
Kaos GL Derneği 7 yıldır lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) medyada yer alış 

biçimlerini izliyor. 

 

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

aracılığıyla süzülüyor. Kaos GL olarak biz de süzülen haberlerden ajansların hazırladığı 

haberler dışında kalanları olumlu ya da olumsuz olarak değerlendiriyoruz.  

 

Haberleri nasıl değerlendiriyoruz? 

 

Gazetelerin kendi hazırladıkları haberlerde LGBT, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

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

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

maddesindeki kategorilerin dışında kaldığında bir haberde yer veriliyor olması bizim için başlı 

başına yeterli olmuyor. Anayasada LGBT eşitliğinin yer almasına ilişkin daha ayrıntılı bir 

haber ya da röportaj ise değerlendireceğimiz haberler arasında yer alıyor.  

 

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

haberleri her anlamda başarılı bulmasak bile olumlu kategorisine yerleştiriyoruz. Bununla 

birlikte, haberlerdeki metin içeriğinin yanı sıra kullanılan görsellerden puntolara haberin diğer 

unsurlarını da göz önünde bulunduruyoruz.  

 

Bu rapordan nasıl yararlanabilirsiniz? 

 

2014 Medya Raporu’muzu geçen yılki raporumuzda olduğu gibi pratik kullanıma yönelik 

şekilde hazırladık. Rapor, sayısal veriler sunmakla birlikte 2014 yılına LGBT gündemi 

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

hem gazetecilere, hem de medyada temsiliyetle ilgilenen akademisyenlere ve öğrencilere 

doğrudan yararlanabilecekleri bir kaynak sunmak. Dolayısıyla raporu haber toplantılarından 

medya ve insan hakları derslerine kadar çeşitli alanlarda kullanmanız mümkün.  

 

Teşekkürler 

 

Bu raporun büyük bir kısmı Kaos GL gönüllülerinin desteğiyle hazırlandı. Raporda emeği 

geçen Hakan Özkan ve Melahat Deniz’e en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bundan sonraki 

raporların hazırlanmasında destek sunmak ve rapora ilişkin her türlü öneri ve eleştirileriniz 

için omer@kaosgl.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.   

  

Ömer Akpınar 

Kaos GL Medya Koordinatörü 
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2014 Medya raporu için taradığımız haberlerin yüzde 71,4’ü olumlu olarak değerlendirildi. Bu 

yüzde, bir önceki yıl yüzde 59,9’da seyreden olumlu haber yüzdesine kıyasla LGBT 

haberlerinin Türkiye medyasında daha olumlu bir şekilde yer aldığını gösteriyor. 

Stereotipleştirme, nefret söylemi ve görsel kullanımı şeklinde üst kategorilerle 

değerlendirdiğimiz olumsuz haberlerde ise stereotipleştirme öne çıkıyor. Haberlerdeki 

stereotipleştirme LGBT’lerin eşit yurttaşlık mücadelelerinin önünde büyük bir engel olarak 

duruyor. Zira bu kategori altında toplanan haberler cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini suç, 

günah, hastalık gibi konular ile ilişkilendirerek LGBT’lerin kimliğine dair yanlış bilgiler 

üretiyor. Nefret söylemi kategorisi ise LGBT’leri toplumdaki düşman, yok edilmesi gereken 

bir maraz olarak sunan haberlere yer veriyor. Bu tür haberler yalnızca LGBT’leri hedef 

almakla kalmıyor, LGBT haklarına destek veren her türlü toplumsal ve siyasî grubu hedef 

alarak LGBT’leri yalnızlaştırmaya çalışıyor.   

 

Yeni Akit gazetesinin LGBT’leri hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleri, gazeteden 

ayrılanların Aralık ayında kurduğu Vahdet gazetesi ile yoğunluğunu artırdı. Her iki gazetenin 

de LGBT’lere yönelik nefretindeki artış, 2015 yılında nefret söyleminin teşhirinin önemini 

artıracağına işaret ediyor. Nefret söylemi üreten haberleri haberleştirmenin kendisi nefretle 

mücadelede önemli bir yerde duruyor. Bu konuda özellikle Birgün gazetesi LGBT’leri hedef 

alan haberlerdeki ideolojiyi gözler önüne seren haberleriyle takdiri hak ediyor. 

