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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

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 
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yer veriliyor olması bizim için başlı başına yeterli olmuyor. Anayasada LGBTİ+ 
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 
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8. Metin ayrımcı dil içeriyor

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

• Araştırma kapsamında 2021 yılında yazılı basında yayınlanan 4011 metni ince-
ledik. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 52’si (2103 metin) ulusal medyada yayın-
lanırken; yüzde 48’i (1908 metin) yerel medyadaydı. 

• Bir yıl boyunca LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazılarını in-
celediğimiz araştırmamızda metinlerin yüzde 43’ünü (1707) hak haberciliği 
kapsamında değerlendirdik. Bütün metinlerin yarısından fazlasını (yüzde 57) 
oluşturan 2273 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 LGBTİ+’lara ilişkin önyargıları beslediğini tespit 
ettik.

• Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen 1707 metni detaylıca inceledi-
ğimizde haberlerin önemli bir bölümünde (720 metin) sadece LGBTİ+’ların 
temel insan haklarına saygılı bir habercilikle yetinildiği açığa çıkıyor. 2021’de 
hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 51’inde (877 
metin); ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli habercilik il-
keleri çerçevesinde görünür kılındı. 472 haberde bu ihlallere karşı mücadele 
yöntemlerinden bahsedildi. Ortaya çıkan tablo, LGBTİ+’ların haklarını ihlal et-
meden, objektif bir temsil güden haberlerin sadece hakkı ihlal etmemekle 
sınırlı kaldığını gösteriyor. Bunun yanı sıra, LGBTİ+’lar ancak ve ancak bir nef-
ret saldırısı ya da ayrımcılığa maruz bırakıldıklarında gazete sayfalarında yer 
alabiliyor. LGBTİ+ örgütlerinin çalışmaları ve görüşleri yazılı basında kendisi-
ne yer bulamazken; başarı hikayelerini haberleştirme konusunda da büyük 
bir eksiklik göze çarpıyor. 2017 yılından beri araştırmamızda değişmeyen bir 
veri olarak karşımıza çıkan bu sonuç, araştırmanın diğer sonuçlarıyla birlik-
te değerlendirildiğinde medyada LGBTİ+’ların özne olarak yer alamadığını, 
olumlu ya da olumsuz temsil fark etmeksizin ancak ve ancak haberin konusu 
olarak yer alabildiğini gösteriyor. Medya, LGBTİ+’ları, hayatlarını, fikirlerini, 
mücadelelerini temsil etmiyor. Onun yerine LGBTİ+’lar hakkında konuşmayı 
tercih ediyor. LGBTİ+’ların kendi seslerini medyadan okuyabilmek mümkün 
olmuyor. Bu durum da medyada LGBTİ+’ların insandışılaştırılması anlamına 
geliyor. LGBTİ+’lar medyada hayatları, iradeleri ve hakları olan özneler olarak 
temsil edilmek yerine; deyim yerindeyse üzerine konuşulan bir “sorun” olarak 
yer alıyor.
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• Hak ihlali alt kategorilerinde ayrımcı dil, LGBTİ+ kimliklerin suç, hastalık, sap-
kınlık, ahlaksızlık ya da günah olarak gösterilmesi, nefret söylemi, nefret suçu 
ve ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi öne çıkıyor. 2021 yılında 
2161 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+’lar ayrımcı bir dille temsil edil-
di. Bu, 2021’de yayınlanan bütün içeriklerin yüzde 54’ünü oluşturuyor. Bütün 
metinlerin yüzde 31’ine tekabül eden 1249 metinde nefret söylemi tespit edil-
di. 1148 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları hedef 
gösterilerek nefret suçu işlendi. 

• Nefret söylemi ve/ya ayrımcı dil içeren metinlerin başlıkları incelendiğinde 
en çok kullanılan kelimenin “İstanbul” olduğu (145 kere), hemen ardından 
“Sözleşmesi” kelimesinin (99 kere) geldiği görülüyor. Boğaziçi, 79 kere kul-
lanılarak İstanbul Sözleşmesi’ni takip ediyor. Bu durum; 2021’de LGBTİ+’lara 
nefret söyleminin en çok İstanbul Sözleşmesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 
kayyum rektör protestolarına ilişkin haber, köşe yazısı ve söyleşilerde üretil-
diğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllardaki araştırmalarımıza paralel bir şekilde, 
nefret söyleminin siyaset eliyle medyada kendisine yer bulduğunu söyleyebi-
liriz. Öte yandan, nefret söylemi içermeyen haber, söyleşi ve köşe yazılarına 
bakıldığında en çok yinelenen kelime öbeğinin “Kadın ve LGBTİ” olduğunu 
gözlemledik. Bu durum, nefret üretmeyi yayın politikasına dönüştüren ga-
zetelerin LGBTİ+’ları adıyla sanıyla hedef gösterirken; hak haberciliğine veya 
LGBTİ+’ların haklarına saygı göstermeye gayret eden gazeteler açısından 
LGBTİ+’ların “ve” ekiyle eklendiğini ve yayın politikalarının merkezinde yer 
almadığını bir kez daha gösteriyor.

