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Bu k�tap parayla satılamaz. İnsan haklarının desteklenmes�
amacıyla yapılan ve t�car� olmayan etk�nl�klerde serbestçe

kullanılab�l�r.

Bu k�tap, Etk�n�z AB Programı kapsamında Avrupa B�rl�ğ� f�nansal desteğ� �le
üret�lm�şt�r. Bu k�tabın �çer�ğ�nden yalnızca Kaos GL Derneğ� sorumludur ve

h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ�’n�n görüşler�n� yansıtmamaktadır.
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Kaos GL Derneğ� olarak 14 yıldır s�stemat�k b�r şek�lde medyayı �zl�yoruz. Bunun
önces�nde de, Kaos GL derg�s� çıkmaya başladığı 90’lı yıllardan �t�baren, medya,
medyadak� nefret söylem�, ayrımcı d�l ve LGBTİ+’ların eş�t ve özgür özneler olarak
kend�ler�n� gerçekleşt�rmeler�n�n önünde engel oluşturan her türlü �çer�k Kaos GL’n�n
radarına takıldı. Bu raporun �lerleyen bölümler�nde detaylı olarak tartışacağımız
gazete kupürler� hem derg�de yayımlanıyor, hem de Kaos GL’n�n arş�v�nde konu bazlı
b�r şek�lde saklanıyordu.

2000’l� yıllara gel�nd�ğ�nde, medya �zleme kend�n� başlı başına b�r alan olarak �nşa ett�
ve bu alanda haftalık, aylık ve senel�k, hem n�tel�ksel hem de n�cel�ksel raporlar
yayımlamaya başladık. Pek�, derd�m�z neyd�? Medyayı neden �zl�yoruz?

‘İzlemek’ ya da ‘gözlemek’ kel�me anlamıyla ed�lgen konumları �şaret etse de,
yaptığımız ed�lgenl�ğ�n ötes�nde b�r �ş; nefret söylem�n�n, ayrımcılığın ve önyargının
çeteles�n� tutuyoruz. Çetele tutmakla kalmayıp, c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ�
temell� ayrımcılığın yaygın olduğu medyayı dönüştürmek �ç�n, b�r yandan da hem
derg� hem de KaosGL.org �nternet gazetes� üzer�nden yayın hayatımızı sürdürüyoruz.
Başka b�r d�l, başka b�r haberc�l�k, başka b�r dünya mümkün d�ye çıktığımız yolda
çeyrek asrı aştık b�le. B�r bölümünde b�zzat �ç�nde olduğum, b�r bölümünü �se
dışarıdan �zled�ğ�m bu yolculuğun tamamını aktarmak bu yazının kapsamını aşar.
Ancak bazı köşe taşlarından bahsetmek, Türk�ye’de basının LGBTİ+’ları nasıl yazdığını
ya da yazmadığını anlamamıza olanak tanıyab�l�r. 

G�r�ş: Öznes� Saklı
Cümleler�n Peş�nde

Ç�z�m: Aslı Alpar



Medyayı neden �zl�yoruz sorusuna �lk yanıt, LGBTİ+’ların medyada neredeyse
görünmez olması. Kend�n�z hakkında en ufak b�r b�lg�ye ulaşab�lmek �ç�n gazete
sayfalarını çev�rmen�z yetm�yor; bu b�lg�ye ulaşmanın yegâne yolu ‘s�z�n g�b�ler’�
bulmak. B�rçok LGBTİ+ k�ş� �ç�n hayatına sah�p çıkmanın �lk adımı kend�ne benzeyen
b�r�ler�n�, b�r k�taba saklanmış ufak b�r pasajı bulmak. 

“Meydan Larousse’ta homoseksüel kel�mes�n� bulmuştum. İşte, eşc�nsell�ğ�n hastalık
olduğunu söylüyordu. (...) Ben o homoseksüel kel�mes�n� bulduğumda �nanılmaz
rahatlamıştım. Çünkü ben� tar�fleyen b�r şey vardı. Han� hastalık d�yor, şu d�yor, bu d�yor
ama… Böyle b�r-�k� paragraflık b�r şey. Ha, ben buyum d�yordum. (...) Annemler evde
olmadığında bazen o maddey� açıp okuyordum. Aa, evet ben buyum dey�p ger�
kapatıyordum. Sonra (...) o maddey� okuyor olmam anlaşılır d�ye, ans�kloped�n�n hep aynı
yer� açık olacak d�ye b�r sürü sayfasını okuyordum. Sırf annem anlamasın orayı
okuduğumu d�ye."
(Umut Güner’le mülakat; Yıldız Tar, Pat�kalar: Resmî Tar�he Çent�k (Kaos GL, 2019), s.
15-16.)

Bu sözler, Kaos GL’n�n sözlü tar�h çalışması kapsamında yaptığımız b�r görüşmeden.
Görüşmec�n�n söyled�kler�, kend�n� bulma serüven�n�n başlangıcına �şaret etmes�n�n
yanı sıra, çocukluğunun geçt�ğ� 80’lerde eşc�nsell�ğe da�r bulab�ld�ğ� tek �z�n b�r
ans�kloped�dek� b�r madde olması açısından da öneml�. Basında görünmez olmak
sadece tems�l�yetten değ�l, kend� hayat h�kâyen�ze değeb�lecek başka h�kâyelerden
de mahrum bırakılmanız anlamına gel�yor. Yerleşm�ş, kökleşm�ş, kanıksanmış ve
normalleşt�r�lm�ş sansür, en doğal hakkınız olan c�nsell�ğ�n�z ve c�ns�yet�n�ze da�r
duyab�lecekler�n�z�, göreb�lecekler�n�z� kırk kapının ardına saklıyor adeta.

Tam buradan, sorumuzun �k�nc� yanıtına geç�yoruz: Sansürün, kend�n� �şlet�rken
kurduğu çerçevelend�rme düzeneğ�. B�r haber�n ne ded�ğ�n� anlamak �ç�n kel�melere,
cümle yapılarına bakmaktan çok haber�n ney�, hang� sınırlar dâh�l�nde, hang�
bağlamda, k�mle konuşarak, k�mle konuşmayarak, k�m� öne çıkararak sunduğunu
�ncelemek gerek�yor. Medya �zlemen�n belk� de en çetref�ll� noktası bu çerçevey� �fşa
edeb�lmek, bu çerçeveye gömülmüş nefret söylem�n� ve ayrımcılığı göreb�lmek.

Bu çerçevelend�rme, LGBTİ+’lar söz konusu olduğunda ‘hastalık’, ‘suç’, ‘günah’,
‘anormal’, ‘sapkın’, ‘sapık’, ‘doğaya aykırı’ g�b� damgalayıcı �fadeler� bazen doğrudan
vererek, bazen sezd�rerek �şl�yor. Ancak bununla da sınırlı kalmıyor – küçümseme,
kalıp yargılara hapsetme, kom�kleşt�rerek aktarma, �nsandışılaştırma,
nesneleşt�rme... Akla hayale sığmayacak düzenekler�n, b�r çarkın d�şl�ler� g�b� tek b�r
hedef doğrultusunda �şled�ğ�n� görüyoruz. Aynı sözlü tar�h çalışmasında Özgür
Azad’ın söyled�ğ�, 80’lerde gazetelere da�r şu sözler, resm� ortaya ser�yor:

“Şorololar, nonoşlar, dönmeler d�ye, 80’ler�n o değ�ş�k fantast�k dünyasındak�
�s�mlend�rmeler vardı. 90’larda b�raz daha (...) eşc�nsel falan kel�meler�; homoseksüel,
daha doğrusu (...) homo’ya dönüştü bunlar. Aktüel, Tempo vardı, çok meşhur. Kapak
olurdu hatta zaman zaman.  Oralarda mesela yazı d�z�ler� olurdu, röportajlar olurdu.



B�r gey bulurlardı, Taks�m’de genell�kle,
fonda onun gezme fotoğrafları falan...
Hayatları sersef�l, başlarına �lerde kötü
b�r şey gelecek, ya da mutsuz olacaklar
d�ye aslında c�dd� de b�r şantaj ve mesaj
vererek, ben�m g�b� muhtemelen genç
�bnelere… O kaygılarla okurdum. Y�ne de
ama çok büyük b�r şeyd� tab�� k�; yan�
vahaydı onlara ulaşmak b�le, o b�lg�lere."
(Özgür Azad’la mülakat; Yıldız Tar, a.g.y.,
s. 44.)

Özgür Azad’ın bıraktığı yerden
‘homoseksüel’�n peş�ne düştüğümüzde,
yolumuz gazete sayfalarıyla kes�ş�yor.
K�md�r bu ‘homoseksüel’? Gazete
sayfalarında c�nsell�ğe ve c�ns�yete da�r
tüm ‘sapma’ların üzer�ne boca ed�ld�ğ�,
�şaretlenm�ş, �şaretlend�ğ� ölçüde
ehl�leşt�r�lm�ş b�r türü tanımlamak üzere,
şems�ye b�r ter�m olarak kullanılıyor bu
kel�me. Çoğu zaman Batılı, b�r tür sapkın,
asla hoş kabul ed�lmemes� gereken,
zaten k�msen�n hoş kabul edemeyeceğ�
özell�kler� olan b�r tür... 

5 Ağustos 1955 tar�hl� M�ll�yet
gazetes�nde, “İsveç'te 20 k�ş�ye b�r
Homoseksüel düşüyor!” başlığıyla yer
alan haber, Türk�ye basınında
LGBTİ+’ların ele alınışında b�r trend�
ortaya koyması açısından öneml�.

“İsveç’te 20 k�ş�ye b�r homoseksüel düştüğü” ‘b�lg�’s�yle başlayan haber�n manşet�nde,
medyanın LGBTİ+’larla �mt�hanında sıkça başvurduğu ‘�nsandışılaştırma’ (dehuman�zat�on)
mekan�zması devreye sokuluyor. İnsandışılaştırma, en bas�t hâl�yle, düşmanın, düşman
görülen�n ya da düşman görülmes� gerekt�ğ� düşünülen�n, �nsana atfed�len n�tel�k, becer�
ve özell�klere sah�p olmamakla �tham ed�lmes�, bu f�kr�n yaygınlaştırılması ve bu yolla,
düşmana reva görülen her uygulamanın yaratab�leceğ� empat� duygusunun önüne
geç�lmes� demek. İnsandışı, tuhaf b�r tür olarak görülen eşc�nseller�n ve transların 12 Eylül
1980 askerî darbes� önces�nde ve sonrasında yaşadıklarına da�r b�r ‘acıma kırıntısı’ dah�
gel�şmem�ş olmasında, medyanın başvurduğu bu �nsandışılaştırma stratej�s�n�n payı
büyük. Acıma duygusunun kend�s� z�yades�yle sorunlu olsa da, “Acımayın bunlara” cümles�
dışında b�r cümle kurulmaması �ç�n el b�rl�ğ� yapan b�r haberc�l�k yaklaşımı çok daha kötü
sonuçlar doğuruyor. Bu haber�n manşet�nde de ‘k�ş�ler’ yan� �nsanlar �le ‘homoseksüeller’
arasında d�lsel b�r ayrım kurulurken, ‘homoseksüeller’ nesneleşt�r�l�yor.



