sözcükler kullanmıyoruz. Bu-
nun yerine, “uygun” sözcükleri düzenli bir biçimde kullanarak, belli bir sözcüğün 
belli bir insan grubu için neden olumsuz ya da uygunsuz bir anlam kazandığını 
açıklayarak, toplumda belli kişilere ilişkin algının değişmesinde aktif bir rol üst-
lenmeyi tercih ediyoruz.

Örneğin, son ekleri «adam, adamı» olan terimler, cinsiyetçi ya da kadınları gö-
rünmez kılan sözcükler arasında sayılabilir. Ofisboy, fabrika kızı gibi terimler ise, 
böyle adlandırılan kişileri çocuk konumuna düşürebilir.

“Bilim adamı” yerine “bilim kadını, bilgin” ya da “bilginler”; “devlet adamı” yerine 
“devlet yöneticisi, politikacı, politik önder”; “iş adamları” yerine “iş çevreleri, iş-
veren çevreleri” ya da “iş dünyası”, “insanoğlu” yerine “insan soyu, insanlık, insan 
türü, insan toplumları, halklar” terimlerini kullanıyoruz.

Konuyla ilgili diğer örnekleri sıralamak gerekirse, “centilmenlik anlaşması” yerine 
“sözlü anlaşma”; “çalışan anne/kadın” yerine “ev dışında çalışan anne/kadın”, 
“hizmetçi” yerine “ev işçisi/yardımcı”, “hayat kadını” yerine “seks işçisi”; “kadın 
sürücü” yerine “sürücü”, “kısır” yerine “çocuğu olmayan” diyoruz.

“Çocuk sarkıntılığı” yerine “çocuğa yönelik cinsel istismar”, “homo/ibne” yerine 
“eşcinsel”, “kızlık soyadı” yerine “evlenmeden önceki soyadı” terimlerini kullanı-
yoruz.

Irkçılık, ayrımcılık

Olayla doğrudan ilgisi bulunmadıkça, insanların işledikleri suçları onların milliye-
tine, dinine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, hastalığına ya da engelli olup olmama-
sına dayandırmıyoruz. Kişilerin bu özelliklerini vurgulamıyoruz. Ayrımcılık, ırkçılık 
ve şiddeti kışkırtmaktan kaçınıyoruz. “Rum hırsız”, “Ermeni katil”, “Romen dolan-
dırıcı” gibi tanımlamalar yapmıyoruz.
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Benzer biçimde, “Türk”lük vurgusunu da öne çıkartmıyoruz. Örneğin, “Türk’e ca-
sus suçlaması” (Hürriyet), “Türk füzelerine savsaklama” (Yeni Asya), “Türkiye ka-
ranlıkta kalmaz” (Emek), “Türk kızının dramı” (Günaydın), “Türk kadınının tarihi 
elbiseleri” (Son Çağrı) gibi başlıkları kullanmıyoruz.

Gazeteci şiddete karşıdır. Her türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan 
yayın yapmıyoruz. Uluslararası anlaşmazlıklarda, şiddeti çözüm yolu olarak sa-
vunmuyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’a saldırısının tartışıldığı günlerde Tür-
kiye’nin Irak’a asker göndermesi gündemdeyken “Üç yıl Irak’tayız” gibi bir başlık 
atmıyoruz. Kendimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordusu, kurumları ile özdeş-
leştirmiyoruz. “Başbakanımız”, “yurda döndü”, “anavatan”, “yavru vatan” terim-
lerini kullanmıyoruz.

Haberlerimizde “şehit”, “terörist”, “provokatör”, “gazi” gibi tanımlamalar yapmı-
yoruz. Olaylara ve olayların öznelerine eşit mesafede durmaya çalışıyoruz.

Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını veya 
inançsızlığını saldırı konusu yapmıyoruz, insanlar, topluluklar ve uluslararasında 
nefreti, düşmanlığı, körükleyici yayınlardan kaçınıyoruz.

Millet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan, 
tüm ulusların, tüm halkların, tüm cemaatlerin ve tüm bireylerin haklarını ve say-
gınlığını tanıyoruz.