• 2021 yılında yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili haber, söyleşi ve köşe yazılarının 
yüzde 29’unda nefret suçu işlendi. Bu durum, nefretin söylemle kalmadığına 
ve hedefsiz olmadığına işaret ediyor. Nefret haberlerinin neredeyse hepsinde 
gerçek kişi ya da kurumlar işaret edildi, hedef gösterildi, hakları ihlal edildi. 
2021’de LGBTİ+’larla ilgili gazetelerde yer alan haber, söyleşi ve köşe yazı-
larının yarısından fazlası (yüzde 54) ayrımcıydı. Ayrımcılık yapmak haberin 
yazılma amacına dönüştü.

• Özetle; 2021 yılı yazılı basında LGBTİ+ kimlik ve varoluşunun “ahlaksızlık”, 
“hastalık”, “sapkınlık”, “suç” ve “günah” olarak gösterildiği bir yıl oldu. Yazılı 
basında ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Metinlerin yarısından fazlası 
ayrımcıydı. 2021’de bütün metinlerin neredeyse yarısında (1898 metin) LGB-
Tİ+’ların düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye çağrı vardı. “LGB-
Tİ+ Dernekleri Kapatılsın” üstbaşlığıyla yıllardır sürdürülen karalama kampan-
yaları Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi gündemleriyle 
birleşerek hız kazandı. Yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili metinlerin neredeyse 
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yarısında LGBTİ+ örgütlenmeleri hedef gösterildi, LGBTİ+ derneklerinin kapa-
tılması çağrısı yapıldı veya yaygınlaştırıldı, LGBTİ+’ların varolmaları dahi he-
def gösterildi ve LGBTİ+’ların ifade özgürlüğüne saldırıldı. Bu durum, LGBTİ+ 
karşıtlığının artık medyada kemikleşmiş bir hal aldığını, gündem ve olaylar 
değişse de LGBTİ+ düşmanlığının sürdüğünü gösteriyor. 

• LGBTİ+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 55’ini (2175) haberler oluşturdu. LG-
BTİ+’lar 1605 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleşi ve röportajlar için 
bu oran 87 ile yüzde 2’de kaldı. Köşe yazısı ve haberin aksine öznelerin ses-
lerini daha fazla duyurabilmesini sağlayan söyleşi ve röportajlarda LGBTİ+’lar 
çok az yer alabildi. 

• LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazıları en çok gazetelerin 
güncel/gündem sayfalarında (2198 içerik ile yüzde 55) yayınlandı. LGBTİ+’lar 
gazetelerin politika/siyaset sayfalarında 475 haber ile yüzde 12 oranında yer 
alırken; dış haberler sayfalarında 286 metin (yüzde 7) yer aldı. Haberlerin 
yüzde 5’i gazetelerin eklerinde yayınlandı.

• 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 
3980 içeriğin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGBTİ ya da LGBTİ+ ifa-
desi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 246 içerikle 
lezbiyenler oldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak en çok medyada yer alan 
grubun “lezbiyenler” olması medyadaki lezbiyen temsilinde olumluya doğru 
gidişten ziyade, Cumhurbaşkanı’nın sene içerisindeki “Lezbiyen, mezbiyen” 
açıklamasından kaynaklanıyordu. LGBTİ+ toplumunun içinde en görünmez 
gruplar ise biseksüeller ve intersekslerdi. Medyada intersekslere ilişkin sadece 
18 metin yer aldı. Biseksüeller ise sadece 71 metinde yer aldı. 

• LGBTİ+’lar 2021’de en çok siyaset (2531 metin) haberlerinde yer aldı. Siyaseti 
852 metinle nefret suçları takip etti. LGBTİ’+’ların en çok temsil edildiği ha-
berler arasında 791 metinle eğitime ilişkin haberler de yer alıyor. Geçtiğimiz 
yıllardan farklı olarak, eğitim haberlerinde LGBTİ+’ların daha fazla yer alması-
nın sebebi eğitim hakkına ilişkin habercilikte bir gelişmeden ziyade Boğaziçi 
Üniversitesi protestolarıydı. Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin haber-
lerde LGBTİ+’lar sistematik olarak hedef gösterildi. Temel hak alanlarından 
olan çalışma, sağlık ve barınma alanlarında ise LGBTİ+’lar kendine çok az yer 
bulabildi. 
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Araştırma sonuçları

 � Gazetenin türü

Araştırma kapsamında 2021 yılında yazılı basında yayınlanan 4011 metni incele-
dik. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 52’si (2103 metin) ulusal medyada yayınlanır-
ken; yüzde 48’i (1908 metin) yerel medyadaydı. 

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

2021 yılı boyunca belirlediğimiz anahtar kelimeler üzerinden ulusal ve yerel med-
yada yer alan 4011 haber, söyleşi ya da köşe yazısını inceledik. İncelediğimiz me-
tinlerin 31’inde (yüzde 1) LGBTİ+’lar metnin konusu değildi, sadece isim olarak 

Yaygın basın; 2103; 
52%

Yerel basın; 1908; 
48%

Gazetenin türü

Yaygın basın

Yerel  basın

Evet; 3980; 99%

Hayır; 31; 1%

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

Evet

Hayır



yer alıyordu. Bu haberler çıkartıldığında 2021 yılında toplam 3980 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 3980 haberi esas alacağız.

