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önsöz:

UNSPOKEN

Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla
yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ
Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” / “Unspoken: Creating Dialogue on LGBTI Rights in the Turkish
Cypriot Community” isimli proje, iki yıl boyunca Kıbrıs Türk toplumunda özellikle medya, eğitim, hukuk
ve sağlık gibi çeşitli alanlarda LGBTİ farkındalığını artırmayı amaçladı. Proje kapsamında hedefimiz,
lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) deneyimlediği cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
temelli ayrımcılığa ve toplumsal önyargılara karşı mücadele etmek, LGBTİ’lerin medyadaki temsiliyetinin
gelişmesi ve ötekileştirmeyen, hak temelli ve çeşitlilikleri kapsayıcı bir habercilik anlayışının yaygınlaşması için çalışmalar yürütmekti. "Konuşulmayan" projesi kapsamında Kasım 2015'ten bu yana insan
hakları ile ilgili konularda ana akım medyanın tutumu ile ilgili bir fikir edinmek ve LGBTİ’lerin medyada
nasıl temsil edildiğine ve ne sıklıkla yer aldığına bakmak amacıyla tiraj ve okunma oranları en yüksek 2
çevrimiçi ve 2 basılı günlük gazeteyi dikkatlice inceledik. Bu çalışma sonucunda Kıbrıs'ın kuzeyindeki ana
akım medyanın LGBTİ meselelerini ele alış şekli, kullanılan görseller, çıkan haberlerin kaçının LGBTİ
örgütlerine veya uzmanlara danıştıktan sonra yazıldığı, kaçının önyargıları beslediğine dair bazı sonuçlara
varmamız mümkün oldu. Çeşitli anahtar kelimeleri içinde barındıran haberleri odak noktaları LGBTİ olmasa
da rapora dahil etmeyi uygun bulduk, buna rağmen iki yılda toplam 710 haberin çıktığını görebiliyoruz.
Çıkan haberlerin Olumlu/Olumsuz dağılımına baktığımızda olumlu haber sayısının olumsuzlara kıyasla
çoğunlukta olması sevindirici olsa da, genellikle olumlu kategorisinde değerlendirdiğimiz haberlerin
birçoğunun gazetelerin kendi hazırladıkları haberler yerine sivil toplum örgütleri tarafından gönderilen
basın bildirilerinden veya uluslararası basın kaynaklı haberlerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Gerek proje
özelinde, gerekse sivil toplum örgütleri olarak taraf olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ
hareketinin kamusal alana taşınmasında önemli bir unsur olan ana akım medyanın doğru mesajları, hak
temelli bir habercilikle kitlelere ulaştırarak farkındalık/gündem yaratma potansiyelini, yani itici gücünü
önemsiyoruz. Bu raporun medya kurumlarının ellerinde bulundurdukları dönüştürücü potansiyeli
sorumlu ve kapsayıcı bir anlayış benimseyerek ayrımcılıklarla mücadele ve eşitlik için efektif bir şekilde
kullanabilmelerini teşvik etmek için kullanışlı bir kaynak oluşturacağını umuyoruz.

Hazal Yolga
Proje Koordinatörü
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Giris
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Konuşulmayan: Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI haklarıyla ilgili Diyaloğu Güçlendirme Projesi kapsamında
hazırlanan, 2015-2016-2017 yılı Medya Takip Raporu, iki adet basılı, iki adet de internet gazetesinin
düzenli takibinin yapılması sonucunda hazırlanmıştır:

İki Basılı
Gazete

İki Dijital
Gazete
Kıbrıs Postası

Gündem Kıbrıs

Kıbrıs Gazetesi

Yeni Düzen

Aşağıda belirtilen anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı:

“gey” “GAY” ”Lezbiyen” ”Transeksuel” “TRansseksuel” ”Travesti”
“escinsel” “Biseksuel” ”interseks” “Ibne” “Kuir” “Queer”
“cinsel yonelim” “Cinsel tercih” “Cinsel kimlik” “LGBTI”
Taranan anahtar kelimeler ile uyuşan haberler iki ana kategori altında, “olumlu” ve “olumsuz” olarak
değzerlendirilmiştir. Bu iki ana kategorinin altında ise üçer adet alt başlık yer almaktadır:

kategoriler
1. OLUMLU (P)
a. İnsan haklarına duyarlı ve saygılı haber
b. Konuyla ilgili bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber
c. Konuyla ilgili basın bildirilerini veya faaliyetlerini duyuran haber
2. OLUMSUZ (N)
a. Nefret söylemi ve/veya Ayrımcı Dil içeren haber
b. Stereotipleştirici ve/veya Kriminalize eden haber
c. Görsellerin ve/veya içeriğin küçük düşürücü olduğu ve/veya önyargıyı beslediği haber
Medya takibi sırasında kolaylık sağlaması amacı ile arşivlenen haberler aşağıdaki kodlama sistemi ile
kaydedilmiştir. Farklı gazetelerde aynı haber yayınlanması
durumunda da her haber ayrı değerlendirilmiştir.
Gazete İlk Harfleri – Tarih - Haberin Sayısı - Haberin Olumlu/Olumsuz oluşu
Ör: KP-20.11.2015-1A-P => Kıbrıs Postası’nda 20 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan ve anahtar kelime ile
uyuşan olumlu ilk haber
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Kasım 2015’te Medya Takip Raporu’na, Konuşulmayan/Unspoken Projesi başlangıcı olan 11 Kasım 2015
tarihinde Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs gazeteleri takip edilerek başlanmıştır. Kasım 2015’te, toplamda
21 adet haber anahtar kelimeler ile uyuşmuştur. Taranan bu haberlerin 17 tanesi olumlu 4 tanesi
olumsuz habercilik örneği olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın HIV ile ilgili yayınlamış
olduğu ve olumsuz bakış açılarını kuvvetlendirici bir dille hazırlanmış olan basın bildirisinin, tüm
gazetelerde yayınlanması gönderilen basın bildirilerinin Hak Odaklı Habercilik perspektifinden hazırlanmadığını göstermektedir.