Haber�n spotunda, çok �lg� çek�c� b�r konuymuşçasına 200 kulüpte “erkekler�n
b�rb�r�yle ahbaplık ett�ğ�nden” bahsed�l�yor. Bu b�lg�n�n neden manşete çek�ld�ğ�n�
anlamak �ç�n haber�n g�r�ş�ne bakmamız gerek�yor. Haber� yazan İsveç husus� muhab�r�
Türel, önce “memleket�m�zden” son zamanlarda İskand�navya’ya çok fazla k�ş�n�n
g�tt�ğ�ne d�kkat çek�yor. Burada, kel�me terc�hler�yle ‘b�z’ ve ‘d�ğer�’ ayrımı yapılıyor.
Bu ayrım salt ‘b�z�m’ ve ‘b�ze a�t olanın’ İskand�nav ülkeler�nden yan� ‘Batı’dan ayrı
olduğunu göstermek �ç�n yapılmıyor; aynı zamanda ayrımcılığın �şleyeb�lmes� �ç�n
öneml� b�r araca dönüşüyor. Bu ayrım b�r kere yapıldıktan sonra, Türk�ye’den
g�denler�n İskand�navya’yı övmes�nden ş�kâyet ed�lmes�n�n ardından esas gaye açığa
çıkıyor: Okuru İskand�navya’dak� yan� Batı’dak� ‘homoseksüel’ tehl�kes�ne �l�şk�n
olarak uyarmak! Bunu yaparken, İsveç’tek�lere akıl vermekten de ger� kalmıyor. Aklı
başında h�ç k�men�n bu duruma sess�z kalmaması gerekt�ğ�n� söylüyor. B�r kez daha
‘homoseksüel’ d�ye �şaretlenen �nsanların yaptıklarının (haberden anladığımız
kadarıyla, dans etmeler�n�n) akıllı �nsan �ş� olmadığı vurgulanıyor. Bu yolla, eşc�nsell�k
patoloj�kleşt�r�l�yor.

Senkron�k ve kron�k olarak �şleyen dışlama ve �çerme mekan�zmaları, eşc�nsel
pan�ğ�n� araç ve amaç olarak kullanmakta be�s görmez. LGBTİ+ pan�ğ� araçtır, çünkü
80’ler�n medyasında trans kadınlar �ç�n kullanılan “Beyoğlu’nda f�nk atan nonoşlar”,
“erkekten dönme”, “kadın g�ys�l� erkek sesl�” g�b� �fadeler bütün b�r k�ml�ğ�
tanımlamaya dönük kel�me öbekler�ne dönüşür ve bu yolla pan�k, varoluşları hedef
gösterme ve damgalamak �ç�n b�r araca dönüşür. Bu tanımlama LGBTİ+ pan�ğ�n�
yaratır, araçsallaştırır ve �şkencey� meşrulaştırmak üzere pan�kten beslen�r. Bu pan�k
aynı zamanda amaçtır; ulaşılması gereken b�r merhaley� �şaret eder. LGBTİ+ pan�ğ�, bu
anlamda hedeft�r de. Pan�k araçsallaştırıldığı ölçüde, yaratılmak �stenen b�r şeyd�r.
M�toloj�dek� kend� kend�n� y�yen yılan Ouroboros m�sal�, b�r yandan hâl�hazırda var
olan LGBTİ+ pan�ğ� araç olarak kullanılırken, d�ğer yandan bu haberler yoluyla
toplumda b�r LGBTİ+ pan�ğ� yaratılmak �sten�r. Pan�k, başlangıcı ve sonu bel�rs�z b�r
döngü hâl�n� alır ve bu yolla meşrulaştırılır.

Bu haberde, söz konusu pan�ğ� yaratmak �ç�n, eşc�nsell�ğ�n ‘b�zden olmayan’a atıldığı,
dışarlıklı b�r mesele olarak �nşa ed�ld�ğ�, haberdek� a�le vurgusuyla a�leye karşıt olarak
kodlandığı, akıllılık vurgusuyla patoloj�kleşt�r�ld�ğ� ve �lk andan �t�baren
nesneleşt�r�ld�ğ� görülüyor. Haber�m M�ll�yet gazetes�nde yayımlanmasının üzer�nden
65 yıl geçt�; bu stratej�ler hâlâ basına hâk�m. Ne de olsa, ortada hâlâ, ne �düğü bel�rs�z
b�rtakım �nsanlar vardır ve bu �nsanların ne kadar tuhaf, marj�nal ve ucube olduklarını
anlatmak, gazetec�l�ğ�n gereğ�d�r!

Haber�n en öneml� özell�kler�nden b�r� de öznes�n�n saklı olması, yan� konu ett�ğ�
‘homoseksüeller’�n ne ded�ğ�ne, ne h�ssett�ğ�ne da�r b�r cümle dah� barındırmaması.
Hakkında konuşulan gruba m�krofon uzatmak b�r yana, bu �nsanlara da�r herhang� b�r
özneleşme �ht�mal� b�le büyük b�r çabayla bertaraf ed�l�yor haberde. Haber�n kaynağı
da büyük ölçüde bel�rs�z. B�rkaç �stat�st�kten bahsed�l�yor ama bunlar da,
‘homoseksüeller’ ve dolayısıyla ‘homoseksüell�ğ�n’ nesneleşt�r�lmes� �ç�n araca
dönüşüyor.



Yukarıda sadece b�rkaç örneğ�n� verd�ğ�m�z yaklaşıma karşı, Kaos GL derg�s� ve
1993’te başladıkları hazırlıkların ardından 1994’te bu derg�y� çıkaran ek�b�n �lk
cümleler�nden b�r�n�n bu yaklaşıma dolaylı da olsa b�r cevap oluşturması şaşırtıcı
değ�l. Derg�n�n 1994 yılında yayımlanan �lk sayısında Derya Kurat şöyle d�yor:

“Yanlış yaşadığıma �nanmıyorum. Yalnızca tutkularımla yaşadım, yaşayacağım da.
Çünkü ben�m tutkularım, yaşamın tutamağıdır. Tutkuların ötes�nde b�r yaşam
düşünmed�m. Eğer tutkularımın ve aşkın es�r� olmayıp, dağların güzel gözlü kızını
sevmeseyd�m, boş b�r beden olup cansızlar âlem�nde yaşar g�derd�m. Ayıplandım onun
uğrunda, gururumu ayaklar altına aldı. Suçlamadım onu ama ben de suçlu değ�l�m.
Sevmeler� k�m d�zg�nleyeb�l�r k�? Sevmek �sted�m sevd�m. Engel olamazdı k�mse. Onunla
yaşananlar geçm�şte kaldı. Çünkü yaşananlar yaşandıkları yerde kalırlar. Böyle olmalı...
Böyle olmalıydı b�zde. B�z� konuşuyorlar, b�z� eleşt�r�yorlar, b�z� ayıplıyorlar. B�z ne
yapıyoruz? Kend�m�z� �ç�m�z�n yed� kat d�b�ne saklıyor, sonra da unutuyoruz. Neden
korkuyoruz? Neden kend�m�z� kend�m�ze saklıyoruz? Hep yakınıyoruz k�mse b�z�
anlamıyor d�ye ama değ�şt�rmek �ç�n parmağımız b�le oynamıyor ‘ben m� değ�şt�receğ�m’
d�ye. Böyle gelm�ş, böyle g�tmemel�."

“B�z� konuşuyorlar, b�z� eleşt�r�yorlar, b�z� ayıplıyorlar” cümles�nde �şaret ed�len temel
fa�ller�nden b�r� olan medya, belk� de h�çb�r eşc�nsele ya da transa m�krofon uzatmayı
aklına get�rmed�ğ� �ç�n, Kaos GL derg�s� ve sonrasında KaosGL.org �nternet gazetes�,
kend�n�, derd�n� anlatmak �ç�n her dönem özel b�r çaba harcıyor. 

Kend� h�kâyen� anlatmak hayatına sah�p çıkmanın ön koşuluna dönüştüğünde,
LGBTİ+’lara, öznes� saklanmış cümlelerdek� g�zl� özneler olmaktan çıkmak �ç�n o
cümleler�n nesnes�ne de, tümlec�ne de, yüklem�ne de göz d�kmek düşüyor.
Özneleşmen�n yolu �se, o cümleler� ters yüz ed�p kend� cümleler�n� kurmak ve basının
da o cümleler� kuracağı güne kadar, �zlemekle kalmayıp dönüştürmek �ç�n eylemekten
geç�yor.

Hazırladığımız bu raporla; 90'lardan bugüne arş�v�m�zde yer alan gazete kupürler� ve
medya �zleme çalışmamızda artık çeyrek asra yaklaşan deney�m�m�z�; bugünün
medyasındak� hak �hlaller�n� anlamak ve geçm�şten bugüne süregelen örüntüler�
deş�fre ederek değ�şt�rme �rades�ne b�r tuğla daha koymak n�yet�ndey�z.

"Vardık, varız, varolacağız" derken, gazete sayfalarında nasıl var olduğumuz sorusuna
yanıt olan raporumuzun, LGBTİ+'ların eş�tl�k ve özgürlük mücadeles�ne katkı
sağlaması umuduyla...

Yıldız Tar
Kaos GL Medya ve İlet�ş�m Program Koord�natörü



9 Mayıs 2004'te Vatan Gazetes�n�n b�r köşes�nde yer alan bu haber, önces� ve
sonrasıyla LGBTİ+'ların gazetelerdek� tems�l�ne da�r öneml� b�r örnek. Haber kısa olsa
da; kısacık haber�n manşet� LGBTİ+'ların medya açısından nasıl göründüğünü
özetl�yor: Magaz�n nesnes�, b�zden değ�l ve kom�k!

Kom�kleşt�rme ve tuhaf b�r nesne olarak sunma geleneğ� geçm�şe dayanıyor. Kaos
GL’de medya konusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Türk�ye medyasının
bu konudak� tavrının üç farklı döneme ayrılab�leceğ�n� tesp�t ett�k. Bunların �lk�,
neredeyse yazılı basının ortaya çıkışıyla başlayan –ve aslında hâlen kapanmış
olmayan– ‘ucube’ dönem�. 80’ler�n sonlarına kadar, LGBTİ+’ların konu ed�ld�ğ�
haberler�n hemen heps�, toplumun kes�nl�kle b�r parçası olmayan, dışarıdan gelm�ş b�r
grup ‘homoseksüel’den bahsed�yor. 

Dünden Bugüne Medyada
LGBTİ+'ların Tems�l�



Örneğ�n k�ş�ler�n rızası dışında çek�lm�ş fotoğraflarının yer aldığı ve bu sebeple kupürü
paylaşmadığımız 27 Temmuz 1971 tar�hl� Hürr�yet gazetes�nden b�r haber, dönem�n
resm�n� gözler önüne ser�yor:

“Erkek kızlar toparlandı kadınlığa özenenlere pol�s erkek traşı yaptı. Ek�pler Am�rl�ğ�
tarafından öncek� gece de Beyoğlu'nun erkek kızları toplanmıştır. Erkek kadınlara
uygunsuz yolda olduklarını bel�rten �lg�l�ler, daha sonra saçlarını keserek
cezalandırmışlardır"

70’lerde ve özell�kle 12 Eylül askerî darbes�n�n ardından get�r�len sahne yasağı, b�rçok
gazetede alaycı b�r d�lle, pol�s�n �şkences�n� meşru kılar şek�lde yer buluyor.
Karakolda �şkenceye maruz kalan translar ve eşc�nseller�n pol�s tarafından serv�s
ed�len fotoğrafları gazeteler� süslüyor. Aynı gazeteler ‘ucubeler�n sonuna get�rmek’,
‘ahlakı korumak’, ‘sapkınlıkla mücadele etmek’ g�b� ulv� görevler� yer�ne get�ren kolluk
kuvvetler�n� alkışlıyor.

1981’den 1989’a kadar süren sahne yasağı pek çok eşc�nsel ve transı etk�lese de
darbeye da�r tanıklıklar aslında sahneyle sınırlı değ�l. O dönem�n medyasında yer
bulamayan, yer bulsa da �şkenceye maruz kalan, barınma ve yaşam hakları �hlal ed�len
k�ş�ler, kar�katür�ze ed�lm�ş b�r şek�lde gazetelere ‘renk katıyor’.