 � Metnin türü

LGBTİ+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 55’ini (2175) haberler oluşturdu. LG-
BTİ+’lar 1605 köşe yazısında (yüzde 40) yer alırken söyleşi ve röportajlar için 
bu oran 87 ile yüzde 2’de kaldı. Köşe yazısı ve haberin aksine öznelerin seslerini 
daha fazla duyurabilmesini sağlayan söyleşi ve röportajlarda LGBTİ+’lar çok az 
yer alabildi. 

2017’den 2021’e metin türü bakımından trendi aşağıda yer alan tablodan incele-
yebilirsiniz.

Haber Köşe yazısı Söyleşi

2017 1541, yüzde 65 657, yüzde 27 115, yüzde 5

2018 1381, yüzde 61 764, yüzde 33 96, yüzde 4

2019 1473, yüzde 56 1037, yüzde 40 82, yüzde 3

2020 1726, yüzde 51 1505, yüzde 45 93, yüzde 3

2021 2175, yüzde 55 1605, yüzde 40 87, yüzde 2

Haber; 2175; 55%

Söyleşi/röportaj; 
87; 2%

Köşe yazısı; 1605; 
40%

Diğer; 113; 3%

Metnin türü

Haber

Söyleşi/röportaj

Köşe yazısı

Diğer
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 � Gazetenin hangi sayfasında yayınlandı?

LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazıları en çok gazetelerin güncel/
gündem sayfalarında (2198 içerik ile yüzde 55) yayınlandı. LGBTİ+’lar gazetelerin 
politika/siyaset sayfalarında 475 haber ile yüzde 12 oranında yer alırken; dış ha-
berler sayfalarında 286 metin (yüzde 7) yer aldı. Haberlerin yüzde 5’i gazetelerin 
eklerinde yayınlandı.

1 2 3 4 5

2017 Güncel / gündem Dış haberler Üçüncü sayfa Kültür / sanat Politika / siyaset

2018 Güncel / gündem Üçüncü sayfa Dış haberler Ek Kültür / sanat

2019 Güncel / gündem Dış haberler Politika / siyaset Ek Kültür / sanat

2020 Güncel / gündem Politika / siyaset Ek Dış haberler Kültür / sanat

2021 Güncel /gündem Politika / siyaset Dış haberler Ek Kültür / sanat

 � 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 3980 içeriğin büyük bir çoğunluğunda genel olarak LGB-
Tİ ya da LGBTİ+ ifadesi kullanıldı. Haberlerde kendisine en çok yer bulabilen grup 
246 içerikle lezbiyenler oldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak en çok medyada 

Güncel/Gündem; 
2198; 55%

Üçüncü sayfa; 68; 
2%

Dış haberler; 286; 
7%

Ek; 205; 5%

Kültür-sanat; 143; 
4%

Politika/Siyaset; 
475; 12%

Diğer; 605; 15%
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yer alan grubun “lezbiyenler” olması medyadaki lezbiyen temsilinde olumluya 
doğru gidişten ziyade, Cumhurbaşkanı’nın sene içerisindeki “Lezbiyen, mezbi-
yen” açıklamasından kaynaklanıyordu. 

LGBTİ+ toplumunun içinde en görünmez gruplar ise biseksüeller ve interseksler-
di. Medyada intersekslere ilişkin sadece 18 metin yer aldı. Biseksüeller ise sadece 
71 metinde yer aldı. 

Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks LGBTİ+ Homoseksüel

2017 209 396 158 542 31 1316 110

2018 263 438 107 556 10 1067 249

2019 230 348 47 304 8 1876 188

2020 227 267 50 259 11 2837 198

2021 246 227 71 215 18 3510 137

 � Metnin konusu ne?

LGBTİ+’lar 2021’de en çok siyaset (2531 metin) haberlerinde yer aldı. Siyaseti 
852 metinle nefret suçları takip etti. LGBTİ’+’ların en çok temsil edildiği haberler 
arasında 791 metinle eğitime ilişkin haberler de yer alıyor. Geçtiğimiz yıllardan 
farklı olarak, eğitim haberlerinde LGBTİ+’ların daha fazla yer almasının sebebi 
eğitim hakkına ilişkin habercilikte bir gelişmeden ziyade Boğaziçi Üniversitesi 
protestolarıydı. Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin haberlerde LGBTİ+’lar 
sistematik olarak hedef gösterildi. Temel hak alanlarından olan çalışma, sağlık ve 
barınma alanlarında ise LGBTİ+’lar kendine çok az yer bulabildi. 

Lezbiyen; 246 Gey; 227 Biseksüel; 71 Trans; 215 İnterseks; 18

Genel olarak isim 
sıralanmış, LGBTİ; 

3510

Homoseksüel; 137 İbne; 24

Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Genel olarak
isim

sıralanmış,
LGBTİ

Homoseksüel İbne

Haber kimle ilgili?
Haber kimle ilgili?
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Siyaset Kültür sanat Nefret suçları Çalışma hayatı Aile Eğitim

2017 773 408 704 318 Veri yok 91

2018 449 380 373 219 179 Veri yok

2019 1081 431 461 Veri yok 373 Veri yok

2020 1836 Veri yok 861 96 299 105

2021 2531 717 852 177 283 791

 � Bu metin hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilebilir mi?