öne çikanlar:
Barack Obama’nın LGBTİ temalı OUT Dergisi’nin kapağında yer alması ve Enver Ethemer’in trans bir
bireyle yaptığı röportajın, bireyin kimliği açıklanmadan Kıbrıs Postası’nda yer alması olumlu haber
örnekleri olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs Postası’nda yer alan Kanada’nın eşcinsel mülteci bireylere
kapılarını açacağı haberi olumlu bir dille yazılmış ve insan haklarına duyarlı ve saygılı habercilik alt
başlığında sınıflandırılmıştır. Bu haberlere ek olarak, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta yer alan Suudi
Arabistan’daki erkek yarış atının başka bir erkek atla cinsel ilişkiye girmesinden ötürü idam edildiği
haberi, haber içeriği olumsuz olsa da haber dilinde herhangi bir olumsuz yaklaşıma rastlanmadığından
olumsuz haber kategorisinde değerlendirilmemiştir.
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Gündem Kıbrıs gazetesinde ise, trans erkek Kayden Coleman’ın hamileliği ile ilgili yapılan haberin
başlığındaki “Hem Erkek Hem Hamile” şeklindeki ifade, hem trans erkeklerin varlığının görmezden
gelinmesine, hem de erkekliği sadece bedensel cinsiyet üzerinden tanımlayan anlayışı desteklemekte ve
kişilerin hislerini ve ifadelerini hiçe saymaktadır. Kayden Coleman, cinsiyet değiştirdiği için değil, kendini
erkek olarak tanımladığı için cinsiyet değiştirmiştir. Ayrıca haber başlığındaki “Hem Erkek Hem Hamile”
şeklindeki ifade, hem trans erkeklerin varlığının görmezden gelinmesine, hem de erkekliği sadece
bedensel cinsiyet üzerinden tanımlayan anlayışı desteklemekte ve kişilerin hislerini ve ifadelerini hiçe
saymaktadır. Oysaki erkeklik sadece genital organlardan ibaret bir kavram değildir. Dolayısıyla, bu haber
olumsuz haberler kategorisinde, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil içeren haberler alt başlığı altında
değerlendirilmiştir.

Son olarak da, hem Kıbrıs Postası hem de Gündem Kıbrıs’ta yer alan Sağlık Bakanlığı’nın HIV Farkındalık
için yayınlamış olduğu yazı yer aldı. Haberin içeriğinde: “Hastalığın, Dünya’da ilk kez 1981 yılında
homoseksüellerde ortaya çıkmasına karşın, homoseksüellere özgü bir hastalık olmadığına dikkat çeken
Sağlık Bakanlığı, HIV/AIDS’in heteroseksüel ilişki ile de bulaşabileceğine dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında, hastalığın çok partnerli bireyler ve homoseksüel bireylerle benzer oranlarda görüldüğünün
bilinmekte olduğuna dikkat çekerek, HIV enfekte kişilerin sıklıkla, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara
da eş zamanlı olarak yakalanabildiklerinin saptandığını kaydetti” ifadelerine yer verilmiştir. Oysa, HIV ilk
kez 1981'de eşcinsel bireylerde ortaya çıkmamış, kökeni 1920'lere, Demokratik Kongo Cumhuriyetine
dayanan ve herhangi bir cinsel yönelim ile ilişkilendirilemeyecek bir hastalıktır. HIV, 1981 yılında
Amerika'da görüldüğünde virüs hakkında bilgiler/araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Homoseksüel ve
çoklu ilişki yaşayan bireylerde benzer oranda görüldüğü bilgisinin verilmesi eşcinselliği ve çoklu ilişki
yaşayan bireyleri sterotipleştirici ve küçük düşürücü algıları besleyici nitelikte olduğu için, haberin geneli
olumlu olsa da bu bilginin önemli oranda yanlış anlaşılma ve yanlış bilgilendirmeye sebep olmasından
dolayı olumsuz bir haber olarak sınıflandırılmıştır.
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Aralık 2015’te toplam 22 adet haber anahtar kelimeler ile uyuşmuştur. Bu haberlerin 18 tanesi olumlu
4 tanesi de olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

ÖNE ÇIKANLAR:
Kıbrıs Postası’nda Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin HIV farkındalık haftası kapsamında
yapacakları seminerin haberi yer alırken, hem Kıbrıs Postası hem de Gündem Kıbrıs’ta Yunanistan’da Sivil
Birlikteliğin gündemde olmasını ve Syriza’nın bu konudaki vaatlerini konu eden haberlere yer verildi.
Ayrıca, Kıbrıs Postası’nda Slovenya’da yapılan referandum sonucunda “Eşcinsel Evliliğe Hayır” oyu çıkması
haber yapıldı. Bu haber olumlu bir dille yazılmış olup, konuyla ilgili basın bildirilerini veya faaliyetlerini
duyuran haberler alt başlığı altında sınıflandırılmıştır. Gündem Kıbrıs “Two and a Half Men” adlı komedi
dizisinin oyuncularından Holland Taylor’ın eşcinsel olduğunu açıklaması ile ilgili habere yer verdi.
Haberin başlığında “itiraf etti” ibaresinin kullanılması, okuyucuda eşcinselliği saklanması zorunlu veya
olumsuz bir şeymiş algısı yaratmakta ya da açıklanması gereken fakat saklanan bir şeymiş gibi “itiraf”
şeklinde yansıtmaktadır. Yine, Gündem Kıbrıs gazetesinde yer alan, Avusturalyalı trans erkek Savvy’nin
cinsiyet kimliği öyküsü hakkında yapılan haberde durumu trajikleştiren bir dil kullanılmış, aynı zamanda
‘’cinsiyetini ikinci kez değiştirme’’ gibi yanlış ifadelere de yer verilmiştir.
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Ocak 2016’da toplam 42 adet haber anahtar kelimeler ile uyuşmuştur. Yapılan 42 haberin 40 tanesi
olumlu, 2 tanesi olumsuz haber olarak, “sterotipleştirici ve/veya kriminalize eden haberler” kategorisinde,
değerlendirilmiştir. Ocak ayı Kıbrıs’ın kuzeyinde Ceza Yasası değişikliğinin yapıldığı ay olduğundan, bu ay
içerisinde yapılan haberlerde 27 Ocak gününe yönelik etkinliklerin ve basın bildirilerinin geniş yer
bulduğu görülmektedir.