Bu haberler�n de ortak noktası, öznes� düşürülmüş, saklanmış b�rer cümleler yığını
olmaları. Habere konu ed�len eşc�nseller ve trans kadınların kend� sözler�, kend�
h�kâyeler� haber�n h�çb�r yer�nde bulunamıyor. Adeta “Aradığınız şahsa ulaşılamadı,
onun yer�ne �cat ett�ğ�m�z homoseksüelden verel�m” den�yor. Medya hayalî b�r varlık,
ne olduğu tam kest�r�lemeyen ama muhakkak farkı ve farklılığı vurgulanan
‘homoseksüel ve kadın kılığında erkeğ�n’ peş�ne düşmüş. Söz konusu dönemde,
medya tarafından bütün c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ� ‘farklılıkları’nın
‘homoseksüel’ çatısı altında toplandığı görülüyor. Basında yer alan haberlerde bu
‘homoseksüeller’den k�mseye m�krofon uzatılmazken, nedend�r b�l�nmez, uzmanlarla
bu sorun tartışılıyor. 

Pek�, bütün bu haberler�n ortak noktası ne? Heps�nde de, �cat ed�len b�r kategor�
olarak ‘homoseksüeller’ yer alıyor. Bu homoseksüeller�n k�m olduğu sorusuna cevap
dış kapının mandalından gel�yor. Çoğu zaman 5N1K’nın h�çb�r�ne cevap vermeyen b�r
gazetec�l�k tekn�ğ� uygulanıyor. Yaşanan �şkence ve ayrımcılık haklı göster�l�yor.
Sank� g�zl� b�r uzlaşı varmışçasına, neredeyse bütün gazeteler ‘büyük b�r tehd�de karşı
halkı uyarıyor.’



Şok gazetes�nde 23 Şubat 2011'de yayınlanan bu haber de, yaşanan b�r hak �hlal�
manşete taşınan ancak habere konu ed�len k�ş�n�n söyley�p söylemed�ğ� bel�rs�z b�r
�fadeyle küçümsen�yor, çalışma hakkının gasp ed�lmes� ve ayrımcılık suçu komed�
unsuruna dönüştürülüyor.

Gözcü gazetes�nde 13 Eylül 1990'da yayınlanan bu
haber y�ne benzer b�r yaklaşımın �zler�n� taşıyor. Haber
manşet�nde eşc�nsel kel�mes� tırnak �çer�s�nde
ver�l�rken; orduda eşc�nseller�n olma �ht�mal� asker� b�r
operasyonun d�l�yle yer alıyor. Adeta b�r savaş alanı g�b�
göster�len meselede b�r yandan da neden ve nasıl
olduğu mümkün olmayan b�r şek�lde eşc�nsell�k
"kontrolünden" bahsed�l�yor.  2004 yılında Vatan
gazetes�nde olduğu g�b�, gazeteler�n dış haberler
sayfalarında özell�kle manşetler yoluyla LGBTİ+
varoluşun kend�s� ya komed� unsuru ya da en haf�f
tab�rle "tuhaf" ve "�stenmeyen" b�r "durum" olarak
yansıtılıyor. Eşc�nseller�n özne olarak yer almadığı bu
haberler; b�r yandan da c�nsel yönel�m ve c�ns�yet
k�ml�ğ� çeş�tl�l�ğ�n� hayattan koparıyor ve gerçekdışı b�r
mesele g�b� yansıtıyor.



1990 yılında Bulgar ordusunda "eşc�nsel operasyonuna" soyunan Gözcü gazetes�n�n
d�l� 10 yıl �çer�s�nde bu sefer Türk�ye'ye çevr�l�yor. 

Gazete, "Etrafımız "Top" Dolu" manşet�yle 20 Mart 2000'de At�lla İlhan'ın homofob�k
açıklamaları gazeten�n attığı manşetle güçlend�r�l�yor. 

Eşc�nsell�kten "görülen" f��l�yle bahseden bu haber, eşc�nsell�ğ� böylece hem b�r doğa
belgesel� d�l�yle hem de hastalık olduğu �masıyla yansıtmış oluyor. 

Haber�n manşet�ne taşınan �faden�n k�m�n yorumu olduğu bell� değ�lken; ara başlıkta
"Şok eden açıklamalar"dan kasıt �se homofob� değ�l; İlhan'ın "�ş dünyasında
eşc�nseller�n yoğun şek�lde bulunduğu" şekl�ndek� beyanı ve �ş dünyasında eşc�nseller
olma �ht�mal�!

Gazete, böylece 1990 yılından 2000'e kadar eşc�nseller� "tesp�t ed�lmes� gereken b�r
tür" olarak �şaretlerken b�r yandan da özel hayatın g�zl�l�ğ� �lkes�n� de açıkça �hlal
ed�yor.

Eşc�nsel olmanın kend�s� şok ed�c� görülüyor, Gözcü gazetes� �sm�n�n hakkını vererek
adeta herkes� d�k�zc�l�ğe çağırıyor.



Eşc�nseller� asker� metaforlarla sayfalara taşıma geleneğ�n�n örneğ� olan M�ll�yet
gazetes�nde 27 Haz�ran 1999 tar�h�nden yayınlanan bu haber, b�r yandan da eşc�nsel
olmayı "şok ed�c�" görme ve gösterme geleneğ�n� de sürdürüyor. 



18 Mayıs 1999'da Hürr�yet gazetes�nde yayınlanan röportajda b�r yandan manşete
alınan �fade �le lezb�yenl�ğe da�r önyargılar pek�şt�r�l�yor d�ğer yandan haber�n
�çer�s�nde "kumar oynamak" �le "lezb�yenl�k" b�rb�r� �le eşdeğer kötülükte �k� olguymuş
g�b� sunuluyor.

Hürr�yet'tek� röportajdan 19 yıl sonra Vatan gazetes� de
20 Eylül 2018'dek� haber�nde gey olmayı “�ft�ra” d�ye
n�teleyerek ayrımcı b�r d�l kullanıyor. 

Eşc�nsell�ğ� kalıp yargılar üzer�nden ele alıyor. Gazete,
b�r telev�zyon şovundak� karakterler�n yazarının
açıklamasının gerçek olmayacağını söyleyerek
homofob�y� �rrasyonel b�r sev�yeye taşımayı da �hmal
etm�yor.



15 Temmuz 2018'de Posta gazetes� tam da bu haberc�l�k geleneğ�nden faydalanarak
özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlal etmey� b�r yandan "şok" �fadeler�yle taçlandırıyor. 

Temmuz ayında ve �lerleyen süreçte basında en çok tartışılan konulardan b�r� “İnt�zar-
S�nem Ged�k” �d�. Her şey, Hürr�yet gazetes�n�n “Yılın skandalı sonunda patladı”
haber�yle İnt�zar ve s�nem Ged�k’�n özel hayatının g�zl�l�ğ�n�n �hlal ed�lmes�yle başladı.

Hürr�yet gazetes�, esk� kocanın tehd�t, şantaj ve n�hayet�nde seks�st ve homofob�k �fşa
g�r�ş�m�ne aracılık ederek, çalışma hakkının �hlal�ne yol açan sürec�n üstünü “skandal”
perdes�yle örtmeye kalkıştı. 

Hürr�yet gazetes�nden Ceng�z Semerc�oğlu, “İnt�zar’la S�nem Ged�k’�n �l�şk� yaşadığı
�dd�asını o kadar farklı yerlerden duydum k�, b�z�m ek�p b�r ara �k�l�y� kamerayla tak�p
b�le ett�. B�r şey yakalayamadık” ded�. 

Semerc�oğlu’na yanıt Hürr�yet gazetes�n�n okur tems�lc�s� Faruk B�ld�r�c�’den geld�: 

“B�z gazetec�ler, ünlü de olsalar �nsanların c�nsel yönel�mler�n� suçlama ves�les�
yapamayız. İk� kadın arasındak� �l�şk�y� “skandal” olarak n�telend�rmek c�ns�yetç� ve
ayrımcı b�r yaklaşım. Üstel�k Semerc�oğlu’nun savunmaya çalışırken söyled�ğ� g�b�,
“olay sırasında çocuğun evde olduğu �dd�ası” da skandal olamaz. 7 yaşındak� çocuğun
o sırada yanlarında olduğu b�r �dd�a. Ayrıca eşc�nsel ç�ftler�n çocuğu olamaz mı?”
“Cecel�, g�zl� kamerayı kend�s�n�n koydurmadığını savunsa da suça ortak olmuş
durumda.



“Haber değer� taşıyan da �şte bu skandaldı. Ama Semerc�oğlu, yazısında b�r kadının
yatak odasına g�zl� kamera (ya da kameralar) konulmasını, mahrem alanlarına tecavüz
ed�lmes�n� skandal olarak n�telend�rmed�ğ� g�b� eleşt�rmem�ş b�le. Bunun yer�ne olaya
Cecel�’n�n gözüyle bakan, tek yanlı b�r yazı kaleme almış. Kadın tarafına suçlamalara
karşı “cevap hakkı” tanımamış.” 

Bu “tartışmaya” �l�şk�n haberlerden b�r� de Posta gazetes�ne a�t. Posta gazetes� “Şok
�dd�a ortalığı karıştırdı” başlıklı gen�ş haber�n�n eksen�n� bu başlıkla bel�rl�yor. Her ne
kadar haberde özel hayatın mahrem�yet�n�n �hlal ed�lmes�ne da�r tepk�lere yer ver�lse
de atılan başlık haber�n eksen�n� kuruyor ve haber “lezb�yen ya da b�seksüel olma
�ht�mal�n�n şok ed�c� olduğu” mesajını yaygınlaştırıyor.

Hürr�yet gazetes�n�n 2018'dek� haberc�l�ğ�n�n �zler�n� sürdüğümüzde 12 N�san 1996
tar�hl� b�r metne rastlıyoruz. Dış haberler sayfasında yayınlanan bu met�nde,
transfob�k b�r d�l kullanılmasının yanı sıra bu sefer de c�ns�yet k�ml�ğ� temell� önyargı
ve trans k�ml�kler�n "�lg�nç" konular olarak �şaretlenmes� yer alıyor.

Magaz�nel yaklaşımın seyr� seneler �çer�s�nde "�lg� çek�c� konu", "renkl� s�ma" g�b�
söylemler ve çoğu zaman sayfa doldurmak �ç�n gerçekl�kle alakası olmayan zararsız
g�b� görülen haberlerden; tam da zararsız görüldükler� �ç�n özel hayatın g�zl�l�ğ�n�
hunharca �hlal eden ayrımcılık örnekler�ne uzanıyor. 

LGBTİ+ olmanın magaz�n unsuru, şok ed�c� ve �lg�nç b�r mesele olduğu �dd�ası �le
çerçevelenen her met�n b�rb�r� üzer�ne kar topu g�b� eklenerek b�r önyargı çığına
dönüşüyor.



LGBTİ+'ları şok ed�c� unsur olarak sayfalarına taşımak b�r yandan hak arama
mücadeles�n� de hem gayrı-c�dd� b�r konu olarak görme hem de hak �hlaller�ne maruz
bırakılan k�ş�ler�n temel k�ş�l�k haklarını �hlal etme pahasına "sıradışı" manşetler
atmaya kadar varab�l�yor.

1 N�san 2000 tar�hl� M�ll�yet haber�, translara dönük pol�s ş�ddet�n� hem karşılıklı b�r
olgu g�b� yansıtıyor hem de manşette verd�ğ� 'kelepçel�' travest�ler �fades�yle b�r
toplumsal grubun ş�ddete karşı mücadeles�n� önems�zleşt�r�yor.