 

Trans aktivist Esmeray’ın Taraf gazetesinde düzenli olarak yazması da LGBT haklarının LGBT 

mücadelesinin içinden gelen bir dille gündemleştirilmesi açısından kayda değer bir yerde 

duruyor. Esmeray’ın yazılarındaki çeşitlilik, LGBT konusunun “ve LGBT’ler” şeklinde 

geçiştirilemeyecek kadar katmanlı ve bilgi birikimi gerektiren bir alan olduğunu gözler önüne 

seriyor.    

 

LGBT intiharları politiktir 

 

2014 yılını LGBT gündemi açısından önceki yıllardan farklı kılan nokta, kuşkusuz ki LGBT 

intiharları oldu. İntihar haberleri zaman zaman magazinel, zaman zaman da duygusal 

motifler taşısa da LGBT intiharlarının toplumsal yanını irdeleyen haberlerin sayıca azlığı 

büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ayrımcılık ve nefretin psikolojik sorunlara yol 

açtığına dikkat çeken araştırmalar bir yana, kalkınmanın ekonomik parametreler dışında da 

değerlendirebileceği fikri Türkiye özelinde önemli bir hatırlatma.  

 

Umuyoruz ki, Kaos GL 2014 Yılı LGBT Medya Raporu medyada homofobiden ve transfobiden 

arınmış hak temelli habercilikle ilgilenen herkes için yararlı bir kaynak olur.    

 

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Ocak 2014 

Ocak ayında izlediğimiz 104 haberden 53’ü olumlu, 51’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle: 

 

 

Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 36 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  5 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  6 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 1 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  11 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  0 

Olumlu 
51% 

Olumsuz 
49% 

Ocak ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
70% 

Nefret söylemi 
18% 

Görseller 
12% 

Ocak ayı olumsuz haber dağılımı 



LGBT varoluş magazinleştiriliyor 11 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 
Nefret söylemi 9 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 1 
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

2 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

1 

Görseller 6 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 6 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

0 

 

Ocak 2013’te Benim Çocuğum belgeseli, Alman eski futbolcunun cinsel yönelimini açıklaması ve 
Cemaat çatışmaları öne çıkan başlıklar arasında: 

 

“Benim Çocuğum” Bursa’daydı 

Çocukları LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) olan ailelerin hikâyelerini anlatan Benim Çocuğum 
belgeseli, yeni yıldaki ilk gösterimini Bursa’da yaptı. Gösterime katılan aileler izleyicilerin sorularını 
yanıtladı.  

 



Alman eski futbolcu Hitzlsperger: Eşcinselim 

Sakatlığı sebebiyle 2013’ün Eylül ayında spora veda eden Alman futbolcu Thomas Hitzlsperger, Die 
Zeit gazetesine verdiği röportajda eşcinsel olduğunu açıkladı. 

 

Başka Bir Aile Mümkün Mü?  

Heinrich Böll Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği çalıştayda alternatif aile modelleri tartışıldı. 
Çalıştayda Kaos GL Derneği’nde Ali Erol da moderatör olarak yer aldı. 



 

Öneriler: 

• Kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri bir suç olmadığı gibi, bunları açıklamaları da bir 
“itiraf” olarak adlandırılmamalıdır. Açılma konusunda yaşanan zorlukları gözeten bir 
habercilik anlayışıyla haber kurgulanmalıdır. 

• Herhangi bir gruba saldırı amacıyla o grubun LGBT’lerle bağlantısı olduğunu söylemek sıkça 
karşımıza çıkıyor. Eşcinseller, biseksüeller ve translar “cinsî sapkınlar”olmadığı gibi, 
verdikleri hak ve özgürlük mücadelesi bir hakaret unsuru olarak kullanılmamalıdır.   



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Şubat 2014 

Şubat ayında izlediğimiz 84 haberden 49’u olumlu, 35’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

 

 

Olumlu 
58% 

Olumsuz 
42% 

Şubat ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
94% 

Nefret 
söylemi 

6% Görseller 
0% 

Şubat ayı olumsuz haber dağılımı 



Stereotipleştirme 33 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  2 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  2 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  12 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  0 
LGBT varoluş magazinleştiriliyor 10 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 
Nefret söylemi 2 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 2 
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

0 

Görseller 0 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

0 

 

Şubat 2014’te R.Ç. davası ve Facebook’un cinsiyet seçeneklerine “özel” başlığı eklemesi öne çıkan 
başlıklar arasında: 

R.Ç Davası: 

Roşin Çiçek 17 yalında eşcinsel olduğu için babası ve amcaları tarafından öldürüldü. Davada sanıklar 
müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haber medyada ilklerin davası olarak olumlu bir şekilde yer aldı:  

 



Facebook’ta Cinsiyet Açılımı: 

Sosyal paylaşım sitesi Facebook cinsiyet bölümüne “özel” başlığı altında yeni bir seçenek ekleyeceğini 
açıkladı. Facebook’un bu açılımı medyada genel olarak nefret söylemleriyle yer buldu. 