ÖNE ÇIKANLAR:
Kıbrıs Postası’nda yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kabul edilen sivil birliktelikten yararlanacak olan
çiftlerin haberi, terminolojik yanlışlıklar olsa da genel olarak olumlu bir haber olarak değerlendirilmiştir.
Kıbrıs Postası’nda ve Gündem Kıbrıs’ta yer alan bir başka haberde ise, İngiliz İç İstihbarat Servisi’nin
(MI5), İngiltere'nin en eşcinsel dostu işveren seçilmesi haberidir. Bu haber olumlu bir dille yazılmış ve
konuyla ilgili basın bildirilerini veya faaliyetlerini duyuran bir haberdir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve
Kıbrıs Postası’nda Konuşulmayan/ Unspoken Projesi’nin açılışı haberinin yapılması, haberlerin olumlu
bir dille yazılması ve projenin içeriğini belirtmeleri açısından konuyla ilgili basın bildirilerini veya
faaliyetlerini duyuran olumlu haber olarak kategorize edilmiştir. Yine Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs
Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs Derneği’nin Ceza Yasası’nın değişmesinin ikinci yılında 27 Ocak
tarihinde yapacağı panelin haberine yer verilmesi olumludur. Ayrıca, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası, Kuir
Kıbrıs Derneği’nin Ceza Yasasının değişmesinin ikinci yılında MAGEM ile birlikte düzenleyeceği “Aynı
Gökyüzünün Altında” adlı belgesel ve ardından yapılacak söyleşinin haberine de yer vermiştir. Haber,
olumlu bir dille yazılmış ve olumlu bir olayı duyuran haber olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs Postası ve
Gündem Kıbrıs’ta Konuşulmayan projesinin ilk etkinliği olan “Eğitimcilere Yönelik Eğitimde LGBTİ
Farkındalığı Semineri” haberi de aynı kategoride yer almıştır. Kıbrıs Gazetesi’nde 27 Ocak Ceza
Yasası’nın değişmesinin yıl dönümü kapsamında Kuir Kıbrıs Derneği adına Psikolog Ziliha Uluboy ile
yapılan röportaj da olumlu bir dille yazılmış ve olumlu içeriğe sahip olup, konuyla ilgili bireylerin veya
uzmanların görüşlerine yer vermesi açısından olumludur. Kıbrıs Postası’nda Konuşulmayan/ Unspoken
Projesi’nin Ceza Yasası’nın değişimi ile gerçekleşen süreci ve Kuir Kıbrıs’ın 27 Ocak günü düzenleyecekleri etkinlikle de dayanışma içinde oldukları haberi yapıldı. Haber olumlu bir dille yazılmış olup,
Kıbrıs’ta kadın ve LGBT bireylerin özgürlükleri için mücadele edilmesi gerektiğinin duyurulduğu bir
haber olduğu için konuyla ilgili basın bildirilerini veya faaliyetlerini duyuran, olumlu bir haber olarak
değerlendirilmiştir.
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Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs inisiyatifinde başlatılmış olan ve yaklaşık 40
binaya asılan gökkuşağı bayrağı eylemi haberi yapıldı. Haber olumlu bir dille yazılmış ve haberde bayrak
asan binaların görselleri ile desteklenmiştir.

Gündem Kıbrıs Ocak ayında yer alan haberler arasında bu ay Jennifer Lawrence ile yapılan bir röportaja
yer vermiştir. Lawrence’ın yaptığı açıklamalarda yer alan “lezbiyen gibi giyiniyorum” ifadesi, okuyucuda
basmakalıp yargıları destekleyici fikirler oluşmasına sebebiyet verebileceğinden bu haber “stereotipleştirici ve/veya kriminalize eden haber” kategorisi altında değerlendirilmiştir. Yenidüzen’de ise David Bowie
ile ilgili çıkan haberde Sevgül Uludağ’ın çevirisini yapmış olduğu, BBC’den alınan 11.1.2016 tarihli “Portre:
David Bowie...” haberi yer aldı. Haberde “ambigious sexuality” kelimesi “cinsel tercihi belirsiz” olarak
çevrilmiştir ve bu yanlış bir çeviridir. Cinsel yönelimin bir “tercih” olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu haber önyargıları beslediğinden dolayı stereotipleştirici ve/veya kriminalize eden haberler
kategorisi altında sınıflandırılmıştır.
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Şubat 2016’da toplam 30 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Bunlardan 25
tanesi olumlu, 5 tanesi olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir. Şubat ayında izlenen tüm gazetelerde Politis gazetesinde çıktığı iddia edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki HIV Pozitif vakaları ile ilgili haber
yapılmıştır. Bu haberde eşcinsel bireylerle ilgili istatistiklere yer verilip, heteroseksüel bireylerden
bahsedilmemesi stigmatizasyona sebep olmaktadır. 2016 Şubat ayı için 5 adet olumsuz haber
taranmıştır ve 4 tanesinin aynı haberlerin farklı gazetelerde yayınlanmış hali olduğu gözlemlenmiştir. Bu
haberlerin hepsi sterotipleştici ve/veya kriminalize eden haber kategorisine girmektedir

ÖNE ÇIKANLAR:

Şubat ayında da daha önce takip edilen aylarda olduğu gibi genel olarak konuyla ilgili basın bildirileri
veya faaliyetlerini duyuran haberlere yer verilmiş, bununla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde konuyla
ilgili çıkan haberlere yer verilmiştir. Genel anlamda araştırma sonucu üretilen haber sayısının çok kısıtlı
olduğu görülmektedir. Öncelikle Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Baraka
Kültür Merkezi’nin düzenleyeceği ve LGBTİ konulu filmlerin de gösterileceği FEMiniStival etkinliğinin
haberi yapıldı. Ardından yine aynı gazeteler tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen homofobik
saldırı haberi yapıldı. Haberin konusu homofobik saldırıyı duyurduğu için olumsuz olsa da, haber yazım
dili olumlu olarak değerlendirilmiştir. Haberin konusu homofobik saldırıyı duyurduğu için olumsuz olsa
da, haber yazım dili olumlu olarak değerlendirilmiştir.
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Kıbrıs Gazetesi’nde Psikolog Ayla Kahraman’ın okuyucularının sorularını yanıtladığı köşeye gönderilen
“Zaman zaman aldatılan sevgili” yazısında eşcinsel birinin sevgilisi tarafından düzenli olarak aldatılması
konu edildi. Yazı içeriğinde aldatılma kaynaklı depresyona giren bireye sevgilisinden ayrılıp yeni sevgili
bulması tavsiyesi verilmiş ve homofobik bir yaklaşımda bulunulmamıştır. Kıbrıs Postası’nda Kanada
Başbakanı’nın onur yürüyüşünde en ön sırada yer alıp destek belirteceği haber yapıldı. Haberin içeriği
olumludur ve olumlu bir dille yazılmıştır. Kıbrıs Postası’nda Konuşulmayan Projesi kapsamında kapasite
geliştirme çalıştaylarının birincisi haber yapıldı. Haberde düzenlenen etkinliğin ve projenin detaylarından bahsedildi. Kıbrıs Gazetesi’nden Murat Obenler “Direnişin her rengini kucakladılar” adlı köşe
yazısında İstanbul’da düzenlenen if film festivali’nde Gezi Parkı olayları ve LGBTİ bireylerin bu olaylarda
yer almasını konu alan “#direnayol” adlı belgeselden bahsetti. Haber olumlu olarak değerlendirilmiştir ve
kapsayıcı bir habercilik anlayışının örneğidir.
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta POLİTİS Gazetesinde çıktığı iddia edilen ve
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki AİDS vakalarının arttığını ve bu durumun en yaygın olarak eşcinsel bireylerde
görüldüğünü konu eden haber yer almaktadır. Haberin içeriğinde eşcinsel bireylerin istatistiksel
verilerine yer verilirken, düzcinsel bireylerden bahsedilmemesi ve AİDS’in cinsel yönelimle bir bağlantısı
varmış gibi sunulmasından dolayı eşcinsellik ile AİDS’i bağdaştıran bir sterotipleştirme vardır. Haberin
yazım dilinde de yanlışlar vardır: Örneğin, “HİV virüsü” hatalı bir kullanımdır çünkü HİV kısaltmasındaki V
harfi hali hazırda “Virüs” kelimesinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla, “HİV virüsü” demek aynı kelimeyi gereksiz
yere tekrar etmek demektir. Bu nedenlerden ötürü haber stereotipleştirici ve/veya kriminalize eden
haber kategorisi altında yer almıştır. Gündem Kıbrıs’ta Endonezya’da bir şehrin belediye başkanının
eşcinselliği ve yetersiz beslenmeyi bağdaştırması ile ilgili haber yapılması ve eşcinselliğin, biseksüelliğin
ve transseksüelliğin birer akıl hastalığı olduğu yönünde bilgiler verilmesi ise okuyuculardaki önyargıları
beslemektedir. Bu tarz haberlerin yapılması toplumdaki önyargıları beslemekte ve olumsuz bir algı
oluşturmaktadır.
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MART |2016

UNSPOKEN

Mart 2016’da toplam 31 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir ve bunların
tamamı olumlu olarak kategorize edilmiştir. Bu haberlerin 16’sını STÖ’lerden basına gönderilen
metinlerin ve etkinlik duyurularının yayınlanması oluşturmaktadır. Mart ayında göze çarpan olumlu
haberler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ilk hemcins sivil birlikteliğin takip edilen tüm
gazetelerde yer bulması ve görsellerle haberin desteklenmesidir. Olumsuz haber ise Gündem Kıbrıs’ta
yayınlanan “Almanlar, Çocuklara Porno İzletmeye Başladı!” başlıklı haberdir. Bu haber detaylı
incelendiğinde hem gazetecilik ilkelerine hem de LGBTİ dostu habercilik anlayışına uymayan ve
LGBTİ’leri sterotipleştiren haberdir.

ÖNE ÇIKANLAR:
Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü
kapsamında tüm çemberlere mor bayraklar asması ve bunu daha önce 27 Ocak günü için de belediye
binasına gökkuşağı bayrağı çekmesi ve Hollanda’nın Utrecht şehrinde LGBTİ temalı trafik lambaları
uygulamasına geçileceğinin haberi de yapıldı. Kıbrıs Postası’nda Viyana’daki LGBTİ dostu Belediyeyi
örnek alan sol partinin Hollanda’nın Utrecht şehrinde de aynı uygulamayı yapıp trafik lambalarına
LGBTİ karakterler yerleştirilmesi haberi yapıldı.
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Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen halka açık ilk
eşcinsel evlilik töreninin haberi yapıldı. Olumlu olarak değerlendirilen bu haber, fotoğraf ve video ile de
desteklenmiştir. Kıbrıs Postası’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun düzenlediği 8 Mart Emekçi
Kadınlar yürüyüşe Kuir Kıbrıs Derneği’nin de dahil olduğundan bahsedildi. Kıbrıs Postası ve Gündem
Kıbrıs’ın Cumhuriyet Meclisi’nin toplanması ile ilgili yaptıkları haberlere göre CTP milletvekili Fazilet
Özdenefe konuşmasında, toplumda büyük bir eşcinsellik korkusunun bulunduğunu ve bunun aşılması
gerektiğini ifade etti. Bu haberin gazetelerde yer bulması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs
Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası Kıbrıs’ta 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi
Karşıtı Günü için düzenlecek etkinlikler için Kuir Kıbrıs Derneği, MAGEM ve Envision Diversity’nin
yaptığı çağrıyı yayınladı. Haber, basın bildirilerini veya faaliyetlerini duyuran haber alt başlığı altında
olumlu olarak kategorize edilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda Bağımsızlık Yolu
örgütünün tüzük kurultayının gerçekleştirmesi haber yapıldı. Haber olumlu bir dille yazılmıştır ve
haberde tüzüğün içeriğinde, Bağımsızlık Yolu üyesi her bir bireyin devrimci anlayışla, faşizme,
şovenizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, ırkçılığa karşı mücadele etmesi gerektiğinin belirtildiği maddeye
de yer verilmiştir. Kıbrıs Gazetesi’nde Psikolog Ayla Kahraman’ın okuyuculardan gelen mektupları
cevapladığı köşesinde “Nişanlımın itirafı” adlı yazıda okuyucu nişanlısının eşcinsel olduğunu itiraf
ettiğini belirtmekte ve Ayla Kahraman da okuyucusuna tavsiyeler vermektedir. Eşcinsellik üzerine
detaylı açıklamalar yapmasa da genel olarak homofobik sayılmayacak bir cevap yazıldığı için bu
haber olumsuz olarak değerlendirilmemiştir.