Siyaset; 2531

Kültür-sanat; 717
Nefret suçları; 852

Çalışma hayatı; 177Aile; 283

Eğitim; 791

Din/inanç; 141 Sağlık; 97

SIYASET KÜLTÜR-
SANAT

NEFRET 
SUÇLARI

ÇALIŞMA 
HAYATI

AILE EĞITIM DIN/INANÇ SAĞLIK

Metnin konusu ne?

Metnin konusu ne?

Hayır; 2273; 57%

Evet; 1707; 43%

Bu metin hak temelli habercilik kapsamında 
değerlendirilebilir mi?

Hayır

Evet
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Bir yıl boyunca LGBTİ+’ları konu edinen haber, söyleşi ve köşe yazılarını inceledi-
ğimiz araştırmamızda metinlerin yüzde 43’ünü (1707) 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

• 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 kılınmış

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

Bütün metinlerin yarısından fazlasını (yüzde 57) oluşturan 2273 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.

 � Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirildiyse, neden?
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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 kılınmış

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

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen 1707 metni detaylıca incelediğimiz-
de haberlerin önemli bir bölümünde (720 metin) sadece LGBTİ+’ların temel in-
san haklarına saygılı bir habercilikle yetinildiği açığa çıkıyor.

2021’de hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 51’inde 
(877 metin); ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli haberci-
lik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı. 472 haberde bu ihlallere karşı mücadele 
yöntemlerinden bahsedildi.

Ortaya çıkan tablo, LGBTİ+’ların haklarını ihlal etmeden, objektif bir temsil güden 
haberlerin sadece hakkı ihlal etmemekle sınırlı kaldığını gösteriyor. Bunun yanı 
sıra, LGBTİ+’lar ancak ve ancak bir nefret saldırısı ya da ayrımcılığa maruz bıra-
kıldıklarında gazete sayfalarında yer alabiliyor. LGBTİ+ örgütlerinin çalışmaları ve 
görüşleri yazılı basında kendisine yer bulamazken; başarı hikayelerini haberleş-
tirme konusunda da büyük bir eksiklik göze çarpıyor.

2017 yılından beri araştırmamızda değişmeyen bir veri olarak karşımıza çıkan 
bu sonuç, araştırmanın diğer sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde medya-
da LGBTİ+’ların özne olarak yer alamadığını, olumlu ya da olumsuz temsil fark 
etmeksizin ancak ve ancak haberin konusu olarak yer alabildiğini gösteriyor. 
Medya, LGBTİ+’ları, hayatlarını, fikirlerini, mücadelelerini temsil etmiyor. Onun 
yerine LGBTİ+’lar hakkında konuşmayı tercih ediyor. LGBTİ+’ların kendi seslerini 
medyadan okuyabilmek mümkün olmuyor. Bu durum da medyada LGBTİ+’ların 
insandışılaştırılması anlamına geliyor. LGBTİ+’lar medyada hayatları, iradeleri ve 
hakları olan özneler olarak temsil edilmek yerine; deyim yerindeyse üzerine ko-
nuşulan bir “sorun” olarak yer alıyor.
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Hak haberciliği kapsamında değerlendirdiğimiz, LGBTİ+’ların eşit temsiline katkı 
sağlayan haberlerden örnekleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
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 � Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilmediyse, neden: Hak ihlali 
var mı?

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 97’sinde 
(2195); haber yoluyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hak ihlaline yol 
açıldı. Haber, ayrımcı bir dille kuruldu ya da nefret söylemi ya da nefret suçu 
işlendi.

Hak ihlali alt kategorilerinde ayrımcı dil, LGBTİ+ kimliklerin suç, hastalık, sapkın-
lık, ahlaksızlık ya da günah olarak gösterilmesi, nefret söylemi, nefret suçu ve 
ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi öne çıkıyor. 

Evet; 2195; 97%

Hayır; 78; 3%

Hak ihlali var mı?
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2021 yılında 2161 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+’lar ayrımcı bir dille 
temsil edildi. Bu, 2021’de yayınlanan bütün içeriklerin yüzde 54’ünü oluşturuyor. 
Bütün metinlerin yüzde 31’ine tekabül eden 1249 metinde nefret söylemi tespit 
edildi. 1148 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları hedef 
gösterilerek nefret suçu işlendi. 

1447 metinde (LGBTİ+’ları konu alan metinlerin yüzde 36’sı) lezbiyen, gey, bi-
seksüel, trans ya da interseks olmak “suç” gibi gösterildi. 1385 metinde (yaklaşık 
yüzde 34) LGBTİ+’lar “ahlaksız” olarak işaretlendi. Bu oranlar “sapkınlık”, “hasta-
lık” ve “günah” olarak işaretlenmede ise şöyleydi: 