Ayrıca, “engellilik” konusunda da dikkatliyiz. “Özürlü” yerine “engelli” diyor; 
olayla doğrudan bağlantısı bulunmadığı sürece kişilerin “engelliliklerini” vurgu-
layacak haberler yapmıyoruz. Kendisini “sakat”, “özürlü” kavramlarını kişilerin 
kullanımı doğrultusunda kullanıyoruz. 

Haberlerimizi nesnel ölçütler kullanarak hazırlıyoruz; sıfat kullanmıyoruz, insan-
ları “güzel”, “çirkin”, “esmer”, “beyaz”, “iyi”, “kötü” olarak sınıflandırmıyoruz.

Şiddetin haberleştirilmesi 

Medya çalışanları, LGBTİ’lerin uğradıkları kötü muamele, baskı ve şiddetin haber-
leştirilmesinde özellikle şu noktalara dikkat etmelidir:

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına dayalı şiddet hiçbir biçimde meş-
ru gösterilmemeli, şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak sansasyo-
nel ifadelerden ve mizah malzemesine dönüştürme eğilimlerinden uzak durul-
malıdır. 
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Mağdurun kimliği gizli tutulmalı, kimliğin teşhisine yarayacak diğer bilgiler de 
verilmemelidir (ad, fotoğraf, adres, yerel odaklı haberler için yerleşim birimi vb.). 

Konuşulacak kişinin rızası önceden sorulmalı ve kişi, konuşması sonrasında karşı-
laşılabileceği olası riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme çerçe-
vesinde mağdura teşhis edilip edilmemeye karar verme hakkı tanınmalıdır. 

Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle şiddete uğrayanlarla ilgili ha-
berlerde mağdurların onurunun korunmasına gereken özen gösterilmelidir. Bu 
ilke özellikle şiddet sonucu yaşamını yitirenlerle ilgili haberlerde de büyük önem 
taşımaktadır. 

Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren fotoğrafların kullanılmasından 
kaçınılmalıdır. 

Taciz ve tecavüz gibi cinsel şiddet suçlarının haberleştirilmesinde kullanılan dile 
özen gösterilmelidir. Saldırganın ifadesinden yararlanılarak hazırlanan metinlerin 
mağdur açısından yaralayıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ha-
berlerde kullanılan görsel malzeme ile anlatım biçiminin pornografik ve özendiri-
ci cinsel içerikte çağrışımlar yaratmamasına dikkat edilmelidir. 

Sorumlu bir anlayış benimsenerek şiddete uğrayan ya da risk altında olanlar, çö-
züm yolları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmeli, var olan kuruluş ve yardım 
hatlarının erişim bilgileri haberde yer almalıdır. 

LGBTİ+’lara yönelik suçlarda medya mağduru ifşa etmektedir. Oysa mağdurun 
değil, suçlunun deşifre edilmesi gerekmektedir. Mağdurun uğradığı şiddet ve ay-
rımcılık, mağduru edilgen bir özne biçiminde ortaya koyarak değil; olayın failinin 
eylemlerini görünür kılacak şekilde ifade edilmelidir. (“dayak yedi” değil, “fail 
şiddet uyguladı”; “bıçaklandı değil, bıçakladı” vb.). 

İntihar haberleri

“Bireyin kendi öz benliğine yönelik şiddet eylemi” olarak tanımlanan intihar olay-
larını, çok mecbur kalmadıkça haberleştirmiyoruz.

Medyada yer alan intihar haberlerinin, taklit intihar vakalarına yol açabileceğini 
hatırlıyoruz, istatistikler gösteriyor ki, intihar olaylarındaki artış, daha çok kopya 
edilen intiharın gerçekleştiği bölgede gözleniyor.

Haberleştirmek zorunda kalırsak, haber çerçevesini aşan ve okuyucuyu etki altın-
da bırakacak nitelik ve genişlikte haber hazırlamıyoruz.
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İntihar biçimini, olayla ilgili detayları, intihar eden kişinin ismini açıklamıyoruz. 
Olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayınlamıyoruz. Romantik söylemler, 
olayı öyküleştiren anlatımlar kullanmıyoruz.