12

UNSPOKEN

Gündem Kıbrıs’ta “Almanlar, Çocuklara porno izletmeye başladı!” adlı haber yapıldı. Haberin içeriğinde
“göçmenler” için hazırlanan programın “amacının dışına çıktığı” gibi yargılar bulunmaktadır. İçeriğinde
“her türlü ilişkinin” olduğu belirtilen program için “utanç duygusu uyandıracak” tabirleri kullanılmıştır.
İlerleyen kısımlarında ise “Homoseksüel İlişki de Var” adlı bir alt başlık atılan haberde, eşcinselliğin kabul
görmemesi gereken bir yönelim olduğu mesajı veren cümleler kurulmakta ve Avrupa ülkelerinde
eşcinselliğin suç olarak kabul edilmediği vurgulanarak, bu durumun yanlış bir şey olduğu algısı
güçlendirilmektedir.
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nisan |2016

UNSPOKEN

Nisan 2016’da toplam 30 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir ve bunların
tamamı olumlu haberler olarak kategorize edilmiştir. Haberlerin 18 tanesi insan haklarına duyarlı haber,
3 tanesi konuyla ilgili bireylerin görüşlerine yer veren haber ve 9 tanesi de konuyla ilgili basın bildirilerini
duyuran haber kategorisi olarak değerlendirilmiştir.

ÖNE ÇIKANLAR:

Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda Kuir Kıbrıs, Envision Diversity ve MAGEM’in ortak yaptıkları
çağrı sonrası oluşturulan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin toplantısı ile ilgili basına gönderilen bu
bildirinin yayınlanması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gündem Kıbrıs ve Kıbrıs Postası’nda ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu raporda Kıbrıs için iki ayrı rapor yayımlandığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
insan hakları ihlallerine LGBTİ bireylere yapılan ayrımcılığın da dahil edildiğine yer verilmiştir. Aynı zamanda
Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nde düzenlenen atölye çalışmasında insan hakları ile
ilgili güzel ilerlemeler olmasına rağmen LGBTİ hakları ile ilgili yol kat edilmesi gerektiğini vurgulayan bir
haber de yapılmıştır. İçeriğinde “her türlü ilişkinin” olduğu belirtilen program için “utanç duygusu uyandıracak” tabirleri kullanılmıştır. İlerleyen kısımlarında ise “Homoseksüel İlişki de Var” adlı bir alt başlık atılan
haberde, eşcinselliğin kabul görmemesi gereken bir yönelim olduğu mesajı veren cümleler kurulmakta ve
Avrupa ülkelerinde eşcinselliğin suç olarak kabul edilmediği vurgulanarak, bu durumun yanlış bir şey
olduğu algısı güçlendirilmektedir. Aynı zamanda Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın güneyinde
düzenlenen atölye çalışmasında insan hakları ile ilgili güzel ilerlemeler olmasına rağmen LGBTİ hakları ile
ilgili yol kat edilmesi gerektiğini vurgulayan bir haber de yapılmıştır. Haberin başlığında “Kıbrıs'ta 16 çift
hemcins evlilik yaptı” diye yazılmıştır. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta 1
Mayıs Mitingi ile ilgili haber yapılmıştır. Haber basın bildirisinin direkt olarak yayınlanmasıdır ve bu basın
bildirisine Kuir Kıbrıs Derneği “cinsel yönelimleri farklı” ibaresi nedeniyle imzacı olmamıştır fakat bildiriyi
hazırlayan ekip ile yaşanan iletişim sorunlarından dolayı Kuir Kıbrıs Derneği bildiriye imzacı gibi görünmektedir. Bu haber basın bildirisinin bire bir yayınlanması olduğu için habercilik açısından homofobik değildir.
Fakat basın bildirisinin içeriğindeki “cinsel yönelimi farklı” kelimesi ayrımcı bir dil içermektedir, çünkü
burada heteronormatif bir bakış açısıyla kendi gibi olmayan her yönelimi “farklı” sayan ve ötekileştiren bir
söylem bulunmaktadır. Bütünsel anlamda bildiri okunduğunda bu ayrımcılığın bilinçli olarak yapılmadığı
ve LGBTİ’lerin mücadelesini artırması için çağrı yapmak amacıyla yazıldığı görülüyor dolayısıyla bu haber
genel anlamda olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gündem Kıbrıs’ta 1 Mayıs için KTÖS’ün yaptığı çağrı haber
yapıldı. Çağrıda LGBTİ bireylerin de sokağa çıkması ve eyleme gelmesi için destek verilmiştir, bu nedenle bu
haberin yayınlanması olumludur.
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Mayis |2016

UNSPOKEN

Mayıs 2016’da toplam 49 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Bu haberlerden yalnızca Yenidüzen’de yayınlanan röportaj olumsuzdur geriye kalan 48 haber de olumludur.
Gazeteci Fayka Arseven Kişi’nin trans erkek Gökhan Coşkun ile yapmış olduğu röportaj iyi niyetle
hazırlanmış olsa da röportajda kullanılan dil sorunludur. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve
Bifobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla Mayıs ayında yayınlanan haberlerin çoğu bu güne ait etkinliklerin basın
bildirilerini içermektedir. Onur yürüyüşünün çoğu gazetede tam sayfa ve renkli olarak yayınlanması ve
bol bol görsellere yer verilmesi LGBTİ temsiliyeti açısından önemlidir fakat yapılan 48 olumlu haberin
33’ünün de basın bildirilerinden oluşması yapılan haberciliğin değil bu konuda yapılan çalışmaların
çokluğunu gösterir.