 

 

Ayşe Kulin ve Homofobi  Ödülü: 

Gizli Anların Yolcusu kitabıyla yılın homofobiği ödülünü alan Ayşe Kulin, homofobi ödülü almasına değil 
Melih Gökçek ile aynı ödülü almasına tepki gösterdi. Ayşe Kulin’in bu çıkışı medyada tepki gördü:  

 



 

Öneriler: 

Haberlerde yer alan “sapkın” kelimesi LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik bir nefret 
söylemidir.  



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Mart 2014 

 

Mart ayında izlediğimiz haberlerden 32’si olumlu, 14’ü ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle: 

 

 

Stereotipleştirme 
57% 

Nefret söylemi 
36% 

Görseller 
7% 

Mart ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 8 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  1 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  4 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  0 
LGBT varoluş magazinleştiriliyor 1 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 0 
Nefret söylemi 5 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 1 
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

1 

Görseller 1 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

1 

 

Mart 2014’te Gaziantep’te eşcinsel bir polisin meslekten atılması ve LGBTİ aktivisti Levent 
Pişkin adına açılan ibne davası Türkiye medyasında öne çıkan başlıklar arasında:  

 

Eşcinsel polis meslekten atıldı 

Gaziantep’te eşcinsel polis cinsel yönelimi sebebiyle meslekten atıldı. Kararın iptali istemiyle 
idare mahkemesine başvuran ancak red cevabı alan polis memuru “intihara teşebbüs ettim, 
hakimler kendi ahlak kurallarına göre hareket ediyor’’ dedi. 



 

İbne Tweet’i Davası 

Başbakan Erdoğan’ın LGBTİ aktivisti Levent Pişkin’in tweet’i hakkında bulunduğu suç 
duyurusu üzerine açılan davada Pişkin, Erdoğan’a hakaret ettiği iddia ediliyor.  



   

Öneriler: 

LGBT’lerin hak ve özgürlük mücadelesini çalışma hayatından hukuka, eğitimden sağlığa yansıtan 
haberler daha başarılı örnekler olarak karşımıza çıkıyor.  

  



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Nisan 2014 

 

Nisan ayında izlediğimiz 107 haberden 82’si olumlu, 25’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle: 

 

 

Olumlu 
77% 

Olumsuz 
23% 

Nisan ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
88% 

Nefret söylemi 
12% 

Görseller 
0% 

Nisan ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 22 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  7 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  1 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  6 
LGBT varoluş magazinleştiriliyor 7 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 
Nefret söylemi 3 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 2 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 
Haberda sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

1 

Görseller 0 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler 

Eşcinsellerin suçla ilişkilendirilmesi haberlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Nasıl ki bir cinayet 
haberinde “heteroseksüel katil” şeklinde bir ifade geçmiyorsa, kişinin cinsel yöneliminin konu dışı bir 
şekilde vurgulanması bir önyargıya işaret eder. Hürriyet gazetesinde 7 Nisan tarihinde yer alan bu 
haber, eşcinsellerin saldırgan, korkutucu, suça meyilli kişiler olduğu algısını güçlendiriyor. 

 



Transların cinsiyet kimliklerinin resmen tanınması konusunda karşılaştıkları zorluklar, medyada da 
kendine yer buluyor. Eskişehir Sakarya gazetesinde 23 Nisan tarihinde yer alan bu haber, Çağla 
Joker’in kendi hayatında kullandığı adı “takma” olarak niteleyip kendisine dayatılan adı kullanıyor. 
Translara ilişkin haberlerde, kişilerin kimlik bilgilerindeki ad ya da cinsiyet bilgilerinin kendi 
gerçeklikleriyle örtüşmeyebileceği göz önünde bulundurulmalı. 