Posta gazetes�nde 10 Şubat 2011'de yayınlanan bu haberde de "şok" kel�mes�ne
benzer b�r şek�lde eşc�nsell�k �ç�n 'skandal' kel�mes� kullanılıyor. ABD Den�z
Kuvvetler�ne a�t uçak gem�s� USS Enterpr�se'ın gel�ş�ne da�r o dönem 9 Şubat 2011 ve
10 Şubat 2011'de yayınlanan d�ğer haberler�n manşetler� de benzer b�r yaklaşımı
sürdürüyor: “Concon Con�ler Marmar�s’te” (Şok), “Olay Gem� Enterpr�se Marmar�s’e
Dem�rled�” M�ll�yet Ege



Eşc�nseller�n suçla �l�şk�lend�r�lmes� haberlerde
sıklıkla karşılaşılan b�r durum. Nasıl k� b�r c�nayet
haber�nde “heteroseksüel kat�l” şekl�nde b�r �fade
geçm�yorsa, k�ş�n�n c�nsel yönel�m�n�n konu dışı b�r
şek�lde vurgulanması b�r önyargıya �şaret eder.
Hürr�yet gazetes�nde 7 N�san 2014 tar�h�nde yer
alan bu haber, eşc�nseller�n saldırgan, korkutucu,
suça mey�ll� k�ş�ler olduğu önyargısını
güçlend�r�yor.



B�r yandan, 90’ların ‘terör dönem�’ gel�yor. (Söz konusu dönemler� kapanıp açılan
zaman d�l�mler� olarak değ�l, b�rb�r�ne eklemlenen ve eklemlend�kçe güçlenen
z�hn�yetler olarak görmekte fayda var.) 

‘Travest� terörü’ �fades�n�n neredeyse g�zl� b�r ezber g�b� gazete sayfalarında yer
aldığını hemen hep�m�z b�l�yoruz artık. 

G�zlenen, saklanan özneye bu sefer başka b�r nesnel�k b�ç�l�yor. O da, hâlâ ne �düğü
bel�rs�z olmakla beraber kötülüğü, tehl�kes� çok daha güçlü b�r şek�lde vurgulanmış
‘terör’. 

O dönemde seks �şç�l�ğ� de yapan oyuncu Esmeray’ın, 1996'da Ülker Sokak’ta
yaşananlara da�r sözler� ve gazetec� Tuğrul Eryılmaz’ın Pat�kalar: Resm� Tar�he Çent�k
sözlü tar�h k�tabımızdak� aktarımları, bu ‘terör’ söylem�n�n hang� koşullarda, neler�
meşrulaştırmak �ç�n kullanıldığını göster�yor:

“96’da f�lan b�r Hab�tat dönem� oldu. (…) İstanbul’u tem�zleme operasyonu başladı. İşte
k�m� tem�zleyecekler? Sokak çocuklarını, t�nerc�ler�, e b�r de travest�ler� tem�zleyecekler.
(...) Hortum Süleyman Beyoğlu’na geld� tekrardan. (…) Tab�� k� Ülker Sokak’a �lk
baskılar... Fec� baskılar yan�. Sokak kapandı. Sokakta sıkı yönet�m vardı. Sürekl�
herkes�n kapısının önünde pol�s bekl�yordu. Çıkamıyorduk. Kol�ler� arkadan alıyorduk. (...)
Ş�md� düşün, beş�nc� kattayız. Beş�nc� kattan (...) yorgan, çarşafları b�rb�r�ne bağlıyoruz,
�n�yoruz. O aradan boşluklar var. O boşluktan d�ğer sokağa geç�yoruz. D�ğer sokağın
b�nasının g�r�ş�nde yer keşfetm�ş�z, oranın kömürlüğünden öbür sokağa çıkıyoruz. (...)
Kol�ye de tar�f ed�yoruz, adam o kömürlükten geç�yor, gel�yor. (...) Hortum Süleyman
bayağı c�dd� baskılar yaptı. En sonunda artık kapılar kırıldı, balyozlarla bütün kapıları
kırdı, evler yakıldı, kundaklandı, eşyalar sokaklara atıldı. Artık sokağa g�remez olduk.
Sokağı kaybett�k. Sonra dağıldık. Herkes b�r yere g�tt�."
Esmeray Özad�kt�

"Ülker Sokak ben�m kafamda hep şey bırakır, acıdır... Şey� hatırlıyorum, bayraklar asıp
had� bakalım �bneler dışarı, translar dışarı… Yan� o kadar korkunç şeyler oldu k� orda (...)
E tab��, b�r sürü şey de görmezden gel�n�yor. O da dehşet ver�c�. Yan� sen yok saydığın
zaman sank� o yok oluyormuş g�b�… Öyle b�r şey yok ama, orda acı çek�yor �nsanlar."
Tuğrul Eryılmaz

2000’lere gel�nd�ğ�nde yen� b�r dönem başlıyor. B�r yandan LGBTİ+’ların örgütlü
mücadeles� medyada d�ş�yle tırnağına kend�ne küçük alanlar açarken, d�ğer yandan
öncek� döneme a�t düzenekler, manşetler� ve ana sayfaları kapmaya devam ed�yor.



1996 yılında Ülker Sokak'ta yaşananlar gelmeden önce, 80'l� yıllar boyunca ve
90'ların başında trans kadınların gazetelerde nasıl tems�l ed�ld�ğ�ne da�r b�rkaç örneğ�
�ncelemek önem taşıyor.

Hürr�yet gazetes�n�n Ankara ek�nde 16 Ağustos 1993 yılında yayınlanan haberde trans
kadınların pol�se saldırdığı �dd�a ed�l�yor. Ancak, ne h�kmetse "pol�se saldıran" trans
kadınlar tutuklanmıyor, tutuksuz yargılanmalarına karar ver�l�yor.

Yanlı b�r şek�lde yazılan haberde b�r yandan da trans kadınlar hakkında "müşter� avına
çıkan �fades�yle saldırgan olduklarına da�r önyargılar pek�şt�r�l�yor. 

Haberde ayrıca trans kadınların fotoğraflarına da yer ver�l�yor. K�ş�ler�n mahrem�yet
hakkını gözetmek �ç�n kest�ğ�m�z fotoğraflarda seks �şç�s� trans kadınların mahkeme
ya da emn�yetten çıkış anları çek�lm�ş.

Haber boyunca, pol�s�n trans kadınların çalışma hakkını gasp etmes� yer�ne,
"saldırgan travest�ler" söylem� ve çerçeves� terc�h ed�l�yor.



1996 yılında �se Hürr�yet gazetes�n�n ayrımcı d�l� bu sefer l�nç çağrısına dönüşüyor. 14
Ek�m 1996 tar�hl� haberde trans kadınlara dönük l�nç g�r�ş�m� "gerg�n gece" �fades�yle
manşete taşınırken; saldırganlar hakkında "C�hang�r sak�nler�" �fades� terc�h ed�l�yor.

L�nç g�r�ş�m�ne da�r, "A�leler�n �syanı" �fades�n� terc�h eden gazete d�ğer yandan Tuğrul
Eryılmaz'ın da hatırlattığı "eşc�nsel değ�lsen bayrak as" kampanyasını da doğrulayan
b�r belge n�tel�ğ� taşıyor. Haber boyunca sık sık "mahallen�n namusundan" da
bahsed�l�yor.



1996 Ek�m�nde bunlar yaşanırken, Kasım ayında M�ll�yet gazetes�, "Travest� modası
her yer� saracak" başlıklı b�r haber yayınlıyor.

Ülker Sokak'ta yaşananlarla �lg�s� yokmuş g�b� görünen bu haber, aslında söz konusu
seks �şç�s� trans kadınlar olduğunda medyadak� madalyonun ötek� yüzünü
oluşturuyor. 

Yazı boyunca hang� kavramın, hang� bağlamda, ne maksatla kullanıldığını anlamak
güç olsa da, başlık n�yet� açık ed�yor.



Bursa’da yayınlanan Şeh�r gazetes� 2017 yılında Bursa’da çokça rastladığımız “fuhuş
operasyonu” haberler�nden b�r�ne daha �mza atıyor. 90'lı yılların haber d�l�, yerel
basında devam ed�yor.

Gazete, 18 Temmuz'dak� haber�nde “Rez�ll�k �ç�nde rez�ll�k” başlığını tırnak �şaret�
kullanmadan, gazeten�n ed�toryal görüşü olarak yayınlıyor. 

Habere konu olan seks �şç�ler�ne pol�s baskısı, “fuhuş yapan kadın ve travest�lere
operasyon” �fades� �le haberleşt�r�l�yor. 

İnsan hakları örgütler�n�n eleşt�rd�ğ� Kabahatler Kanunu uygulaması “toplum huzuru
�ç�n” gerekl� b�r düzenleme olarak sunuluyor. Haberde seks �şç�s� trans kadınlara
dönük ayrımcı b�r d�l kullanılıyor. “Rez�ll�k” �fades� �le nefret söylem� yaygınlaştırılıyor.
Haberde seç�len görsel �se �z�ns�z çek�ld�ğ� bell� b�r şek�lde “küçük düşürme ve
aşağılama” amacı taşıyor.



Bursa Hayat gazetes�, 14 Temmuz 2017 

Bursa Hayat gazetes�nde yayınlanan bu haberde N�lüfer Beled�yes�’n�n mahalle
kom�teler�nde uyguladığı “LGBTİ kotasına” �l�şk�n b�r s�yasetç�n�n nefret söylem� ve
ayrımcılık �çeren �fadeler� olumlanarak yer alıyor. 

Her ne kadar başlığa taşınan “Bozbey Lut kavm�n� b�lm�yor mu?” �fades� tırnak �şaret�
�le yer alsa da haber�n genel�nde taraflı ve yanlı b�r d�l �le gazete söz konusu
s�yasetç�n�n ayrımcı açıklamalarını “meşru” açıklamalar olarak yansıtıyor. 

Haberde lezb�yen, gey, b�seksüel, trans ve �nterseks hakları “saçmalık” olarak
tanımlanıyor, LGBTİ k�ml�kler�n�n “günah” olduğu �dd�a ed�l�yor. Y�ne haberde k�m
olduğu b�l�nmeyen ve açıklanmayan “köylüler�n ayağa kalktığı, kotaya �syan ett�ğ�,
‘Nereden bulacağız bu kadar eşc�nsel�’ ded�ğ�” �dd�a ed�l�yor. 

Haber, LGBTİ’ler�n toplumun dışında, “marj�nal” ve �stenmeyen b�r grup olduğunu öne
sürüyor. Haberde Bursa’dak� LGBTİ derneğ�n�n görüşler�ne başvurulmadığı g�b�;
şeh�rde yaşayan LGBTİ’ler hedef göster�l�yor.



Takv�m, 5 Mayıs 2018 

Takv�m gazetes� b�r c�nayet haber�n� “Eşdehşet”
başlığıyla haber yapıyor. Başlıktak� “Eş” kısmını
kırmızı �le vurguluyor. Gazete, adl� b�r olayda
mağdurlara c�nsel yönel�m atıyor ve atadığı bu
c�nsel yönel�m üzer�nden ayrımcı b�r d�l
kullanıyor. 

Haberde, olayın ne olduğu tam olarak
anlaşılamazken, haber�n verd�ğ� mesaj
“eşc�nseller b�r erkeğ� öldürdü” oluyor. Fa�le
atanan k�ml�k üzer�nden eşc�nsell�ğ�n kend�s�
kr�m�nal�ze ed�l�yor, ayrımcı b�r d�lle hedef
göster�l�yor ve eşc�nsell�k kalıp yargılar üzer�nden
ele alınıyor. 

Bu c�nayet haber�nde c�nsel yönel�m �lg�s�z b�r
şek�lde “�lg� çekmek” adına malzeme hal�ne
get�r�l�yor ve magaz�nel b�r haber d�l� terc�h
ed�l�yor. Haberden, nefret sa�k� olup olmadığı
anlaşılamıyor çünkü haber�n konusu c�nsel
yönel�m temell� ayrımcılık olmadığı g�b� haber�n
kend�s� c�nsel yönel�m temell� ayrımcılık
uyguluyor. 