ÖNE ÇIKANLAR:
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası’nda Dayanışma adlı sol oluşumun kuruluş açıklaması haberi
yapıldı. Olumlu dille yazılan haberin içeriğinde Dayanışma’nın kuir ve LGBTİ hakları alanında da
mücadele verecek bir örgüt olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun, 17 Mayıs’ta KTÖS’te ve 18 Mayıs’da ise MAGEM’in kendi lokallerinde gerçekleştireceği,
konuşmacı olarak KAOS GL’den Ali Erol ve Aylime Aslı Demir’in katılacağı ‘Beden Politikaları ve Eğitim’
temalı bir panel düzenleneceği haberine Kıbrıs Postası’nda yer verildi. Haberde, düzenlenecek
etkinliklerde beden politikalarının insan yaşamına ve eğitime yansımasının ve LGBT öğrencilerin,
öğretmenlerin uğradığı ayrımcılığın tartışılacağı, ifade edildi. Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs İtalya'da
eşcinsel birliktelikleri tanıyan yasanın kabul edilmesini haber yaptı. Gündem Kıbrıs ve Kıbrıs Postası
Kıbrıs'ın ilk kadın eşcinsel evliliğinin Lefkoşa'da gerçekleşmesini haber yaptı. Gündem Kıbrıs’ta Envision
Diversity kurucularından Enver Ethemer’in, eşcinsel ve LGBT vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları Diyalog
muhabirine anlatması haber yapıldı. Haberin içeriğinde genel anlamda trans bireylerin Kıbrıs’ta
yaşadıkları sıkıntılara değinildi. Haber LGBTİ’lerin görünürlüğünü artırmak adına önemlidir.
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Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü’ne yönelik olarak Arasta Kadınlar Pazarı meydanını
gökkuşağı rengine bürümesini olumlu bir dille haberleştirdi. Buna ek olarak, aynı gazetelerde TCEP’in 17
Kasım kapsamında yapacağı çalışmalar haber yapıldı. Olumlu dille yazılan haberde bu konu ile ilgili
açıklama yapan örgütlerin basın açıklamasına yer verildi. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta
17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü Organizasyon Komitesi’nin 21 Mayıs’ta düzenleyeceği yürüyüşün
basın bildirisi ayrıca Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Postası’nda Halkın Partisi’nin 17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı
Günü kapsamında çeşitliliğin zenginlik olduğuna vurgu yapan basın açıklaması haber yapıldı. Kıbrıs
Gazetesi’nde Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Gün kapsamında Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği
“AB’deki LGBTİ bireylerin hakları” adlı panelin içeriğini anlatan haber yapıldı. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen,
Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta 17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü kapsamında Ombudsperson
Emine Dizdarlı’nın destek mesajı haber yapıldı. Kıbrıs’ın kuzeyindeki LGBTİ hakları mücadelesi açısından
önemli bir nitelik taşıyan bu açıklamanın gazetelerde yer alması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs
Postası, Gündem Kıbrs’ta 17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü Organizasyon Komitesi’nin 21 Mayıs günü
düzenleyeceği yürüyüşün duyurusu haber yapıldı. Yenidüzen’de konuk yazar olan Enver Ethemer’in
“Hazır değiliz çünkü” adlı yazısı yayınlanmıştır. LGBTİ görünürlüğü açısından önemli olarak değerlendirilen bu yazıda Kıbrıslı Türk toplumunun LGBTİ konularında neden konuşmadığından ve hazır
olmadığının bahanelerini ürettiğinden bahsedildi. Kıbrıs Gazetesi ve Yenidüzen’de 17 Mayıs Homofobi
Karşıtlığı Günü kapsamında düzenlenen onur yürüyüşü hem gazetenin kapağında, hem de iki tam sayfa
renkli olarak görsellerle desteklenerek haber yapıldı. İnsan haklarına saygılı bu gibi haberler LGBTİ
temsili açısından önemlidir.
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Kıbrıs Postası’nda Konuşulmayan (Unspoken) Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Zihin
Engelliler Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine yönelik, 17 Mayıs`ta Mağusa’da “Eğitimde Homofobi ve
Ötekileştirme” adlı seminerin haberi yapıldı.
Yenidüzen’de Fayka Arseven Kişi’nin hazırlamış olduğu röportaj dizisinde Gökhan Coşkun konuk
olmuştur. Röportaj LGBTİ bireylerin görünürlüğü açısından önemli ve olumlu bir yer taşırken röportajı
hazırlayan kişinin giriş açıklamasında yer verdiği açıklamalar olumsuzdur. Gökhan Coşkun’un cinsiyet
olumlama sürecinden bahsederken “tam anlamıyla erkek olacağı günü bekliyor” gibi bir ifadeye yer
verilmesi transfobik ve aynı zamanda ameliyat olamayan bireylerin “tam anlamıyla erkek” olmayacağı
mesajını taşıdığı için ayrımcı bir söylemdir.
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UNSPOKEN

Haziran 2016’da toplam 41 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Tümü
olumlu olarak değerlendirilen haberlerin 14 tanesi Kıbrıs Postası’nda, 11 tanesi Gündem Kıbrıs’ta, 10
tanesi Yenidüzen’de, 6 tanesi ise Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Haberlerde kullanılan dil ve ele alınış
şekilleri duyarlı olsa da, bu haberlerin büyük çoğunluğunun dış basın kaynaklı olması dikkat çekicidir.