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Mayıs 2014 

 

Mayıs ayında izlediğimiz 82 haberden 66’sı olumlu, 16’sı ise olumsuz olarak 
değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 
şöyle: 

 

 

 

Olumlu 
80% 

Olumsuz 
20% 

Mayıs ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
81% 

Nefret söylemi 
19% 

Görseller 
0% 

Mayıs ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 13 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  0 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 2 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  0 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  0 
LGBT varoluş magazinleştiriliyor 10 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 
Nefret söylemi 3 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 2 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 
Haberda sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

1 

Görseller 0 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler 

İnsan hakları temelli bir habercilik yaklaşımı gözetilmediğinde pek çok hak ihlalinde haberci 
suçlunun yanında bir dil kullanabiliyor. Özellikle trans seks işçilerine yönelik haberlerde, toplumun 
her alanında ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda olan bu kesimin sorunlarına daha yakından 
odaklanmalı. Trans ve seks işçisi örgütlerinden görüş alınmalı. Haberci, yaşanan hak ihlalinin 
takipçisi olmalı. Akşam gazetesinde 24 Mayıs tarihinde yer alan bu haber, trans seks işçilerinin 
maruz kaldığı şiddeti gözler önüne sunmaktan ziyade mağduru canavarlaştıran bir şekilde 
kurulmuş. 

 

 

 

 

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Haziran 2014 

 

Haziran ayında izlediğimiz 66 haberden 55’i olumlu, 11’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle: 

 

 

Olumlu 
83% 

Olumsuz 
17% 

Haziran ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
100% 

Haziran ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 11 
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  1 
LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 
Hastalık /Sapkınlık/Günah  2 
Kişinin kimlik adı kullanılıyor  1 
LGBT varoluş magazinleştiriliyor 6 
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 
Nefret söylemi 0 
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer 
veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler 
kullanılıyor  

0 

Görseller 0 
Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf 
kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler 

Eşcinsellik bir hastalık ya da sapkınlık değildir. Eşcinsellerin hak ve özgürlük taleplerinin toplum için 
zararlı olduğu yönündeki haberler, eşcinsel hareketinin taleplerine kulak vermek yerine eşcinsellik 
karşıtı söylemlerin yaygınlaştırılması için kullanılıyor. Haberci, kendi durduğu yerden eşcinselliğe karşı 
olsa bile binlerce kişinin katıldığı bir etkinliği kendi kişisel yargılarıyla yaftalamak yerine katılımcıların 
taleplerine kulak vermelidir.  

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Temmuz 2014 

 

Temmuz ayında izlediğimiz 69 haberden 45’i olumlu, 24’ü ise olumsuz olarak 

değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının 

yüzdeleri şöyle: 

 

 

 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 
19 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  

0 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  1 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  

3 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  

0 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 

13 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 

2 

Nefret söylemi 

5 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 

2 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 

2 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler kullanılıyor  

1 

Görseller 

0 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 

0 

Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler: 

 

Ünlü kişilerin eşcinsel, biseksüel ve trans olduklarını beyan etmeleri “açılma” haberleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi haberlerde kişinin beyanı magazinleştirilmeden; 

konudan bağımsız, önyargıları tetikleyecek görseller kullanmadan verilmelidir. Kişi gey, 

lezbiyen ya da biseksüel olduğunu açıkladığında cinsel yönelimini, trans olduğunu 

açıkladığında ise cinsiyet kimliğini belirtmiş olur. LGBT kimlikler bir suç olmadığı gibi, 

açılan kişi de herhangi bir şeyi “itiraf etmez.” Ayrıca kişi kendi cinsel yönelimini ya da 

cinsiyet kimliğini kamuyla paylaşmadığı sürece gazeteci konuyla ilgili spekülasyonlardan 

uzak durmalıdır. Açılmak hak, ifşa ise suçtur.   

 

Açılma haberleri üzerinden spor, müzik, siyaset gibi farklı alanlardaki gizli homofobi ve 

transfobiye ilişkin ek haberler geliştirilebilir.  