Unutmamalı; c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ�
temell� nefret c�nayetler�n�n bu kadar yoğun
yaşandığı b�r coğrafyada habere konu olması
gereken nefret suçlarıdır. Bu haberde ters� b�r
kurgu �le “eşc�nsel sevg�l�s�”, “kadın kıyafetler�
g�yen eşc�nsel” g�b� �fadeler terc�h ed�l�yor. 

Adl� b�r vakayı haberleşt�r�rken nasıl k� “heteroseksüel sevg�l�s�ne öldürttü” g�b� b�r cümle
kullanılmıyorsa; bu haberde de “eşc�nsel sevg�l�s�ne öldürttü” cümles�n�n kullanılmaması
gerek�yor. 

Öte yandan, yaşanan olayın ne olduğu b�l�nmed�ğ�, k�ş�lere c�nsel yönel�m muhab�r ya da ed�tör
tarafından atandığı �ç�n aslında ne olduğunu, ortada c�nsel yönel�m temell� b�r hak �hlal� ya da
nefret c�nayet� olup olmadığını bu haberden h�çb�r şek�lde anlamak mümkün olmuyor. Günün
sonunda bu haber okuyucuda eşc�nsell�ğ�n kr�m�nal b�r olgu olduğu mesajını ver�yor.



Sabah Akden�z, 5 Temmuz 2018 

Sabah ve Hürr�yet gazeteler� Akden�z ekler�nde
Antalya’da gerçekleşen b�r olayı haberleşt�rd�. 

Haber �lk olarak Hürr�yet Akden�z’de 3 Temmuz
Salı günü yayınlandı. 

Sal�m Uzun �mzalı “Şehr�n göbeğ�nde akıl almaz
olay” başlığıyla yayınlanan haber “Antalya’da
travest�n�n ev�ne g�ren B.S adlı k�ş� �dd�aya göre
2’nc� katın camından aşağıya atıldı” cümles� �le
devam ed�yor. 

Sabah Akden�z’�n 5 Temmuz’da yayınladığı
Erdoğan Öztürk �mzalı haber �se “Travest�ler
adamı böyle aşağıya attı” başlığını taşıyor.

Her �k� haberde olayın mahallen�n güvenl�k
kameraları aracılığı �le ortaya çıktığını bel�rt�yor
ve olayın yaşandığı yerde �kamet eden b�r k�ş�n�n
beyanına başvuruyor. Sabah Akden�z, bu k�ş�n�n
“Burada yaşanan olaylara artık alıştık. Bu olay da
sabaha karşı oldu. Pazarlıkta sorun çıkınca ev�n
�ç�ndek� �k� travest� genç adamı camdan atmış”
sözler�ne yer ver�rken Hürr�yet Akden�z b�r
cümles�n� daha ekl�yor: “Neyse k� çocuk ağır
yaralanmadı.”

Hürr�yet Akden�z olayın yaşandığı mahallen�n
muhtarından da görüş alıyor. Muhtar Fahrett�n
Ceylan “Tüm tedb�rlere rağmen mahallem�zdek�
fuhuş sorununu b�r türlü çözemed�k. Son yaşanan
olay da herkes�n d�l�nde. Tab� korku da var.
Konuyu Emn�yet güçler�ne b�ld�rd�m” d�yor.

Sabah Akden�z haberde B.S.’n�n k�mseden ş�kâyetç� olmadığı gel�şmes�ne de yer
ver�yor. Her �k� haber de olayın fa�l�n�n trans k�ş�ler olduğunu yazıyor. Her �k� haberde
de yargıya taşınan b�r süreç olmamasına ve olayın muğlaklığına rağmen fa�l�n trans
k�ş� ya da k�ş�ler olduğu düşünes� �le hareket ed�l�yor. Sabah Akden�z’�n “Travest�ler
adamı böyle aşağıya attı” başlığı trans k�ş�ler�n saldırgan, suça mey�ll� olduğu
önyargısını besl�yor. Hürr�yet Akden�z’�n mahallel�den aldığı “neyse k� çocuk ağır
yaralanmadı” açıklaması bu bel�rs�z olayda belk� de fa�l olacak k�ş�y� korumaya
yönel�k. Tüm bunlar taraflardan b�r�n�n trans olduğu haberlerde göz ardı ed�l�yor.
Temel gazetec�l�k et�k �lkeler� ve masum�yet kar�nes� ayaklar altına alınıyor.



Kaos GL Derneğ� olarak her sene yaptığımız araştırma kapsamında bel�rled�ğ�m�z
anahtar kel�melerden taranan haber ve köşe yazısı met�nler�n� �ncel�yoruz.

Yazılı basında lezb�yen, gey, b�seksüel, trans, �nterseks, c�nsel yönel�m, c�ns�yet
k�ml�ğ�, homofob�, transfob�, queer ve ku�r g�b� kel�meler�n yanı sıra “�bne, nonoş, ters
�l�şk�, ahlaksız tekl�f, gay, homoseksüel” g�b� LGBTİ+’ları tanımlamak �ç�n sık kullanılan
negat�f kavramları da araştırmamıza dah�l ed�yoruz. 

Günlük olarak süzülen haberler� ölçeğ�m�ze göre tasn�f ed�yoruz. Ölçeklend�rmem�zde
met�nler� başlık, yayınlandığı gazete, yayınlandığı sayfa, metn�n konusu, metn�n türü
(haber, söyleş� ya da köşe yazısı) g�b� tekn�k özell�kler�n yanı sıra met�nler� hak
haberc�l�ğ� kapsamında değerlend�r�yoruz. 

Araştırma yöntem�m�ze göre b�r metn�n hak haberc�l�ğ� kapsamında
değerlend�r�leb�lmes� �ç�n aşağıda sıralanan n�tel�klerden en az b�r�s�n� taşıması
gerek�yor: 

1. LGBTİ+’ların �nsan haklarına saygılı haber yapılmış 
2. LGBTİ+ örgütler�n�n LGBTİ+ haklarına �l�şk�n görüşler�ne yer ver�lm�ş 
3. LGBTİ+ örgütler�n�n d�ğer hak alanlarına �l�şk�n görüşler�ne yer ver�lm�ş 
4. Kaos GL’n�n LGBTİ+ haklarına �l�şk�n görüşler�ne yer ver�lm�ş (Dernek ya da dernek
adına konuşan b�r k�ş�n�n görüşler� haberde çarpıtmadan yer almış) 
5. Kaos GL’n�n d�ğer hak alanlarına �l�şk�n görüşler�ne yer ver�lm�ş (Dernek ya da
dernek adına konuşan b�r k�ş�n�n görüşler� haberde çarpıtmadan yer almış) 
6. LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı g�b� hak �hlaller�n� hak temell�
haberc�l�k �lkeler� çerçeves�nde görünür kılmış 
7. Başarı h�kayes� doğru b�ç�mde aktarılmış 
8. LGBTİ+ örgütler�n�n düzenled�ğ� etk�nl�kler doğru b�r b�ç�mde görünür kılınmış 
9. LGBTİ+’lara yönel�k �nsan hakları �hlaller�ne karşı mücadele yöntemler�nden
bahsed�lm�ş

Gazeteler�n kend� hazırladıkları haberlerde LGBTİ+, c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ�
�fadeler�n�n geçt�ğ� pek çok yer olsa da yalnızca ana konusu LGBTİ+ olan haberlere
odaklanıyoruz. Bu yüzden, örneğ�n, c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ�n�n anayasanın
eş�tl�k maddes�ndek� kategor�ler�n dışında kalmasına b�r haberde yer ver�l�yor olması
b�z�m �ç�n başlı başına yeterl� olmuyor. 

Rakamlarla Nefret Söylem�
ve Ayrımcılık



LGBTİ+’lara yönel�k doğrudan b�r stereot�pleşt�rme, aşağılama, ayrımcılık ya da nefret
söylem� olmayan haberler� her anlamda başarılı bulmasak b�le hak haberc�l�ğ�
kategor�s�ne yerleşt�r�yoruz. 

Bununla b�rl�kte, haberlerdek� met�n �çer�ğ�n�n yanı sıra kullanılan görsellerden
haber�n hang� sayfada yayınlandığına haber�n d�ğer unsurlarını da göz önünde
bulunduruyoruz. 

Hak haberc�l�ğ� kapsamında değerlend�r�lmeyen met�nler� �se 3 ayrı başlıkta
�ncel�yoruz. 

Bu başlıkların �lk�nde sorumuz: Met�nde LGBTİ+’lara yönel�k �nsan hakları �hlal� var mı?
B�r met�nde homofob�k, b�fob�k ya da transfob�k nefret söylem�n�n olması; LGBTİ+
k�ml�k ve varoluşların “hastalık”, “suç”, “günah”, “ahlaksızlık”, “sapkınlık” olarak
tanımlanması; metn�n d�l�nde ayrımcılık olması o met�nde hak �hlal�n� tesp�t ederken
kullandığımız alt başlıklardan sadece b�rkaçı. Çoklu kodlama yaptığımız bu bölümde
met�nler� detaylıca anal�z ed�yoruz. B�r met�nde sadece nefret söylem� olduğunu
bel�rtmekle yet�nmey�p hang� bağlamda olduğuna da bakıyoruz. 

Hak �hlal� başlığı altında �nceled�ğ�m�z alt başlıklar şöyle: 

1. Met�n nefret söylem� �çer�yor 
2. Met�n nefret suçu �çer�yor 
3. Met�nde LGBTİ+ k�ml�kler “hastalık” olarak tanımlanıyor 
4. Met�nde LGBTİ+ k�ml�kler “suç” olarak tanımlanıyor 
5. Met�nde LGBTİ+ k�ml�kler “günah” olarak tanımlanıyor 
6. Met�nde LGBTİ+ k�ml�kler “sapkınlık-sapıklık” olarak tanımlanıyor 
7. Met�nde LGBTİ+ k�ml�kler “ahlaksızlık” olarak tanımlanıyor 
8. Met�n ayrımcı d�l �çer�yor
9. Özel hayatın g�zl�l�ğ� �hlal ed�lm�ş 
10. Düşünce, �fade ve örgütlenme özgürlüğü �hlal ed�lm�ş 

Ölçeklend�rmem�zde LGBTİ+ k�ml�kler� “hasta” olarak tanımlayan b�r met�n nefret
söylem� de �çerm�ş oluyor. Ancak özell�kle hang� kel�me ve kavramlarla LGBTİ+ k�ml�k
ve varoluşların hedef göster�ld�ğ�n� tesp�t edeb�lmek �ç�n medyada sık rastlanan
�fadeler� ayrıca �ncelemey� terc�h ed�yoruz.

İk�nc� sorumuz �se; met�n LGBTİ+’lara yönel�k önyargıları besl�yor mu? Bu soru �le
LGBTİ+’ların stereot�pler üzer�nden tems�l ed�l�p ed�lmed�ğ�n�, kar�katürleşt�rme,
marj�nalleşt�rme g�b� yöntemler� tesp�t ed�p görünür kılmayı amaçlıyoruz. 

Son olarak met�nler� görsel tems�l açısından değerlend�r�yor, aşağılayıcı görsel tems�l
olup olmadığına bakıyoruz. Araştırmamız kapsamında yerel ve yaygın basını ayrı ayrı
�ncel�yor ve y�ne aynı şek�lde LGBTİ+’ların hem hang� konuda haberlerde tems�l
ed�ld�ğ�ne hem de bu haberlerde kaynağın k�m ya da ne olduğuna bakmaya
çalışıyoruz.