ÖNE ÇIKANLAR:
Kıbrıs Postası’nda Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Kanada tarihinde ilk kez LGBTİ Onur gününü
kutlamak için ülke parlamento binasına LGBTİ bayrağı astırması haberi yapıldı. Kıbrıs Gazetesi,
Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece
kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişinin öldürülmesi, 53 kişinin de yaralanmasına yer verilen bir
haber yapıldı. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta POST Araştırma Enstitüsü, Envision
Diversity işbirliğinde eşcinsel haklarının başlangıç noktası olarak bilinen Stonewall Ayaklanmaları
kapsamında, 24 Haziran Cuma günü yapılacak bir dizi etkinliğin basın bildirisi haber yapıldı.
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UNSPOKEN

16’sı olumlu haber olarak belirlenmiştir. Haberlerin 12 tanesi insan haklarına duyarlı habercilik, 4 tanesi
de konuyla ilgili basın bildirilerinin duyrulduğu haber kategorisinde yer almaktadır. Haberler detaylı
incelendiğinde Temmuz ayında LGBTİ temalı haberciliğin düşük olduğunu söylemek mümkündür çünkü
yapılan haberlerden büyük bir çoğunluğu Kuir Kıbrıs Derneği’nin katılmış olduğu Reddediyoruz
eylemlerine imzacı olmasından kaynaklı anahtar kelimeler ile uyuşmuştur. Özellikle Temmuz ayının ikinci
haftasında anahtar kelimeler ile uyuşan hiçbir habere rastlanmamıştır. Geriye kalan haberlerin de basına
gönderilen basın bildirilerinin direkt yayınlanması şeklinde olması aslında bağımsız olarak araştırılıp
yapılan LGBTİ odaklı haberlerin eksikliğinin bir göstergesidir.

ÖNE ÇIKANLAR:
kaldırıldığını bildiren haber yapıldı. Haber trans bireylere eşit haklar tanınması ve ayrımcılığa uğramamaları açısından olumlu olarak nitelendirilebilir. Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir
Kıbrıs Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu 4. Olağanüstü Genel Kurul haberleştirildi. Genel Kurul
sonucunda intersekslerin de LGBT kapsamına eklenmesinin haberleştirilmesi pozitif bir gelişmedir.
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Bu haberlerden 22 tanesi olumlu, 2 tanesi de olumsuzdur. Olumsuz olarak değerlendirilen haberlerden
bir tanesi Kıbrıs Gazetesi’ne, diğeri de Gündem Kıbrıs’a aittir. Olumlu haberlerden 7 tanesi Kıbrıs
Postası’nda, 4 tanesi Gündem Kıbrıs’ta, 7 tanesi Yenidüzen’de, 4 tanesi ise Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ağustos ayında özellikle trans kadın Hande Kader’in öldürülmesinin ele alınması ve olumsuz bir
dil kullanılmadan habercilik yapılması olumludur.

Haber Özetleri:
Gündem Kıbrıs’ta İskele’ye bağlı Mehmetçik köyünde meydana gelen bir olaydan bahsedilen habere
göre bir kişinin 57 yaşında biri tarafından taciz edildiği iddia ediliyor. Haber baştan sona problemli bir
dille yazılmıştır; engelli yerine “özürlü” kullanılması, taciz eden bireyin cinsel yöneliminin konuyla
alakası olmadığı halde “eşcinsel olduğu iddia edilen” diye yazılması hem ayrımcı, hem de sterotipleştirici bir haber dilidir. Tacizcinin heteroseksüel olduğu durumlarda hiçbir haberde “heteroseksüel (karşıt
cinsel) olduğu iddia edilmiştir” yazılmaması heteronormativitenin medya dilinde ne kadar yaygın
olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, kişilerin cinsel yönelimlerinin beyanları olmaksızın anlaşılması da
mümkün değildir. Bu haber, ayrımcı dil içeren bir haber olarak nitelendirilmiştir.
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Kıbrıs Postası’nda eşcinsel bir bireyle yapılan röportaja yer verildi. Bu röportaj LGBTİ bireylerin toplum
içinde var olduklarını vurgulamak ve LGBTİ bireylere yapılan baskı ve ayrımcılıkları görünür kılmak
adına önemlidir. Kıbrıs Gazetesi’nde Serhat İncirli’nin hazırlamış olduğu köşede “Dünya’nın ipi koptu!”
adlı yazıda tüp bebek aracılığıyla evlat sahibi olan eşcinsel bir çiftten bahsedilmiştir. Haberde her ne
kadar eşcinsellerin katledilişinin sorunlu olmasından bahsedilse de ilerleyen cümlelerde iki eşcinsel
erkeğin tüp bebek yöntemi ile, yani bir partnerin kız kardeşinin yumurtalıkları ve öteki partnerin
spermiyle çocuk sahibi olmasını “Dünya’nın ipi koptu” ve “özgürlüklerin dozajı kaçtı sanırım” ifadeleriyle ele alması olumsuzdur ve eşcinsel çift suçlu bir konumdaymış gibi bir algı yaratmaktadır.
Stereotipleştirici ve/veya kriminalize eden haber olarak kategorize edilmiştir.