 

 

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Ağustos 2014 

 

Ağustos ayında izlediğimiz 87 haberden 76’sı olumlu, 11’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 

şöyle: 

 

 

Olumlu 
87% 

Olumsuz 
13% 

Ağustos ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
91% 

Nefret söylemi 
9% 

Görseller 
0% 

Ağustos ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 76 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  2 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  3 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  0 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 5 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 0 

Nefret söylemi 1 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer veriliyor 0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler kullanılıyor  1 

Görseller 0 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 

Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf kullanılıyor 0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler:  

 

Eşcinsellik bir hastalık ya da sapıklık değil, heteroseksüellik ve biseksüellik gibi bir cinsel 

yönelimdir. Bununla birlikte eşcinseller denildiğinde yalnızca hemcinslerine ilgi duyan kişiler 

ifade edilir. Yani eşcinseller de kadınlar, Kürtler, Ermeniler ya da gençler gibi kendi içinde 

çeşitlilik gösteren bir gruptur. Eşcinseller denildiğinde genellikle kentli, orta sınıf, liberal, 

beyaz erkeklerin akla gelmesi, haberlere de yansıyan bir önyargıdır. Eşcinseller her sınıftan, 

yaştan, siyasi görüşten, dinden, cinsiyetten ve kültürden olabilirler. Bu yüzden, gazeteci belli 

bir cinsel yönelimin hayatın diğer alanlarından bağımsız, yegâne bir üst kimlik olduğu 

yanılgısına kapılmamalıdır.  



 

 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Eylül 2014 

 

Eylül ayında izlediğimiz 71 haberden 53’ü olumlu, 18’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 

şöyle: 

 

 

Olumlu 
75% 

Olumsuz 
25% 

Eylül ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
94% 

Nefret 
söylemi 

6% 
Görseller 

0% 

Eylül ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 17 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  4 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  1 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  2 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 9 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 0 

Nefret söylemi 1 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 1 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer veriliyor 0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler kullanılıyor  0 

Görseller 0 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 

Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf kullanılıyor 0 
 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler: 

 

Cinsiyet kimliği doğumda kendisine atanandan farklı olan kişilere trans deniliyor. Bu, kişinin 

kendini hangi cinste hissettiğiyle ilgili bir durum olup bedensel özelliklerinden bağımsızdır. O 

yüzden de “ameliyatlı/ameliyatsız” ayrımına gitmeden transeksüel ve travesti kelimeleri 

yerine yalnızca trans kullanılmaktadır.  

 

Translara ilişkin önyargılı haberler kişinin cinsiyet kimliğini suçla, saldırganlıkla ya da 

sorunlarla ilişkilendirmeye meyillidir. Konudan bağımsız olarak kişinin cinsiyet kimliğine atıfta 

bulunmak aslı olmayan bir neden-sonuç ilişkisi kurma anlamı taşımaktadır. 

 



 



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Ekim 2014 

 

Ekim ayında izlediğimiz 80 haberden 63’ü olumlu, 17’si ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 

şöyle: 

 

 

Olumlu 
79% 

Olumsuz 
21% 

Ekim ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
100% 

Nefret 
söylemi 

0% 
Görseller 

0% 

Ekim ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 15 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  0 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  2 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 1 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  8 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  1 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 2 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 1 

Nefret söylemi 0 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer 

veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için 

LGBT’ler kullanılıyor  

0 

Görseller 0 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 

Haberde mağduru küçük düşürücü 

fotoğraf kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler:  

 

Gelenek-görenek, kültürel değerler, fıtrat gibi ifadeler dünyanın pek çok ülkesinde ayrımcı 

politikaların bahanesi olarak sunuluyor. Hak temelli habercilik için de insan haklarının 

evrenselliği temel bir ilkedir. Bu sebeple, gazeteci olarak kişisel yargı ve kültürel değerler 

gibi muğlâk ve iktidarların hedefleri doğrultusunda kolayca yeniden şekillendirilebilen 

kavramlar yerine evrensel standartları gözeten bir habercilik yapmak oldukça önemlidir. 

Özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına göz yumulmasının önüne geçmek için 

evrensel insan hakları çizgisinin kaybedilmemesi gerekmektedir. Zira homofobi ve transfobi 

pek çok kez “bizden olmayan, sonradan gelen, bozulmuş, dejenere” olduğu iddia edilen 

gruplara saldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Gazetecinin uluslararası standartlardan taviz 

vermemesi, yalnızca LGBT’lerin insan hakları için değil, tüm insan hakları için eleştirel bir 

habercilik yapmasını sağlar. 

 

Millî Gazete’de 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmış Burhanettin Can imzalı köşe yazısından. 