• “Sapkınlık”: 1372 metin, yüzde 24 

• “Hastalık”: 853 metin, yüzde 21 

• “Günah”: 1163 metin, yüzde 29 

Özetle; 2021 yılı yazılı basında LGBTİ+ kimlik ve varoluşunun “ahlaksızlık”, “has-
talık”, “sapkınlık”, “suç” ve “günah” olarak gösterildiği bir yıl oldu. Yazılı basında 
ayrımcı dil çok sık bir biçimde kullanıldı. Metinlerin yarısından fazlası ayrımcıydı. 
2021’de bütün metinlerin neredeyse yarısında (1898 metin) LGBTİ+’ların düşünce 
ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye çağrı vardı. “LGBTİ+ Dernekleri Kapa-
tılsın” üstbaşlığıyla yıllardır sürdürülen karalama kampanyaları Boğaziçi Üniver-
sitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi gündemleriyle birleşerek hız kazandı. 
Yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili metinlerin neredeyse yarısında LGBTİ+ örgüt-
lenmeleri hedef gösterildi, LGBTİ+ derneklerinin kapatılması çağrısı yapıldı veya 
yaygınlaştırıldı, LGBTİ+’ların varolmaları dahi hedef gösterildi ve LGBTİ+’ların 

31%

69%

Nefret söylemi oranı

Nefret söylemi

Kalan
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ifade özgürlüğüne saldırıldı. Bu durum, LGBTİ+ karşıtlığının artık medyada ke-
mikleşmiş bir hal aldığını, gündem ve olaylar değişse de LGBTİ+ düşmanlığının 
sürdüğünü gösteriyor. 

2021 yılında yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili haber, söyleşi ve köşe yazılarının 
yüzde 31’i nefret söylemi üretiyordu. Nefret söylemi kendisine “hastalık”, “suç”, 
“günah”, “sapkınlık” gibi artık kökleşmiş ve yerleşmiş ifade ve kavramlarla yazılı 
basında kendisine yer buldu.

1/14/22, 11:36 PM Word Art

about:blank 1/1

Kelime bulutu: Nefret söylemi içeren metinlerin başlıkları

Nefret söylemi ve/ya ayrımcı dil içeren metinlerin başlıkları incelendiğinde en çok 
kullanılan kelimenin “İstanbul” olduğu (145 kere), hemen ardından “Sözleşmesi” 
kelimesinin (99 kere) geldiği görülüyor. Boğaziçi, 79 kere kullanılarak İstanbul 
Sözleşmesi’ni takip ediyor. Bu durum; 2021’de LGBTİ+’lara nefret söyleminin en 
çok İstanbul Sözleşmesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum rektör protesto-
larına ilişkin haber, köşe yazısı ve söyleşilerde üretildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz 
yıllardaki araştırmalarımıza paralel bir şekilde, nefret söyleminin siyaset eliyle 
medyada kendisine yer bulduğunu söyleyebiliriz. 

Öte yandan, nefret söylemi içermeyen haber, söyleşi ve köşe yazılarına bakıldı-
ğında en çok yinelenen kelime öbeğinin “Kadın ve LGBTİ” olduğunu gözlemledik. 
Bu durum, nefret üretmeyi yayın politikasına dönüştüren gazetelerin LGBTİ+’ları 
adıyla sanıyla hedef gösterirken; hak haberciliğine veya LGBTİ+’ların haklarına 
saygı göstermeye gayret eden gazeteler açısından LGBTİ+’ların “ve” ekiyle ek-
lendiğini ve yayın politikalarının merkezinde yer almadığını bir kez daha göste-
riyor.
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2021 yılında yazılı basında LGBTİ+’larla ilgili haber, söyleşi ve köşe yazılarının 
yüzde 29’unda nefret suçu işlendi. Bu durum, nefretin söylemle kalmadığına ve 
hedefsiz olmadığına işaret ediyor. Nefret haberlerinin neredeyse hepsinde ger-
çek kişi ya da kurumlar işaret edildi, hedef gösterildi, hakları ihlal edildi.

2021’de LGBTİ+’larla ilgili gazetelerde yer alan haber, söyleşi ve köşe yazıları-
nın yarısından fazlası (yüzde 54) ayrımcıydı. Ayrımcılık yapmak haberin yazılma 
amacına dönüştü.

Nefret söylemi, nefret suçu işleyen ya da ayrımcı haberlerden bazılarını aşağıdan 
inceleyebilirsiniz:
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 � Hak temelli habercilik kapsamında değerlendirilmediyse, neden: Önyargı 
var mı?

Evet; 2270; 100%

Hayır; 3; 0%

Önyargı var mı?
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Hayır
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Önyargı başlığının alt kategorileri arasında LGBTİ+’lara ilişkin yanlış bilgiler ve 
stereotiplere hapsetme öne çıkıyor. 2021’de 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 2212 metinde LGBTİ+’larla ilgili yanlış bilgiler dolaşıma girdi.

 � Görsel sunuşta sorun var mı?
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Evet; 185; 8%

Hayır; 2088; 92%

Görsel sunuşta sorun var mı?

Evet

Hayır
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 � Haberin kaynağı kim?/Kimin tanıklığına başvuruluyor?

2021’de de LGBTİ+’ların konu edildiği haberlerin büyük bir çoğunluğunda LGBTİ+ 
kişilerden ya da örgütlerinden çok politikacıların, LGBTİ+ karşıtı sivil toplum ku-
ruluşlarının, uzman ve akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu. Metinlerin bü-
yük bir çoğunluğunda kaynak yoktu ya da köşe yazarı sadece kendi fikirlerinden 
bahsetti.

 � Yerel medya şehir dağılımı
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Haberin kaynağı/Kimin tanıklığına başvuruluyor?