İntihar olayını haberleştirmek zorunda kalırsak, «bir intihar», «intihardan ölüm», 
«bir intihar girişimi» gibi cümleler kullanıyor; «başarılı bir intihar girişimi», «ba-
şarısız bir intihar girişimi», «okulunun en sevilen ve başarılı öğrencisiydi»... de-
miyoruz.

Veda mektuplarına haberimizde yer vermiyoruz. İntihar olaylarına, kendimizce, 
basit açıklamalar getirmiyoruz. “Bu genç çocuk ölmek istedi, çünkü kimse onu 
sevmiyordu”, “sadece bir yardım çığlığıydı” gibi yargıları haberimize yansıtmı-
yoruz.

Okuru intihara özendirmeyecek, düz bir haber yazıyoruz. Haberin sonuna, intiha-
ra eğilimli olanların psikolojik destek alabilecekleri telefon numaralarını ekliyoruz.
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NEFRET NEDİR?
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Nefret Nedir?

Nefret suçları

Nefret suçları, eşitlik ve birlikte yaşama idealine yönelik tehdit teşkil eden ayrım-
cılık ile oldukça bağlantılıdır. Ayrımcılık ve nefret suçları; hoşgörüsüzlük, önyargı, 
nefret tarafından beslendiklerinden, ortak bir politik tutumun sonucudurlar. Kim-
liklerinden dolayı bazı kişilerin hizmet almamaları gerektiğini düşünen zihniyet 
ile yine kimliklerinden dolayı bazı kişilerin öldürülmeleri, dövülmeleri vb. sonucu-
na varan zihniyetin birbiri ile oldukça iyi anlaşacakları kuşku götürmez. 

LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılık incelenir, cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlik-
lerinin eşitliği üzerinden talepler sıralanırken Nefret Suçlarının önemi de ortaya 
çıkmaktadır. Gerek bir ideoloji olarak heteroseksizmin dışa vurum araçlarından 
biri olması, gerekse de toplumsal barış karşıtı diğer ideolojilerle kardeşliği nefret 
suçlarının hukuki sonuçlarının yanında tahmin edilenden daha fazla politik kar-
şılıklarının olduğunu da göstermektedir. Ayrımcılık belirli bir grubu haklarından 
yoksun bırakmak suretiyle, nefret suçları da belirli bir grubu suç hedefi haline 
getirmek suretiyle eşitliğe zarar verirler. Her iki durum da, tüm insanların eşit 
oldukları evrensel hukuk prensibine aykırı bir pratiğe yol açmaktadır.

En sade hali ile bir suçun nefret motivasyonu ile işlenmesi, nefret suçu olarak 
tanımlanır. Yani; Nefret Suçu = Suç + Nefret (Saiki) Motivasyonu şeklinde ifade 
edilebilir.

Bu tip suçlarda failin mağduru hedef almasında mağdurun aidiyetleri, kimlik gös-
tergeleri gibi sebepler rol oynar. 

AGİT’in üzerinde çalıştığı ve şu aşamada ulaştığı tanım ise aşağıdaki gibidir:

Mülklere karşı işlenenler de dâhil olmak üzere, kurbanın ya da mülkün, ya da suç 
hedefinin; üye olduğu, bağlantısı bulunduğu, desteklediği, bağlı bulunduğu veya 
ilişkisinin olduğu, gerçek ya da farz edilen ırkı, etnik kökeni, dili, rengi, dini, cinsi-
yeti, yaşı, akıl ya da fiziksel engeli, cinsel yönelimi ve benzer bir diğer faktörden 
dolayı işlenen suçlara Nefret Suçları denilmektedir.

Görüldüğü gibi; nefret suçlarını daha iyi anlayabilme yolunda saik kavramı olduk-
ça önemli bir yer teşkil ediyor. Hukuki terim olarak saik ya da motivasyon; faili 
suç işlemeye sevk eden, götüren duygu veya menfaate denilmektedir.

Bir suçun nefret suçu olup olmadığına nasıl karar verilebilir?