2017 yılından 2020 yılına kadar toplam haber sayısı, hak haberc�l�ğ� ve ayrımcılık,
nefret söylem� açısından değ�ş�m �ncelend�ğ�nde; 2018 yılına göre 2019’da haber
sayısında b�r artış olduğu ancak bu artışın sebeb�n�n medyada tems�l�n �y�leşmes�nden
kaynaklanmadığı görünüyor. Aks�ne medyada nefret ve ayrımcılık daha fazla met�nde
yer aldı ve oransal dağılımı da arttı. 

2020 yılında yayınlanan haber sayısında geçm�ş yıllara göre c�dd� b�r artış yaşandı.
Buna paralel olarak LGBTİ+’ların olumsuz tems�l ed�ld�ğ�, nefret söylem� ve/ veya
ayrımcı d�l �çeren met�nler�n sayısı da arttı. 

2020 yılında yayınlanan haberler �ncelend�ğ�nde özell�kle İstanbul Sözleşmes�
etrafında şek�llenen LGBTİ+ karşıtı kampanya ve D�yanet’�n LGBTİ+’ları hedef
gösteren hutbes�n�n ardından yaşananların bu artışın sebepler� arasında olduğu
görülüyor. 

Koronav�rüs pandem�s� �le geçen 2020 yılı boyunca b�r yandan medyada LGBTİ+
karşıtı kampanyalar yoğunlaştı. S�stemat�k ve organ�ze b�r şek�lde yürütülen bu
karalama kampanyaları hem yaygın medyada hem de yerel medyada yoğunluk
kazandı. Buna karşılık LGBTİ+ haklarını gözeten yayın organlarının haber sayılarında
yaşanan artış, genel tabloyu değ�şt�recek ölçüde değ�ld�.

2015 yılında Hükümet’�n LGBTİ+’ları, hakları ve örgütler�n� daha s�stemat�k b�r şek�lde
hedef almaya başlaması, LGBTİ+ karşıtlığının Hükümet yetk�l�ler� el�yle
kurumsallaştırılması, yasaklar ve devlet�n her kademes�nde kurumsallaştırılan
LGBTİ+ karşıtlığı medyada da yansımasını buldu.



Medyadak� ayrımcılık ve nefret söylem�, Hükümet’�n ve kamu görevl�ler�n�n açıklama
ve uygulamalarıyla paralel b�r şek�lde �lerl�yor. Hal�yle medyayı ve medyadak�
dönüşümü anlamak �ç�n b�r yandan medyadak� sah�pl�k �l�şk�ler�ne ve Hükümet’�n
medyaya olan etk�s�ne, medyanın artan b�r şek�lde tek sesl� b�r yankı odasına
dönüştüğü gerçeğ�ne de d�kkat etmek gerek�yor. 

Özell�kle nefret söylem� ve ayrımcılık �çeren haberler�n b�r gazetede yayınlandıktan
sonra aynı hızla hem yaygın hem yerel basında yaygınlaşması da öneml� b�r gerçek
olarak ortada duruyor. 

Nefret söylem� ve ayrımcılık büyük b�r hızla yankılanır ve çarpan etk�s�yle
yaygınlaşırken; LGBTİ+ haklarını gözeten yayın organlarının etk� alanları kısıtlı kalıyor.
Bunda, LGBTİ+ haklarını gözeten yayın organlarının; LGBTİ+ karşıtı kampanya
odaklarına göre çok daha kısıtlı madd� �mkanlara, dağıtım ağına ve s�yas� desteğe
sah�p olması da öneml� b�r etken. 

Özetle, kamunun tutumu bu raporda açığa çıkardığımız kamplaşma ve LGBTİ+ karşıtı
nefret kampanyalarında h�ç olmadığı kadar bel�rley�c� b�r hale geld�. 

Yıllara göre haber sayıları şöyle: 

• 2017 – Toplam haber: 2388, Hak haberc�l�ğ�: 1097, Nefret söylem� veya ayrımcılık:
1291 
• 2018 – Toplam haber: 2278, Hak haberc�l�ğ�: 1148, Nefret söylem� veya ayrımcılık:
1130 
• 2019 – Toplam haber: 2643, Hak haberc�l�ğ�: 1150, Nefret söylem� veya ayrımcılık:
1493 
• 2020 – Toplam haber: 3459, Hak haberc�l�ğ�: 1366, Nefret söylem� veya ayrımcılık:
2093



Senelere göre nefret söylem�, ayrımcı d�l ve önyargının graf�ğ� �ncelend�ğ�nde;
2018’den 2020’ye her üç başlıkta da oransal b�r artış yaşandığı gözlen�yor. Bu durum,
yazılı basında bell� gazeteler�n LGBTİ+ karşıtlığını yayın pol�t�kasına dönüştürmes� ve
s�stemat�k olarak LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütler�n� hedef göstermes� �le açıklanab�l�r. 

Medyadak� LGBTİ+ karşıtlığı ve düşmanlığı, tesadüf� ya da rastlantısal değ�l. Gerek bu
raporda gerekse de d�ğer �zleme faal�yetler�m�zde bell� dönemlerde kamu
otor�teler�n�n, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey kamu görevl�ler�n�n
LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel b�r şek�lde medyada çok hızlı b�r şek�lde
düşmanlaştırma pol�t�kalarının devreye sokulduğunu fark ed�yoruz. 

Medyada b�r yandan s�yasetç�lere ve topluma “LGBTİ+’lara karşı olmaları” mesajı da
yer alıyor. LGBTİ+ karşıtı medya, LGBTİ+’lar ve hakları söz konusu olduğunda hem
refleks�f hem de proakt�f b�r yayıncılığı el ele yürütüyor. LGBTİ+ karşıtlığı hem b�r
hedefe hem de amaca dönüşüyor.



Araştırma kapsamında 2017 yılında yazılı basında yayınlanan 2704 metn� �nceled�k.
Bu met�nler�n yaklaşık yüzde 58’� (1579 met�n) ulusal medyada yayınlanırken; yüzde
42’s� (1125 met�n) yerel medyadaydı. 

2017'den 2020'ye Ayrıntılı
İnceleme

Araştırma kapsamında 2018 yılında yazılı basında yayınlanan 2442 metn� �nceled�k.
Bu met�nler�n yaklaşık yüzde 56’sı (1366 met�n) ulusal medyada yayınlanırken; yüzde
44’ü (1076 met�n) yerel medyadaydı. 



Araştırma kapsamında 2019 yılında yazılı basında yayınlanan 2675 metn� �nceled�k.
Bu met�nler�n yaklaşık yüzde 54’ü (1452 met�n) ulusal medyada yayınlanırken; yüzde
46’sı (1223 met�n) yerel medyadaydı. 

Araştırma kapsamında 2020 yılında yazılı basında yayınlanan 3476 metn� �nceled�k.
Bu met�nler�n yaklaşık yüzde 54’ü (1882 met�n) ulusal medyada yayınlanırken; yüzde
46’sı (1594 met�n) yerel medyadaydı. 



LGBTİ �çer�kl� haber ve köşe yazıları 2017'de en çok Bursa’da yayınlanan yerel medya
organlarında kend�s�ne yer bulab�ld�. Bursa’yı Antalya ve İstanbul tak�p ett�. LGBTİ’ler�
sayfalarına taşıyan yerel gazeteler�n en çok yayınlandığı 8 �l sırasıyla Bursa, İstanbul,
Antalya, Ankara, Samsun, İzm�r, Esk�şeh�r ve Mers�n’d�.

2018'de de LGBTİ+ �çer�kl� haber ve köşe yazıları en çok Bursa’da yayınlanan yerel
medya organlarında kend�s�ne yer bulab�ld�. Bursa’yı İstanbul ve Antalya tak�p ett�.
LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazeteler�n en çok yayınlandığı 8 �l sırasıyla
Bursa, İstanbul, Antalya, Adana, Mers�n, Ankara, Samsun ve İzm�r’d�.



2019'da LGBTİ+ �çer�kl� haber ve köşe yazıları en çok Bursa’da yayınlanan yerel medya
organlarında kend�s�ne yer bulab�ld�. Bursa’yı Antalya ve İstanbul tak�p ett�.
LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazeteler�n en çok yayınlandığı 8 �l sırasıyla
Bursa, Antalya, İstanbul, İzm�r, Çanakkale, Konya, Ankara ve Antep’t�.

2020'de LGBTİ+ �çer�kl� haber ve köşe yazıları en çok İstanbul’da yayınlanan yerel
medya organlarında kend�s�ne yer bulab�ld�. İstanbul’u Bursa ve Konya tak�p ett�.
LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazeteler�n en çok yayınlandığı 8 �l sırasıyla
İstanbul, Bursa, Konya, İzm�r, Trabzon, Aydın, Ankara ve Sakarya’ydı.



Yerel basında 2020'de en çok �çer�ğ�n yayınlandığı �ller detaylıca �ncelend�ğ�nde
b�rçok şeh�rdek� haberler�n çoğunda LGBTİ+’ların olumsuz b�r şek�lde tesp�t ed�ld�ğ�
görülüyor. Yerel medyada en çok haber�n çıktığı şeh�r olan İstanbul’dak� haberler�n
dağılımı �ncelend�ğ�nde şeh�rde 2020’de yayınlanan konusu LGBTİ+’lar olan
haberler�n çok büyük b�r çoğunluğunun ya LGBTİ+’lara yönel�k hak �hlal� �çerd�ğ� ya da
önyargıyı yaygınlaştırdığı açığa çıkıyor. Şeh�rde yayınlanan haber, köşe yazısı ya da
söyleş�ler�n yalnızca yüzde 29’u (42) hak temell� haber örneğ� olarak değerlend�r�ld�. 

LGBTİ+’ların olumsuz tems�l ed�ld�ğ� met�nler, şeh�rde yayınlanan yerel gazetelerdek�
met�nler�n yüzde 71’�ne tekabül ed�yor. İzm�r’dek� haberler�n dağılımı �ncelend�ğ�nde
İzm�r’dek� yerel gazeteler�n, yerel basındak� olumsuz LGBTİ+ tems�l�ne karşı öneml� b�r
örnek oluşturduğu görülüyor. Yayınlanan LGBTİ+ bağlantılı haberler�n yüzde 81’�nde
(71 met�n) LGBTİ+ haklarının gözet�ld�ğ�n�, yüzde 19’unda (17 met�n) �se LGBTİ+’ların
olumsuz tems�l ed�ld�ğ�n� gözlemled�k. 2020 yılında İzm�r’de LGBTİ+ haklarını
gündemleşt�rme konusunda İz Gazete öne çıkarken; İzm�r’de �şlenen Hande Buse
Şeker c�nayet�n�n davası da yerel basında sıklıkla haber oldu.

Ankara’da haberler�n dağılımı �ncelend�ğ�nde �se şeh�rde 2020’de yayınlanan konusu
LGBTİ+’lar olan haberler�n öneml� b�r çoğunluğunda LGBTİ+ haklarına saygılı, olumlu
b�r tems�l gözlemlen�yor. Haberler�n yüzde 73’ünde (37 met�n) LGBTİ+ hakları
gözet�ld�. Ankara’da özell�kle LGBTİ+ dernekler�n�n çalışmaları ve Çankaya
Beled�yes�’n�n Eş�tl�k ve Farkındalık Ayı etk�nl�kler� yerel basında kend�s�ne yer buldu.

2017'de LGBTİ’ler� konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 65’�n� (1541) haberler oluşturdu.
LGBTİ’ler 657 köşe yazısında (yüzde 27) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran
115 �le yüzde 5’te kaldı. Köşe yazısı ve haber�n aks�ne özneler�n sesler�n� daha fazla
duyurab�lmes�n� sağlayan söyleş� ve röportajlarda LGBTİ’ler çok az yer alab�ld�. Bu
durum �lerleyen yıllarda da aynen devam ett�.