İstanbul; 146; 7%
Bursa; 135; 7%

Trabzon; 120; 6%

İzmir ; 117; 6%

Konya; 113; 6%
Kocaeli; 90; 5%

Çanakkale; 72; 4%
Ankara; 71; 4%

Eskişehir; 55; 3%

Mersin, 55, 3%

Diğer; 934; 49%
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2021 yılında LGBTİ+ içerikli haber ve köşe yazıları en çok İstanbul’da yayınlanan 
yerel medya organlarında kendisine yer bulabildi. İstanbul’u Bursa ve Trabzon ta-
kip etti. LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan yerel gazetelerin en çok yayınlandığı 10 il 
sırasıyla İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Konya, Kocaeli, Çanakkale ve Ankara’ydı.

Yerel medyada yayınlanan metinlerin sayı ve yüzdeleri şöyle:

• İstanbul, 146 metin, yüzde 7

• Bursa, 135 metin, yüzde 7

• Trabzon, 120 metin, yüzde 6

• İzmir, 117 metin, yüzde 6

• Konya, 113 metin, yüzde 6

• Kocaeli, 90 metin, yüzde 5

• Çanakkale, 72 metin, yüzde 4

• Ankara, 71 metin, yüzde 4

• Eskişehir, 55 metin, yüzde 3

• Mersin, 55 metin yüzde 3

 � İstanbul’daki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ 
hakları bağlamında değerlendirilmesi 

Evet; 52; 36%

Hayır; 94; 64%

İstanbul'daki haberler hak temelli mi?

Evet

Hayır
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Yerel medyada en çok haberin çıktığı şehir olan İstanbul’daki haberlerin dağılımı 
incelendiğinde şehirde 2021’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 söyle-
şilerin yalnızca yüzde 36’sı (52) hak temelli haber örneği olarak değerlendirildi. 
Haberlerin yüzde 64’ünde ise (94) ayrımcı dil, nefret söylemi ve/veya önyargı 
tespit edildi. 

2021’de İstanbul yerel basınında çıkan ve LGBTİ+’ların haklarını ihlal etmeyen ha-
berleri ayrıca incelediğimizde neredeyse tamamının çeviri haberler olduğu ve 
dünyadaki gelişmeleri aktardığını fark ettik. Çeviri olmayan haberleri ise, şehir-
deki kültür sanat oluşumlarının basın bültenleri.

Öte yandan, LGBTİ+’ları hedef göstermenin İstanbul yerel basınındaki aracı Bo-
ğaziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi oldu. İstanbul yerel ba-
sınında ayrıca CHP’li belediyelerin çalışmaları üzerinden de LGBTİ+’lara nefret 
söylemi üretildi.
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İstanbul yerel basınından LGBTİ+ haklarını gözeten haber örneklerinden bazıları-
nı aşağıdan inceleyebilirsiniz.
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İstanbul yerel basınından nefret söylemi içeren veya ayrımcı haber örneklerinden 
bazılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
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 � Bursa’daki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ hakları 
bağlamında değerlendirilmesi 

Bursa’daki haberlerin dağılımı incelendiğinde şehirde 2021’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 yayın-
lanan haber, köşe yazısı ya da söyleşilerin yalnızca yüzde 37’si (52) hak temelli 
haber örneği olarak değerlendirildi. Haberlerin yüzde 63’ünde ise (85) ayrımcı 
dil, nefret söylemi ve/veya önyargı tespit edildi. 

Evet; 50; 37%

Hayır; 85; 63%

Bursa'daki haberler hak temelli mi?

Evet

Hayır
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Bursa yerel basınından LGBTİ+’ların haklarını ihlal etmeyen haber örneklerini 
aşağıdan inceleyebilirsiniz.
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Bursa yerel basınından ayrımcı veya nefret söylemi içeren haber örneklerini aşa-
ğıdan inceleyebilirsiniz.
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 � Trabzon’daki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ 
hakları bağlamında değerlendirilmesi 

Trabzon’daki haberlerin dağılımı incelendiğinde şehirde 2021’de yayınlanan ko-
nusu LGBTİ+’lar olan haberlerin çok büyük bir çoğunluğunun ya LGBTİ+’lara yö-
nelik hak ihlali içerdiği ya da önyargıyı yaygınlaştırdığı açığa çıkıyor. Şehirde ya-
yınlanan haber, köşe yazısı ya da söyleşilerin yalnızca yüzde 12’si (14) hak temelli 
haber örneği olarak değerlendirildi. Haberlerin yüzde 88’inde ise (106) ayrımcı 
dil, nefret söylemi ve/veya önyargı tespit edildi. 

Trabzon yerel basınındaki haberleri incelediğimizde; büyük bir çoğunluğunun 
yerel olaylara ilişkin olmadığını, yaygın medyada üretilen nefret söylemi ve ay-
rımcılığın olduğu gibi kendisine yerel basında da yer aldığını gözlemledik. Özel-
likle Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi gündemlerinde 
LGBTİ+’ların sistematik olarak hedef gösterilmesi Trabzon yerel basınında da 
kullanılan bir stratejiydi.

Evet; 14; 12%

Hayır; 106; 88%

Trabzon'daki haberler hak temelli mi?