Bütün suçlar nefret motivasyonu taşımadığı gibi, azınlık ya da dezavantajlı kim-
liklere mensup kişilerin mağduru oldukları suçların hepsi de nefret suçu olmaya-
bilir. Mesela, bir LGBTİ birey öldürüldüğünde bu direkt bir nefret suçu mudur? Ya 
da öldürülenin cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği bu suça nefret suçu diyebil-
mek için yeterli midir?
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Bir suça nefret suçu diyebilmek için pratik olarak iki soru sorulabilir;

1- Suç teşkil eden bir fiil var mı? 

2- Nefret saiki mevcut mu?

Bu iki şart bir arada mevcutsa ancak nefret suçundan bahsedilebilir. Birinci şartın 
var olup olmadığının tespiti, işlenen fiilin Ceza Kanunu’nda bir yaptırıma bağ-
lanıp bağlanmadığıdır. Fiil, kanun tarafından ceza öngörülen fiillerdense birinci 
şartımız gerçekleşmiş demektir. İkinci şart yani nefret saikinin tespiti için aynı 
kolaylık ne yazık ki söz konusu değildir. 

En önemli ve genelde kafa karışıklığına yol açan bölüm; nefret saikinin varlığının 
nasıl tespit edileceği meselesidir. Bir olayda “nefret saiki vardır” diyebilmek için, 
nefretin duygusunun bizzat varlığını analiz etmek gerekir mi, sorusuna AGİT do-
kümanlarındaki yaklaşım; nefretin çok yoğun ve özel bir duygusal durum olduğu 
bunu ölçmek, tartmak gibi bir yol yöntemin de aranmaması gerektiği yönündedir. 

Mevzuatlarına nefret suçunu dâhil eden ülkelerin yaptıkları yasalar incelendiğin-
de ise bu konuda iki temel eğilimin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu her iki eği-
lim “Nefret saiki mevcut mu?” sorusuna farklı metotlarla cevap aramaktadır. Bu 
nedenle önce bu iki farklı eğilime değinip, ardından “Nefret saiki mevcut mu?” 
sorumuza yeniden döneceğiz.

Kimi ülkeler “düşmanlık modeli” olarak adlandırılan ve failin suçu işlerken nefret 
duygusu içerisinde olduğunun ispatını zorunlu gören yasaları mevzuatlarına dâ-
hil etmişler, kimi ülkelerse; “ayrımcı seçim modeli” yani failin suçu işlerken belirli 
bir kimliğe sahip kişileri hedef aldığı ancak nefret duygusunun ispatının aranma-
dığı bir yasal düzenlemeyi benimsemişlerdir.

“Nefret saiki mevcut mu?” sorusuna dönecek olursak;

Düşmanlık modelinin cevabı; fail suçu işlerken nefret duygusu içerisindeyse 
‘evet’tir.

Ayrımcı seçim modeli ise nefret duygusunu aramaz, mağdurun kimliğinden do-
layı hedef alınmış olmasını, nefret saikinin varlığı için yeterli görür. 

O halde, suç olan bir fiilin nefret saiki ile işlendiği sonucuna varmak için iki yön-
temimiz var; biri katı ve dar olan düşmanlık modeli, ikincisi ise geniş ve esnek 
ayrımcı seçim modelidir. Belirtmek gerekir ki, ayrımcı seçim modeli’nin, nefret 
suçlarının yarattığı toplumsal kasvetle mücadelede daha etkili bir yöntem ola-
cağı açıktır. Çünkü sadece homofobi ya da transfobi değil; onların yol açtığı so-
nuçlar da, ayrımcı seçim modeline göre nefret suçudur. Mesela; gey olduğu için 
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yeterince güçlü olmayacağını varsaydıkları birine saldırarak cüzdanını alan failler 
bizzat nefret duygusu içerisinde olmaksızın, hedeflerini ait olduğu kimlikten do-
layı seçmişlerdir. Bu örnekte, düşmanlık modeline göre nefret suçu oluşmazken, 
ayrımcı seçime göre oluşur.

Bir başka olasılık da, işlenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması yani birinci 
şartın olmadığı, ancak nefret motivasyonunun olduğu durumlardır. Her fiilin suç 
teşkil etmediğini yukarıda da açıklamıştık. Suç teşkil etmeyen bir fiilin, nefret sai-
ki ile gerçekleştirilmesine de nefret olayı denilmektedir. Bazı ülkeler nefret suçları 
yanında, nefret olaylarının da veri takibini yapmaktadır.