2018'de LGBTİ+’ları konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 6’sını (1381) haberler oluşturdu.
LGBTİ+’lar 764 köşe yazısında (yüzde 33) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu
oran 96 �le yüzde 4’te kaldı.  2019'da LGBTİ+’ları konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 56’sını
(1473) haberler oluşturdu. LGBTİ+’lar 1037 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken
söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran 82 �le yüzde 3’te kaldı. 2020'de �se LGBTİ+’ları konu
ed�nen �çer�kler�n yüzde 56’sını (1473) haberler oluşturdu. LGBTİ+’lar 1037 köşe
yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran 82 �le yüzde 3’te
kaldı. 

Öte yandan 2017’de LGBTİ’ler�n konu ed�ld�ğ� haberler�n büyük b�r çoğunluğunda
LGBTİ k�ş�lerden (212, yüzde 9) çok uzmanların (513, yüzde 22) ve pol�t�kacıların (280,
12) görüşler�ne başvuruldu. 2018'de de LGBTİ+’ların konu ed�ld�ğ� haberler�n büyük b�r
çoğunluğunda LGBTİ+ k�ş�lerden ya da örgütler�nden çok uzman ve akadem�syenler�n
görüşler�ne başvuruldu. Met�nler�n büyük b�r çoğunluğunda kaynak yoktu ya da köşe
yazarı sadece kend� f�k�rler�nden bahsett�. Bu durum 2019 ve 2020'de de devam ett�.
2020'de LGBTİ+'lar hakkında yazılı basında en çok konuşanlara LGBTİ+ karşıtı s�v�l
toplum kuruluşları da eklend�.



Yerel basında 2020'de en çok �çer�ğ�n yayınlandığı �ller detaylıca �ncelend�ğ�nde
b�rçok şeh�rdek� haberler�n çoğunda LGBTİ+’ların olumsuz b�r şek�lde tesp�t ed�ld�ğ�
görülüyor. Yerel medyada en çok haber�n çıktığı şeh�r olan İstanbul’dak� haberler�n
dağılımı �ncelend�ğ�nde şeh�rde 2020’de yayınlanan konusu LGBTİ+’lar olan
haberler�n çok büyük b�r çoğunluğunun ya LGBTİ+’lara yönel�k hak �hlal� �çerd�ğ� ya da
önyargıyı yaygınlaştırdığı açığa çıkıyor. Şeh�rde yayınlanan haber, köşe yazısı ya da
söyleş�ler�n yalnızca yüzde 29’u (42) hak temell� haber örneğ� olarak değerlend�r�ld�. 

LGBTİ+’ların olumsuz tems�l ed�ld�ğ� met�nler, şeh�rde yayınlanan yerel gazetelerdek�
met�nler�n yüzde 71’�ne tekabül ed�yor. İzm�r’dek� haberler�n dağılımı �ncelend�ğ�nde
İzm�r’dek� yerel gazeteler�n, yerel basındak� olumsuz LGBTİ+ tems�l�ne karşı öneml� b�r
örnek oluşturduğu görülüyor. Yayınlanan LGBTİ+ bağlantılı haberler�n yüzde 81’�nde
(71 met�n) LGBTİ+ haklarının gözet�ld�ğ�n�, yüzde 19’unda (17 met�n) �se LGBTİ+’ların
olumsuz tems�l ed�ld�ğ�n� gözlemled�k. 2020 yılında İzm�r’de LGBTİ+ haklarını
gündemleşt�rme konusunda İz Gazete öne çıkarken; İzm�r’de �şlenen Hande Buse
Şeker c�nayet�n�n davası da yerel basında sıklıkla haber oldu.

Ankara’da haberler�n dağılımı �ncelend�ğ�nde �se şeh�rde 2020’de yayınlanan konusu
LGBTİ+’lar olan haberler�n öneml� b�r çoğunluğunda LGBTİ+ haklarına saygılı, olumlu
b�r tems�l gözlemlen�yor. Haberler�n yüzde 73’ünde (37 met�n) LGBTİ+ hakları
gözet�ld�. Ankara’da özell�kle LGBTİ+ dernekler�n�n çalışmaları ve Çankaya
Beled�yes�’n�n Eş�tl�k ve Farkındalık Ayı etk�nl�kler� yerel basında kend�s�ne yer buldu.

2017'de LGBTİ’ler� konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 65’�n� (1541) haberler oluşturdu.
LGBTİ’ler 657 köşe yazısında (yüzde 27) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran
115 �le yüzde 5’te kaldı. Köşe yazısı ve haber�n aks�ne özneler�n sesler�n� daha fazla
duyurab�lmes�n� sağlayan söyleş� ve röportajlarda LGBTİ’ler çok az yer alab�ld�. Bu
durum �lerleyen yıllarda da aynen devam ett�.

2018'de LGBTİ+’ları konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 6’sını (1381) haberler oluşturdu.
LGBTİ+’lar 764 köşe yazısında (yüzde 33) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu
oran 96 �le yüzde 4’te kaldı.  2019'da LGBTİ+’ları konu ed�nen �çer�kler�n yüzde 56’sını
(1473) haberler oluşturdu. LGBTİ+’lar 1037 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken
söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran 82 �le yüzde 3’te kaldı. 2020'de �se LGBTİ+’ları konu
ed�nen �çer�kler�n yüzde 56’sını (1473) haberler oluşturdu. LGBTİ+’lar 1037 köşe
yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleş� ve röportajlar �ç�n bu oran 82 �le yüzde 3’te
kaldı. 

Öte yandan 2017’de LGBTİ’ler�n konu ed�ld�ğ� haberler�n büyük b�r çoğunluğunda
LGBTİ k�ş�lerden (212, yüzde 9) çok uzmanların (513, yüzde 22) ve pol�t�kacıların (280,
12) görüşler�ne başvuruldu. 2018'de de LGBTİ+’ların konu ed�ld�ğ� haberler�n büyük b�r
çoğunluğunda LGBTİ+ k�ş�lerden ya da örgütler�nden çok uzman ve akadem�syenler�n
görüşler�ne başvuruldu. Met�nler�n büyük b�r çoğunluğunda kaynak yoktu ya da köşe
yazarı sadece kend� f�k�rler�nden bahsett�. Bu durum 2019 ve 2020'de de devam ett�.
2020'de LGBTİ+'lar hakkında yazılı basında en çok konuşanlara LGBTİ+ karşıtı s�v�l
toplum kuruluşları da eklend�.



Medyadak� LGBTİ+ karşıtlığı ve düşmanlığı, tesadüf� ya da rastlantısal değ�l. Gerek bu
raporda gerekse de d�ğer �zleme faal�yetler�m�zde bell� dönemlerde kamu
otor�teler�n�n, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey kamu görevl�ler�n�n
LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel b�r şek�lde medyada çok hızlı b�r şek�lde
düşmanlaştırma pol�t�kalarının devreye sokulduğunu fark ed�yoruz. 

LGBTİ+’ları düşmanlaştırmak �ç�n en çok kullanılan stratej�ler arasında
�t�barsızlaştırma, LGBTİ+ örgütler�n� ve LGBTİ+’ları “marj�nal”, “toplum dışı unsurlar”
olarak gösterme, LGBTİ+’ları gündeme göre “Batı kaynaklı” olarak �şaretley�p LGBTİ+
olmanın kend�s�n� dışsal b�r meseleye dönüştürme, LGBTİ+’ları b�r kutuplaştırma
aracına dönüştürme eğ�l�mler� öne çıkıyor. 

Medyada tekelleşme, sansür ve gazetec�ler�n tutuklanması, yargılanması g�b�
gerçeklerle b�rl�kte düşünüldüğünde; LGBTİ+ karşıtlığını yayın pol�t�kasına
dönüştürmüş b�r blok �le karşı karşıyayız. 

Buna karşılık, LGBTİ+ haklarını ve eş�tl�ğ�n� gözeten mecralarda �se LGBTİ+’lar yayın
pol�t�kasının b�r parçası değ�l. Gündem kend�n� dayattığında haberleşt�rme eğ�l�m�
kuvvetl�. Dey�m yer�ndeyse; LGBTİ+’ları karalama kampanyaları artık b�r blok hal�ne
gelm�ş LGBTİ+ karşıtı medya tarafından ortaya atıldığında buna karşı cılız sesler
çıkartmanın ötes�ne geçemeyen b�r “alternat�f medya” gerçeğ� de öneml� b�r sorun
olmaya devam ed�yor. 

Gündem� bel�rlemek, kend� gündem�n� yaratmak konularında LGBTİ+ haklarını
gözeten mecralar yeters�z kalıyor. Çoğu durumda bel�rlenen gündem doğrultusunda
anlık, sıcak haberler ve değerlend�rme yazıları �le kısıtlı b�r yayıncılık prat�ğ� �zlen�yor.
LGBTİ+ hareket�n�n gündemler�, çalışmaları çoğu zaman ancak hedef
göster�ld�kler�nde “alternat�f medyada” yer alab�l�yor.

Bütün bu sorunlara �laveten, özell�kle son yıllarda “a�le” ve “d�n” kavramları üzer�nden
soyut karşıtlıklar hem LGBTİ+ karşıtı blok medya hem de Hükümet tarafından farklı
ves�lelerle gündeme get�r�l�yor. LGBTİ+’lar �le d�n, eşyanın doğasına aykırı b�r şek�lde
b�rb�r�ne karşıt �k� ayrı olgu g�b� sunuluyor. Benzer� b�r yaklaşım özell�kle İstanbul
Sözleşmes� etrafında şek�llenen karalama kampanyalarında “a�le” kavramı üzer�nden
karşımıza çıkıyor. Bütün bu karalama kampanyalarını 2015 yılından ber� Hükümet’�n
LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlükler�n� hedef alan uygulama ve açıklamaları,
Val�l�kler�n çeş�tl� şeh�rlerdek� LGBTİ+ Onur Haftası ve Yürüyüşü yasakları, Ankara’da
üç yıl boyunca devam eden “süres�z LGBTİ+ etk�nl�k yasağı” �le b�rl�kte
düşündüğümüzde karşımıza şu sonuçlar çıkıyor:

Medya-S�yaset İl�şk�s�



*LGBTİ+ karşıtlığını yayın pol�t�kasına dönüştüren medya kurumları, hem
s�yasetç�ler�n LGBTİ+ karşıtı açıklama ve uygulamalarını meşrulaştırmayı kend�s�ne
görev added�yor hem de s�yasetç�lere LGBTİ+ karşıtı açıklamalar yapmalarını tavs�ye
(!) ed�yor. 

*Toplumdak� LGBTİ+ algısını değ�şt�rmek, LGBTİ+ düşmanlığını ve nefret�
yaygınlaştırmak �ç�n kamu görevl�ler�n�n açıklama ve uygulamalarının yanı sıra;
Hükümet yanlısı medya kurumları da s�stemat�k ve organ�ze karalama kampanyaları
düzenl�yor. Adeta LGBTİ+’lara karşı �deoloj�k ve pol�t�k b�r mücadele yürütülüyor. 

*Bu hal�yle, �ç�nden geçt�ğ�m�z süreçte LGBTİ+’ları hedef alan nefret söylem�n� salt
konu hakkında b�lg� sah�b� olmama ya da hata yapma �le açıklayamayız. Gerek medya
�zleme çalışmaları gerek kamunun uygulamaları, LGBTİ+ karşıtlığının b�l�nçl�, �deoloj�k
b�r tutumun gereğ� görerek s�stemat�k b�r yaklaşım olduğunu göster�yor. 

*LGBTİ+ karşıtlığı, b�r yandan da toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne dönük baskıcı
uygulamalar �le el ele �lerl�yor. Bu durum, medyada da yansımasını buluyor. “LGBTİ+
akt�v�zm� ve fem�n�zm” düşmanlaştırılarak; mücadeleler �t�barsızlaştırmaya çalışılıyor. 