 

   



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Kasım 2014 

 

Kasım ayında izlediğimiz 155 haberden 114’ü olumlu, 41’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 

şöyle: 

 

 

Olumlu 
74% 

Olumsuz 
26% 

Kasım ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
85% 

Nefret söylemi 
13% 

Görseller 
2% 

Kasım ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 33 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  1 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  3 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  18 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  2 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 6 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 3 

Nefret söylemi 5 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 2 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 2 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer 

veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için 

LGBT’ler kullanılıyor  

1 

Görseller 1 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 1 

Haberde mağduru küçük düşürücü 

fotoğraf kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler:  

 

Eşcinselliğin ahlâksızlıkla ilişkilendirilmesi medyada en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Bir 

cinsel yönelimin başlı başına kişinin hayata bakışını, politik duruşunu ya da inançlarını 

etkileyeceğini varsaymak haberlerde düşülen büyük bir tuzak. Böyle bir varsayım, 

eşcinsellerin homojen bir bütün olduğu yanılgısını yaratmanın yanı sıra cinsiyeti, engellilik 

durumu, etnik kimliği, sınıfı, sosyokültürel durumu ne olursa olsun bütün eşcinsellerin aynı 

deneyimlerden geçtiği iddiasına dayanıyor. LGBT mücadelesinin üzerinden ortaklaştığı 

talepler olsa da herhangi iki eşcinselin illa ki aynı sorunlar ve aynı beklentilere sahip 

olduğunu söyleyemeyiz. Gazetecinin yapması gereken LGBT haklarını bir insan hakları 

meselesi olarak haberlere taşımak ve ortak taleplere yer verirken LGBT toplumunun 

çeşitliliğini de olabildiğince gözetmeye çalışmaktır. Ayrıca LGBT haklarını savunan 

heteroseksüellere yönelik saldırılara karşı gazeteciler dikkatli olmalı, ayrımcı ve nefret saçan 

haberleri kendi haberleriyle ifşa etmelidir. 

 



 

 

   



Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Aralık 2014 

 

Aralık ayında izlediğimiz 136 haberden 89’u olumlu, 47’si ise olumsuz olarak değerlendirildi.  

 

Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri 

şöyle: 

 

 

Olumlu 
65% 

Olumsuz 
35% 

Aralık ayı haber dağılımı 

Stereotipleştirme 
95% 

Nefret 
söylemi 

5% Görseller 
0% 

Aralık ayı olumsuz haber dağılımı 



Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 

Stereotipleştirme 38 

LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor  1 

LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor  0 

LGBT’ler karikatürize ediliyor 0 

Hastalık /Sapkınlık/Günah  28 

Kişinin kimlik adı kullanılıyor  2 

LGBT varoluş magazinleştiriliyor 7 

Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor 0 

Nefret söylemi 2 

LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor 0 

LGBT örgütleri hedef gösteriliyor 0 

Haberda sadece saldırganın ifadesine yer 

veriliyor 

0 

Başka gruplara ayrımcılık yapmak için 

LGBT’ler kullanılıyor  

2 

Görseller 0 

Kullanılan görseller önyargıları besliyor 0 

Haberde mağduru küçük düşürücü 

fotoğraf kullanılıyor 

0 

 

Haberlerde dikkat edilmesi gerekenler:  

 

LGBT’lere ilişkin pek çok haberde magazinleştirme ve sahte bir şok etkisi yaratma çabası 

dikkat çekiyor. Özellikle LGBT’lerin farklı ülkelerdeki yasal kazanımlarının yansıması “daha 

neler göreceğiz” mesajı veren ayrımcı haberler şeklinde gerçekleşiyor. Örneğin eşcinsel 

çiftlerin kadın-erkek çiftler gibi evlenme hakkına sahip olması “şok, kıyamet alameti, akıl 

almaz olay” şeklinde aktarılabiliyor. Haberlerdeki bu tür olumsuz yönlendirmeler LGBT 

toplumuna karşı olumsuz tutumları güçlendirebileceği gibi konunun eşit yurttaşlık, eşit haklar 

bağlamından saptırılmasına yol açıyor. Evlilik eşitliği gibi konularda hakkın yalnızca eşcinsel 

çiftlere özel olmadığı, evlenme hakkının getirdiği diğer sosyal haklar olduğu, evlilik eşitliği 

talebinin Türkiye’den bağımsız bir konu olmadığı belirtilebilir.   



 

 

 

   