Evet

Hayır
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Trabzon yerel basınından ayrımcı veya nefret söylemi içeren haber örneklerini 
aşağıda inceleyebilirsiniz.
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 � İzmir’deki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ hakları 
bağlamında değerlendirilmesi 

İzmir’deki haberlerin dağılımı incelendiğinde şehirde 2021’de yayınlanan konusu 
LGBTİ+’lar olan haberlerin çok büyük bir çoğunluğunun LGBTİ+ haklarını gözet-
tiği açığa çıkıyor. Şehirde yayınlanan haber, köşe yazısı ya da söyleşilerin yüzde 
83’ü (14) hak temelli haber örneği olarak değerlendirildi. Haberlerin yüzde 17’sin-
de ise (20) ayrımcı dil, nefret söylemi ve/veya önyargı tespit edildi. 

Evet; 97; 83%

Hayır; 20; 17%

İzmir'deki haberler hak temelli mi?

Evet

Hayır
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İzmir yerel basını, şehirde yer alan LGBTİ+ örgütleri ve etkinliklerinin haberleş-
tirilmesinin yanı sıra; diğer şehirlerdeki LGBTİ+ örgütlerinin çalışmalarını gün-
demleştirmek, sivil toplum alanını takip ederek haberleştirmek konusunda bütün 
yerel basına örnek oluşturabilecek bir seyir izledi.
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 � Konya’daki yerel gazetelerde çıkan LGBTİ+ içerikli haberlerin LGBTİ+ 
hakları bağlamında değerlendirilmesi 

Konya’daki haberlerin dağılımı incelendiğinde şehirde 2021’de yayınlanan ko-
nusu LGBTİ+’lar olan haberlerin neredeyse tamamının (108 metin, yüzde 96) 
LGBTİ+’ların haklarını ihlal ettiği açığa çıkıyor. Mil-Diyanet Sen’in ürettiği nefret 
söylemi Konya basınında kendisine aracısız ve onaylanarak yer bulurken; Boğa-
ziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi, LGBTİ+’lara nefretin araçları 
oldu.

Evet; 5; 4%

Hayır; 108; 96%

Konya'daki haberler hak temelli mi?

Evet

Hayır
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 � Yaygın medyada temsil

Yaygın medyada 2021 yılında LGBTİ+’ların yer aldığı 2103 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, 319 metin, yüzde 15

• Cumhuriyet, 149 metin, yüzde 7

• BirGün, 143 metin, yüzde 7

• Evrensel, 110 metin, yüzde 5

• Aydınlık, 107 metin, yüzde 5

• Hürriyet, 93 metin, yüzde 5

• Gazete Pencere, 90 metin, yüzde 4

• Milliyet, 89 metin, yüzde 4

• Milat, 88 metin, yüzde 4

• Yeni Şafak, 88 metin, yüzde 4

Yeni Akit; 319; 15%

Cumhuriyet; 149; 
7%

BirGün; 143; 7%

Evrensel; 110; 5%

Aydınlık; 107; 5%

Hürriyet; 93; 5%

Gazete Pencere; 
90; 4%

Milliyet; 89; 4%

Milat; 88; 4%
Yeni Şafak; 88; 4%

Diğer; 827; 40%

Yaygın medyada temsil temsil
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 � Yeni Akit

LGBTİ+’lar hakkında en çok haber, köşe yazısı ve söyleşi yayınlanan Yeni Akit, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021’de de nefret ve ayrımcılığın üretim merkezi 
oldu. 2021 yılında yayınlanan 319 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamında 
ayrımcı dil ya da nefret söylemi yer aldı. Yeni Akit, Boğaziçi Üniversitesi protes-
toları ve İstanbul Sözleşmesi gündemlerini “Sapkın LGBTİ+ Dernekleri Kapatıl-
sın” üstbaşlığıyla senelerdir sürdürdüğü nefret kampanyası için de araç olarak 
kullandı. 
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 � Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinde 2021 yılında yayınlanan 149 haber, söyleşi ya da köşe 
yazısının 2 tanesinde LGBTİ+’ların sadece ismi geçti. LGBTİ+’ların metnin konusu 
olmadığı sadece isim olarak yer aldığı 2 tanesi çıktığında bir yıl boyunca Cumhu-
riyet gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, 141’ini hak haberciliği kapsamında değer-
lendirdiğimiz 147 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı.

Cumhuriyet gazetesinin bir yılda yayınladığı içeriklerin 6’sında LGBTİ+’lara yö-
nelik hak ihlali tespit edildi. 3 metinde ayrımcı dil kullanıldı, 3 metinde ise LGB-
Tİ+’lar kalıpyargılarla temsil edildi.
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Cumhuriyet gazetesinden haber örnekleri aşağıda yer alıyor.
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 � BirGün

BirGün gazetesinde 2021 yılında yayınlanan 143 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 BirGün 
gazetesi LGBTİ+’ların yer aldığı, tamamını hak haberciliği kapsamında değer-
lendirdiğimiz 141 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı. LGBTİ+ örgütlerinin 
çalışmaları, Onur Yürüyüşleri, kültür sanat alanında LGBTİ+’lar, LGBTİ+’ları hedef 
alan nefret suçları, Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi Bir-
Gün’ün gündemindeydi.
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 � Evrensel