*Ülke genel�nde yayın yapan LGBTİ+ karşıtı medyanın haberler� katlanarak ve
çoğalarak yerel medyaya da s�rayet ed�yor. Gazeteler; aynı gazeten�n farklı �s�mler�ne
dönüşüyor.



KaosGL.org ned�r ne yapar?

KaosGL.org; Kaos GL Derneğ�’n�n LGBTİ+ haklarını gel�şt�rme mücadeles� kapsamında
günlük yayın yapan b�r �nternet gazetes�d�r. Hak odaklı haberc�l�k �lkeler�n� ben�mser.
LGBTİ+ hakları odaklı b�r yayın ç�zg�s� �le on yılı aşkın süred�r yayın hayatını
sürdürmekted�r.

Genel �lkeler:

*KaosGL.org; LGBTİ+ hakları odaklı haberc�l�k yapar. Temel hak ve özgürlükler� �hlal
edecek b�r yayıncılıktan kaçınır, haklara er�ş�m� güçlend�recek b�r yayın ç�zg�s�n�
ben�mser.
*İnsan, çevre ve hayvan haklarına aykırı haber yayımlamaz. Uluslararası �nsan hakları
sözleşmeler�n� tak�p eder.
*Haber�, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarır.
*Haber, söyleş� ya da röportajda konuşma ve demeçlerden yapılan alıntılarda
man�pülasyona �z�n vermez.
*Haberde bahs� geçen k�ş�ler stereot�p (basmakalıp yargı) olarak sunulmaz, bu k�ş�ler�
yargılayan �fadelere yer ver�lmez, eleşt�r� sınırları ötes�nde aşağılayan, hakaret �çeren
�fadeler kullanılmaz. İfade özgürlüğü �le nefret söylem� arasındak� sınıra da�r ayrıntılı
b�lg� �ç�n tıklayınız.
*Haberde, h�çb�r ırk, etn�k köken, c�ns�yet k�ml�ğ�, c�nsel yönel�m, tür, yaş, görünüm,
engell�l�k durumu, sağlık, pol�t�k görüş, �nanç, yaşam tarzı, ekonom�k ve sosyal düzey�
damgalayan, kınayan, küçük düşüren �fadeler bulunmaz. Bu madde açık b�r madded�r
ve ayrımcılık alanları doğrultusunda güncellen�r.
*KaosGL.org haberde kaynak göster�r.
*Açıklanmaması kaydıyla ver�lm�ş b�lg� ve belgelerle haber kaynakları, kaynağın
kend�s� �z�n vermed�ğ� sürece açıklanmaz. KaosGL.org, özel hayatın g�zl�l�ğ� hakkına
saygı göster�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.
*KaosGL.org muhab�rler�, �ht�yaç duyulduğunda olayın tüm taraflarının görüşünü
almaya çalışır. Taraflardan b�r� görüş vermekten kaçınırsa bu durumu okurları �le
paylaşır.
*Elde ett�ğ� b�lg�y� soruşturmaksızın veya doğruluğundan em�n olmaksızın yayınlamaz.
*Ş�ddet ve hak �hlal� �dd�alarında bu �dd�aları doğrulamak �ç�n çaba göster�r.
*Doğrulayamadığı noktada �dd�a olarak yayınlar.
*KaosGL.org, LGBTİ+ gazetec�ler�n, gazetec� adaylarının ve genç muhab�rler�n
güçlend�r�lmes�n� hedefler. Bu doğrultuda �şb�rl�kler�ne g�der.
*KaosGL.org; yayın �lkeler� ve yayıncılık prat�ğ�ne da�r okurlarının f�k�r, öner�, yorum ve
eleşt�r�ler�n� d�kkate alır. web@kaosgl.org üzer�nden okurlarının görüşler�n� �letmes�n�
teşv�k eder. Görüş, öner� ve eleşt�r�ler� yayın kurulunda tartışır ve daha sonra bununla
�lg�l� okurlarına dönüş yapar. Yayıncılık prat�ğ�n� okurlarıyla b�rl�kte �nşa etmek �ç�n
çaba göster�r.

KaosGL.org Yayın İlkeler�

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=27643
https://kaosgl.org/sayfa.php?id=26365
mailto:web@kaosgl.org


Kullanılan d�le da�r:

*KaosGL.org yayınladığı haberlerle ş�ddet ve m�l�tar�zm�n meşrulaştırılmasına ve
yaygınlaştırılmasına aracılık etmez.
*Çatışmacı d�l� terc�h etmez.
*Homofob�k, b�fob�k, transfob�k, c�ns�yetç�, türcü ve ayrımcı �fadelere yer vermez;
nefret söylem�n�n yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaz. Kamusal olarak tanınan b�r
aktörün ayrımcı �fadeler�ne yalnızca bunu eleşt�rmek, nefret söylem� ve ayrımcılığa
d�kkat çekmek �ç�n yer ver�r. Medyadak� nefret söylem� ve ayrımcı d�l�n yanı sıra
kamusal olarak tanınan aktör ve kurumların nefret söylem� ve ayrımcı açıklamalarını
tak�p eder ve haberleşt�r�r.
*Haberde bahs� geçen k�ş�ye c�ns�yet, c�ns�yet k�ml�ğ� ve c�nsel yönel�m atamaz. Bahs�
geçen k�ş� kend�s�n� nasıl tanımlıyorsa haberde o şek�lde yer ver�l�r. LGBTİ+
toplumunun çeş�tl�l�ğ�n� yansıtmaya çalışır. Haber�n hazırlık aşamasından
yayınlanmasına kadar geçen bütün sürec� bu çeş�tl�l�k algısıyla örgütler.

Görsel seç�m�ne da�r:

*KaosGL.org, fotoğraf ve görüntünün kaynağını bel�rt�r. Tel�f haklarına saygı duyar.
*Fotoğraf ya da görüntünün güncell�ğ�n� bel�rt�r. Eğer arş�v görsel� kullanılıyorsa bu
bel�rt�l�r.
*İnsana ya da hayvana yönel�k ş�ddet� gösteren fotoğraf ya da görsel kullanmaz.
Ş�ddet mağdurlarının ş�ddet� görünür kılan fotoğraflarını, çocukların fotoğraflarını
kullanmaz. *LGBTİ+’lara yönel�k ş�ddet haberler�nde mağdurun ş�ddet gördükten
sonrak� hal�n� gösteren fotoğraflarını yayınlamaz.
*Özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlal edecek fotoğraf ya da görsellere yer vermez.

Haber seç�m�ne da�r:

*LGBTİ+ haklarına �l�şk�n her türlü olumlu, güçlend�r�c� söylem ve hak talepler�
haberd�r.
*Ayrımcı, homofob�k, b�fob�k, transfob�k, c�ns�yetç� her uygulama, karar ya da
gel�şmey� ele alır.
*LGBTİ+’lara yönel�k yapılan tüm açıklamalar haber olab�l�r.
*LGBTİ+ örgütler�, grup ya da k�ş�ler�n etk�nl�kler�, eylemler� haberd�r.
*LGBTİ+’lara yönel�k olumlu tüm gel�şmeler haberd�r.
*LGBTİ+’lara yönel�k ayrımcı söylem, ayrımcı uygulama ve nefret söylem� haberd�r.
*Kamusal olarak tanınan b�r aktörün ayrımcı �fadeler�ne yalnızca bunu eleşt�rmek,
nefret söylem� ve ayrımcılığa d�kkat çekmek �ç�n yer ver�r. Medyadak� nefret söylem�
ve ayrımcı d�l�n yanı sıra kamusal olarak tanınan aktör ve kurumların nefret söylem� ve
ayrımcı açıklamalarını tak�p eder ve haberleşt�r�r. Ancak bunu yaparken ayrımcı
yargıların kamuoyunda yen�den dolaşıma g�rmes�ne aracılık etmemeye özen göster�r.
*Yazılı ve �nternet basını �le sosyal medyada gündeme gelen LGBTİ+’lara �l�şk�n her
gel�şme haber olarak ele alınab�l�r.
*KaosGL.org anaakım medya organlarında gündeme gelemeyen, ses� duyulmayan,
sözüne yer ver�lmeyen LGBTİ+’ların h�kayeler�ne öncel�k tanır.



Etk�nl�k haberler�ne da�r:

*KaosGL.org muhab�rler� etk�nl�k önces�nde yapılmak �stenen haber �ç�n etk�nl�ğ�n
düzenley�c�ler� �le �let�ş�me geçer.
*Etk�nl�k önces� habere �l�şk�n etk�nl�ğ� düzenleyen k�ş�ler� b�lg�lend�r�r.
*Etk�nl�kte çek�len fotoğrafların yayımlanmasında, fotoğrafta bulunan k�ş�ler�n
rızalarının olup olmadığı netleşt�r�l�r.

Hak �hlal� haberler�ne da�r:

*KaosGL.org masum�yet kar�nes� �lkes�ne saygılıdır.
*Nefret c�nayetler� ve saldırılarında bu saldırıları b�reysel ve tek�l adl� olaylar olarak
ele almaz. Nefret ve ayrımcılığın toplumsal arkaplanına d�kkat çeker.
*Adl� olaylara �l�şk�n haberlerde yalnızca 5N+1K kuralına bağlı kalınmaz. Haberde
okuyucuya o adl� olayın toplumsal nedenler�n� anlatab�lecek b�r �çer�k oluşturur.
*Çocuklarla �lg�l� adl� olaylarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul
statüsünde olan 18 yaşından küçükler�n açık �s�mler� ve fotoğrafları yayımlanmaz.
*Mağdurların açık �s�mler�n� b�lg�ler� ve rızaları dışında yayınlamaz. Haber yoluyla
�k�nc�l hak �hlaller�ne yol açmamak adına mağdurları açık �s�mler� dışında b�r �s�mle
haber�n yayınlanab�leceğ�, kend� güvenl�kler� �ç�n �s�mler�n�n değ�şt�r�leb�leceğ�
konusunda b�lg�lend�r�r.

Eğ�t�m, barınma, sağlık, nefret saldırısı, çalışma hakkı…

*KaosGL.org’ta yayımlanan haberlerde c�nsel yönel�m ve c�ns�yet k�ml�ğ� ayrımcılığına
dayalı ş�ddet h�çb�r b�ç�mde meşru göster�lmez.
*Ş�ddet�n toplumsal düzlemdek� önem�n� azaltacak sansasyonel �fadelerden ve
kar�katür�ze ed�lmes�nden uzak durulur.
*Mağdurun/hayatta kalanın haklarını gözet�r.
*Mağdur/hayatta kalan k�ş�n�n habere da�r rızası önceden sorulur ve k�ş�, haber sürec�
hakkında b�lg�lend�r�l�r.
*Mağduru küçük düşüren fotoğrafların kullanılmasından kaçınılır.
*Haber, fa�l ya da fa�ller�n �fades�n� veya soruşturma tutanaklarındak� beyanlarını
meşrulaştıracak şek�lde hazırlanmaz.

LGBTİ+’ların �nt�har haberler�ne da�r:

*KaosGL.org, LGBTİ+ �nt�harlarının pol�t�k olduğunu kabul eder.
*LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcı ve homofob�k-b�fob�k-transfob�k uygulamaların
olası sonucu olmadığını vurgular, �nt�harı normalleşt�rmez.
*İnt�har haberler�nde, �nt�har eğ�l�m� olab�lecek okurlara da�r yönlend�rme yapar.
*Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntem�n tar�f�nden kaçınır, olayı gösteren
fotoğraf, res�m veya f�lm yayımlamaz.
*İnt�har haberler�n� okuyucu veya �zley�c�y� etk� altında bırakacak, özend�r�c� n�tel�kte
olmayacak şek�lde sunar.
*İnt�har haberler�ne paralel olarak destekleyen, güçlend�r�c� haberlere yer ver�r.

https://kaosgl.org/sayfa.php?id=25542