Nefret suçu yasaları

1920’lerin ABD’sinde FBI tarafından, özellikle siyahlara yönelik önyargı ile isle-
nen suçlar ayrı bir kategoride soruşturulmaya başlansa da, Nefret Suçu Kavra-
mı 1980’lerde ortaya çıkmıştır. İlk Nefret Suçu Yasası 1978’te California’da kabul 
edilmiş ve akabinde önce ABD’de, 1990’larda da Avrupa’da hızla yayılmaya baş-
lamıştır.

Türkiye ne yapıyor?

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks bireylere yönelen nefret suçlarına 
dair nefret suçu yasaları Türkiye mevzuatında mevcut değildir. Nefret saiki ceza-
sız bırakıldığı gibi, haksız tahrik uygulamaları ile ceza indirimlerine gidilmektedir.

Neden nefret suçu yasaları olmalı?

Nefret suçları sadece kurbanı değil kurbanın ait olduğu kimliği de hedef alan 
suçlardır. Bu suçların sonuçlarını sadece kurbanda değil, kurbanın hedef alınma-
sına yol açan kimliğine mensup diğer kişilerde de göstermesidir. Diğer suçlardan 
daha fazla kişiyi etkiler. Bir transeksüel öldürüldüğünde diğer transeksüeller de 
aynı korkuyu yaşarlar ve belki hayatlarında birtakım kısıtlamalara gider devletin 
almadığı önlemi kendi imkânları ile sağlamanın tedirginliği içerisinde yaşarlar. 
Nefret suçlarının, amaç ve sonuçları açısından sosyal anlamları vardır. Nefret 
suçları, hedef gruba bu toplumda güvende olmadıkları ve iyi karşılanmadıkları, 
sıradakinin grubun diğer üyelerinden biri olabileceği mesajını vermektedir. Top-
lumsal huzuru bozar ve bu hedef grubun kendini korumasız ve güvensiz hisset-
mesine sebep olur.

Bu hali ile toplumda farklı kimliklerin bir arada yaşamasına yönelik ciddi bir teh-
dit içerirler, hatta bu hedef grup tarihsel olarak da böyle bir hikâyeye sahipse bu 
sonuçlar daha derin yaşanır.
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Bu suçların diğer alelade suçlarla aynı kefede tutulması, gerekli önemin verilme-
mesi veya etkili bir önlem geliştirilmemesi, vatandaşların nefret suçu işlemeye 
toplumsal bir onay verildiğini düşünmelerine yol açar.

Sembolik bir anlamı vardır. Toplumun bazı suçlara karşı tavrını simgeler.

Tüm bu nedenlerle, bağımsız bir suç olarak tanımlama veya ceza arttırım sebebi 
saymak şeklinde nefret suçları; odağında olan bütün toplumsal grupları kapsa-
yacak şekilde yasalaşmalıdır.

Nefret söylemi 
Ayrımcı, ırkçı, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan söylemlere nefret söylemi 
denilmektedir. Bu söylemler barındırdıkları ırkçı, homofobik, ayrımcı unsurlar ol-
maksızın genelde tek başlarına suç teşkil etmeyen söylemlerdirler ancak, hakaret 
gibi bir suçun konusunu da oluşturabilirler.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 1997 yılında kabul edilen bir tavsiye kara-
rında ise nefret söylemi şöyle tanımlanır; 

“Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer 
nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade 
biçimi. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyet-
çilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düş-
manlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir.”

Nefret Söyleminde en çok tartışılan husus, ifade Özgürlüğü ile nefret söylemi 
arasında özgürlükler aleyhine işlemeyecek bir denge kurulabilmesi meselesidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesine göre ifade özgürlüğü;

1- Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat 
özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu ol-
maksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, 
devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı 
tutmalarına engel değildir.

2- Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir 
toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bü-
tünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması 
ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması 
için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara 
bağlanabilir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ise ifade özgürlüğü 25. Madde ile koruma 
altına alınmıştır;

“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa 
olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kana-
atleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”

Kimi görüşler nefret söyleminin yasal bir yaptırıma bağlanarak bir nevi yasaklan-
masını, kimisi de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönün-
dedir. Örneğin; Avrupa ülkeleri ve Kanada’da nefret söyleminin, ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmemesi eğilimi söz konusudur ancak ABD’de tersine, 
nefret söyleminin dahi ifade özgürlüğü kapsamında korunması ve her türlü dü-
şünce ve önyargının toplum önünde tartışılması gerektiği görüşü hâkimdir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de; ifade özgürlüğünün düzenlendiği 10. mad-
denin 2. paragrafı uyarınca, bunun sadece kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık 
içeren “bilgiler” ve “fikirler” için değil; aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahat-
sız edici olanlar için de geçerli olduğunu 1976 yılında verdiği Handyside-İngilte-
re kararı ile deklare etti. Mahkeme, ifade özgürlüğünün, demokratik toplumun 
esaslı temellerinden biri olduğunu, sadece memnuniyetle kabul edilen veya sal-
dırgan ya da farklı olmayan bilgi ve düşüncelerin değil, aynı zamanda devleti 
veya toplumun bir kesimini sarsan, şok eden ve endişelendiren bilgi ve düşün-
celerin de ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunu belirtmiştir. Çoğulculuk, 
hoşgörü ve açık görüşlülüğün bunu gerektirdiğini belirten AİHM, bu ilkeler ol-
madan demokratik toplumdan da bahsedilemeyeceği kanaatindedir. Burada 
mesele nefret söyleminin de bu kapsama dâhil edilip edilmeyeceği hususunda 
düğümlenmektedir.

“Yeşil Ceketler” olarak bilinen Jersild-Danimarka davasında, Bir gazetecinin aşırı 
sağcı bir grup (Yeşil Ceketler) üyeleri ile yaptığı söyleşiyi yayınlamasından dola-
yı, ırkçı düşüncelerin yayılmasına yardımdan dolayı aldığı cezanın ifade özgürlü-
ğünü ihlal ettiğini, demokrasilerde basının fonksiyonunu göz önüne alarak karar 
vermiştir. 

Bu örnekte, ifade özgürlüğü sınırlarını geniş yorumlarken; Feret-Belçika Dava-
sında ise; ırkçı, yabancı düşmanı seçim propagandası yapan Feret’in Belçika 
Mahkemelerinden aldığı cezanın ifade özgürlüğü koruması kapsamında değer-
lendirmemiş; Madde 10’un ihlal edilmediğine karar vermiştir. Mahkeme ifade 
özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verirken, sözleşmenin 17. maddesi olan 
“Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı”nın ihlal edildiği iddiasını da temelsiz bu-
lurken; sözleşmenin sözüne ve ruhuna aykırı eylemlerin önlenmesi hususunda 
Madde 17’nin önemine dikkat çekmiştir.
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AİHM’den devam edecek olursak, Nefret Soylemi-İfade Özgürlüğü ilişkisi incele-
diği BALSYTĖ-LIDEIKIENĖ v. LITHUANIA kararında Polonyalı ve Museviler hak-
kında ırkçı, milliyetçi ibareler bulunan bulunduğu için toplatılan ve dağıtımı dur-
durulan 2000 Litvanya takviminin yayıncısı AİHS 10. maddesi ile korunan ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etse de Mahkeme, müdahalenin demokratik 
bir toplumda gerekliliği ve başkalarının şöhret ve haklarının korunması cümle-
sinden sözleşmenin 10/2 gereği ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar ver-
miştir.

Yine Leroy v. France, kararı da benzer şekilde nefret söylemi nedeniyle verilen 
yerel mahkeme kararlarının İfade Özgürlüğünü ihlal etmediği sonucuna vardığı 
kararlardan biridir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ise; Faurisson–Fransa kararında, Ho-
locaust’un katliam olmadığının akademik bir şekilde ifade edilmesinden dolayı 
mahkum edilen Faurisson’un mahkumiyetinin Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni 
Haklar Sözleşmesi 19. Maddesi ile korunan, ifade özgürlüğünü ihlal etmediği so-
nucuna varmıştır.