Evrensel’de 2021 yılında yayınlanan 110 haber, söyleşi ya da köşe yazısının ta-
mamında LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlükleri gözetildi. LGBTİ+ örgütlerinin 
çalışmaları, Onur Yürüyüşleri, kültür sanat alanında LGBTİ+’lar, LGBTİ+’ları hedef 
alan nefret suçları, Boğaziçi Üniversitesi protestoları ve İstanbul Sözleşmesi Ev-
rensel’in gündemindeydi.
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 � Aydınlık

Aydınlık’ta 2021 yılında yayınlanan 107 haber, söyleşi ya da köşe yazısının 105 
tanesinde ayrımcı dil ya da nefret söylemi kullanıldı. 
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 � Ne değişti? 2017-2021 karşılaştırması

2017 yılından 2021 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.

2020 ve 2021 yıllarında yayınlanan haber sayısında geçmiş yıllara göre ciddi bir 
artış yaşandı. Buna paralel olarak LGBTİ+’ların olumsuz temsil edildiği, nefret 
söylemi ve/ veya ayrımcı dil içeren metinlerin sayısı da arttı.

2021 yılında yayınlanan haberler incelendiğinde özellikle İstanbul Sözleşmesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi protestoları etrafında şekillenen LGBTİ+ düşmanı kampan-
ya ve İçişleri Bakanı’nın LGBTİ+’ları hedef gösteren açıklamalarının bu artışın se-
bepleri arasında olduğu görülüyor. 

2021 yılı boyunca bir yandan medyada LGBTİ+ karşıtı kampanyalar yoğunlaş-
tı. Sistematik ve organize bir şekilde 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 tablo-
yu değiştirecek ölçüde değildi.

2015 yılında Hükümet’in LGBTİ+’ları, hakları ve örgütlerini daha sistematik bir şe-
kilde hedef almaya başlaması, LGBTİ+ karşıtlığının Hükümet yetkilileri eliyle ku-
rumsallaştırılması, yasaklar ve devletin her kademesinde kurumsallaştırılan LGB-
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Tİ+ karşıtlığı medyada da yansımasını buldu. Medyada artık tesadüfi olmayan bir 
LGBTİ+ karşıtlığını gözlemliyoruz. Medyadaki ayrımcılık ve nefret söylemi,

Hükümet’in ve kamu görevlilerinin açıklama ve uygulamalarıyla paralel bir şekil-
de ilerliyor. Haliyle medyayı ve medyadaki dönüşümü anlamak için bir yandan 
medyadaki sahiplik ilişkilerine ve Hükümet’in medyaya olan etkisine, medyanın 
artan bir şekilde tek sesli bir yankı odasına dönüştüğü gerçeğine de dikkat et-
mek gerekiyor. Özellikle nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberlerin bir gazete-
de yayınlandıktan sonra aynı hızla hem yaygın hem yerel basında yaygınlaşması 
da önemli bir gerçek olarak ortada duruyor. Nefret söylemi ve ayrımcılık büyük 
bir hızla yankılanır ve çarpan etkisiyle yaygınlaşırken; LGBTİ+ haklarını gözeten 
yayın organlarının etki alanları kısıtlı kalıyor. Bunda, LGBTİ+ haklarını gözeten ya-
yın organlarının; LGBTİ+ karşıtı kampanya odaklarına göre çok daha kısıtlı maddi 
imkanlara, dağıtım ağına ve siyasi desteğe sahip olması da önemli bir etken. 
Özetle, kamunun tutumu bu raporda açığa çıkardığımız kamplaşma ve LGBTİ+ 
karşıtı nefret kampanyalarında hiç olmadığı kadar belirleyici bir hale geldi.

Yıllara göre haber sayıları şöyle:

• 2017 – Toplam haber: 2388, Hak haberciliği: 1097, Nefret söylemi veya ayrım-
cılık: 1291

• 2018 – Toplam haber: 2278, Hak haberciliği: 1148, Nefret söylemi veya ayrım-
cılık: 1130

• 2019 – Toplam haber: 2643, Hak haberciliği: 1150, Nefret söylemi veya ayrım-
cılık: 1493

• 2020 – Toplam haber: 3459, Hak haberciliği: 1366, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 2093

• 2021 – Toplam haber: 3980, Hak haberciliği: 1707, Nefret söylemi veya ayrım-
cılık: 2273

Medyadaki LGBTİ+ karşıtlığı ve düşmanlığı, tesadüfi ya da rastlantısal değil. Ge-
rek bu raporda gerekse de diğer izleme faaliyetlerimizde belli dönemlerde kamu 
otoritelerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey kamu görevlilerinin 
LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir şekilde medyada çok hızlı bir 
şekilde düşmanlaştırma politikalarının devreye sokulduğunu fark ediyoruz. Med-
yada bir yandan siyasetçilere ve topluma “LGBTİ+’lara karşı olmaları” mesajı da 
yer alıyor. LGBTİ+ karşıtı medya, LGBTİ+’lar ve hakları söz konusu olduğunda 
hem refleksif hem de proaktif bir yayıncılığı el ele yürütüyor. LGBTİ+ karşıtlığı 
hem bir hedefe hem de amaca dönüşüyor.