BM İnsan Hakları Komitesi ifade özgürlüğünün aynı sözleşmenin 20. maddesi 
yani “savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasağı ile (1. Her türlü savaş 
propagandası hukuk tarafından yasaklanır. 2. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya 
şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, ırksal veya dinsel düşmanlığın savunul-
ması hukuk tarafından yasaklanır) 19. maddenin birlikte yorumlanması gerektiği 
görüşündedir.

Nefret söyleminin “yasak” kapsamında yer almaması gerektiğini savunanların 
farklı gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir;

a- Nefret Söylemine karşı mücadele etmenin en gerçekçi yollarından biri bu nef-
retin nasıl bir şey olduğunu görünür olmasıdır.

b- Toplumun tepki vermesi gereken bir söylemi, yer altına hapsederek görün-
mez kılacaktır.

c- Yasak olması Nefret Söyleminin ifade edilme oranını ve şiddetini yasağa bir 
nevi tepki olarak arttıracaktır.

d- Demokrasi problemleri bastırarak çözme yöntemini benimsemediğinden de-
mokratik bir yol değildir.

e- Yasaklar bazen ulaşılmak istenen sonucun tam tersini doğurabilir (mesela 
kendisini hedef alan Nefret Söylemine karşı sözlü cevap veren bir kurban bir-
den aynı yasak nedeniyle hapis cezasının muhatabı haline gelebilir) 
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Nefret söyleminin yasaklanmasını savunanların argümanları ise, ifade özgürlüğü-
nün diğer temel haklardan bağımsız ele alınamayacağı, nefret içerikli söylemlerle 
diğer temel hakların da ihlal edileceği ve nefrete konu olan grubun kendini gü-
vende hissedememe, kendi kimliğini ifade edememe gibi sonuçlara götüreceği 
şeklindedir.

Türkiye’de medyanın sık sık taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullandığına ta-
nık oluyoruz. Haberlerde, özellikle de manşetler ve haber başlıklarında kullanı-
lan provokatif, ırkçı, homfoobik, transfobik, cinsiyetçi ve ayrımcı dil, toplumda 
düşmanlık ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıp yargıları güçlendiren birer araca 
dönüşüyor. Her ne kadar evrensel ve ulusal gazetecilik ilkeleri, hatta bazı medya 
kuruluşlarının kendi gruplarının yayınladığı basın etik ilkeleri bulunsa da birçok 
haber ürünü bu ilkeleri ihlal edebiliyor. Böylesi bir dilin kullanılması ise toplumda 
huzursuzluk ve savunmasız gruplara yönelik yaygın bir önyargının yerleşmesine 
yol açıyor. Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve demok-
rasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şanslarından zorun-
lu feragat ediyorlar. Bu kışkırtıcı ve hedef gösterici dil kullanımı zaman zaman 
düşmanlaştırılan ve marjinalleştirilen grupların üyeleri ya da mekânlarına yönelik 
saldırılarla sonuçlanabiliyor. 

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu/düşmanlığı, 
tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. Kültürel kimlikler ve grup 
özellikleri gibi unsurlar nefret söyleminin kullanılmasını etkiler, ancak özellikle de, 
yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi koşullarda, nefret dili 
yükselir ve etkisini arttırır. 

Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın-yayın) en etkin kültürel ilet-
kenlerden biridir. Bundan dolayı, çeşitliliği ve farklılığı öne çıkarmaya gücü oldu-
ğu kadar, bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda da son derece etkili 
ve yönlendirici olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davranırsa, ırkçılığı ve 
kişilerin birbirine karşı nefret duyguları üretmesini tetikleyebilir, besleyebilir ve 
güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp haklı çıkarabilir.

Basın özgürlüğü ilkesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa insan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması 
Sözleşmesi, Amerika Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika İnsan ve Halk-
lar Hakları Şartı gibi uluslararası belgelerde tanımlanıyor.

Bu belgelere göre, “Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, her-
kese bilgi ve düşüncelerini özgürce yayma hakkını da verir.” Ancak, bu özgür-
lüklerin kullanılmasında, bazı standartların da gözetilmesi gerekiyor. Gazeteci 
kuruluşlarının bu alanda düzenlediği pek çok belge bulunuyor.