21

UNSPOKEN

Kıbrıs Gazetesi ve Yenidüzen ’de Türkiye’de
tecavüze uğrayıp öldürülen ve bedeni yakılan
Hande Kader sonrasında birçok sivil toplum
örgütü ve birçok kesimden İnsanın katıldığı bir
protesto düzenlendi. Bu protestoya yer veren
haberde eylemden görseller de kullanıldı. Kıbrıs
Gazetesi’nde Psikolog Ayla Kahraman’ın Serbest
Kürsü adı köşesine yazan bir okuyucusunun
yazısı haber yapıldı. “Çocuğum eşcinsel olur mu?”
başlığıyla aktarılan yazıda oğlunu komşunun
oğlu ile oynarken ‘uygunsuz vaziyette’
yakaladığını belirten bir annenin çocuğunun
eşcinsel olma ‘tehlikesi’ ile başlamaktadır.
Annenin bu konuyu soruş tarzı homofobik olsa
da Psikolog Ayla Kahraman’ın vermiş olduğu
yanıt profesyonelce ve bu tarz şeylerin çocuklar
arasında yaşanabileceğini belirtmesi nedeniyle
haber genel
anlamda olumludur.
Anneye eşcinselliğin korkulacak bir şey olmadığı
da belirtilebilecek bilgiler arasında olabilirdi.
Kıbrıs Postası’nda Ayta Sözeri ile yapılan röportaja yer verildi. İlk trans oyuncu olan Ayta Sözeri’nin
birçok başarısı ve televizyondaki görünürlüğünden bahsedilen röportaj trans bireylerin
görünürlüğünün artırılması ve temsiliyet açısından önemlidir. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem
Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yayınlanan basın bildirisine yer verildi. Bildiride trans bireylerin
küçük yaşlardan itibaren toplumda ayrımcılığa uğrayıp nefret söylemlerine maruz kaldığı; baskılar,
dışlanmalar ve birçok ayrımcılık nedeniyle çoğu zaman intihara sürüklendiği ya da öldürüldüğü yer
almaktadır. Bu bildirinin yayınlanması LGBTİ bireylerin yalnız veya yanlış olmadıklarını görmeleri ve
LGBTİ haklarının görünür kılınması açısından önemlidir.
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Eylül 2016’da toplam 17 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Bu haberlerden tamamı olumlu olarak kategorize edilmiştir. Olumlu haberlerden 7 tanesi Kıbrıs Postası’nda, 2
tanesi Gündem Kıbrıs’ta, 4 tanesi Yenidüzen’de, 4 tanesi ise Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Haberlerin
10 tanesi basın bildirilerinin yayınlanması ve 7 tanesi de insan haklarına duyarlı habercilik örneğidir.
Eylül ayında Konuşulmayan Projesi kapsamında yapılan etkinlikler gönderilen basın bildirileri sebebiyle
geniş yer bulmuştur.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi’nde Serhat İncirli’nin köşesinde İslamofobia olan ülkeler detayları ile ele alındı ve
Orlando’da yaşanan katliamın bir eşcinsel barda gerçekleşmesi ve katliamı yapanın bunu İslam adına
yaptığını belirtmesi yer aldı. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’da Psikolojik
danışman ve rehberlere yönelik Unspoken Projesi kapsamında düzenlenecek LGBTİ farkındalık
seminerinin basın bildirisi yayınlandı. Kıbrıs Postası’nda tüm dünyada geleneksel olarak 21 Eylül
tarihinde kutlanan Dünya Barış Günü kapsamında POST Araştırma Enstitüsü ile Unspoken Projesi
kapsamında düzenlenen etkinliğin basın bildirisi yayınlandı.

GN-29.09.2016-1A-P
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Unspoken Projesi kapsamında 1 Ekim
Cumartesi günü saat 14:00’da Tabipler Birliği’nde yer alacak olan Trans Sağlığı Semineri’nin basın bildirisi
yer aldı.
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Ekim 2016’da toplam 36 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Bu haberlerin
3 tanesi olumsuz, 33 tanesi olumlu olarak değerlendirilmiştir. Olumlu haberlerin 17’si konuyla ilgili
örgütlerden basına gönderilen bildirilerin ve/veya etkinlik duyurularının yayınlandığı haberler, 15 tanesi
insan haklarına saygılı ve 1 tanesi ise bireylerin veya uzmanların görüşlerine yer veren haber olarak
kategorize edilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi ve Gündem Kıbrıs’ta Sivil Alan tarafından düzenlenen Açık Kapı Festivali kapsamında, LGBT
haklarını konu alan “Benim Çocuğum” isimli filmin gösterilecek olması haber yapıldı. Haber de, etkinlikte
LGBT temalı bir belgeselin gösterilecek olması da olumlu olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs Gazetesi ve
Kıbrıs Postası’nda Dikelya İngiliz Üsleri’nde görev yapan bir eşcinsel çavuşun, sevgilisiyle üs bölgesinde
evlenmesi haber yapıldı. Kıbrıs Gazetesi’nde Serhat İncirli’nin hazırlamış olduğu Pandora’nın Kutusu adlı
köşede “Miss Trans Israel”e yer verildi. Serhat İncirli’nin bu haberi yaparak trans görünürlüğü sağlaması
önemli bir gelişmedir. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Unspoken (Konuşulmayan) projesi
kapsamında düzenlenen “Sivil Toplum Örgütleri Aktivistlerine Yönelik Medya Çalıştayı” etkinliğinin
gerçekleştiğini ve içeriğini bildiren haber yapıldı. Haber medyadaki LGBTİ bireylerin temsiliyeti ve
gerçekleşen önemli etkinliklerin kamu ile paylaşılması adına önemlidir. Kıbrıs Gazetesi’nde “Onlar
Anlatıyor” adlı köşede trans erkek olan Gökhan Coşgun’un röportajına yer verildi. Haber trans bireylerinin
görünürlüğünü artırdığı ve trans bireylerin kendi ihtiyaç ve düşüncelerini dillendirebilmesi için bir zemin
hazırladığı için olumludur.

Kıbrıs Gazetesi’nde “Her gün 44 kişi AIDS’e yakalanıyor” başlığı ile verilen haberde Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere yer verildi. Eşcinsel temsiliyetinin yerel gazetelerimizde az olduğu günümüz
şartlarında eşcinsel bireylerin düzenli olarak AIDS haberlerinde yer alıyor olması toplumun eşcinsel
bireyleri olumsuz yönde stigmatize etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bu haberde eşcinsel bireylerden
bulaşma oranına yer verilirken heteroseksüel bireylerdeki orana yer verilmemiş olması da konunun taraflı
olarak ele alındığını göstermektedir. Bu haber stereotipleştirici haber alt başlığı altında olumsuz olarak
değerlendirilmiştir.
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Kasım 2016’da toplam 67 haber medya takibi için seçilmiş anahtar kelimeler ile eşleşmiştir. Diğer aylara
kıyasla bu ay yüksek sayıda haber yapılmasının yanı sıra haberlerin büyük çoğunluğunun Konuşulmayan/Unspoken Projesi çerçevesinde farkındalık ve görünürlük amacıyla yerleştirilen billboardlarla ilgili
olması dikkat çekicidir. Ses getiren bu farkındalık kampanyası süresince gerek sosyal medyada, gerek ana
akım medyada LGBTİ hakları ve görünürlüğü toplumun çeşitli kesimleri tarafından tartışılmıştır. Haberlerin bir kısmı kampanyayı objektif bir şekilde ele alırken, Kıbrıs Postası ve Kıbrıs Gazetesi’nde billboard
kampanyasını olumsuz olarak ele alan yazılar da yayınlanmıştır. Özellikle Ahmet Tolgay’ın “Homofobi
Kışkırtılmamalı” adlı yazısı gerek billboard kampanyasına gerekse LGBTİ+ bireylere yönelik ötekileştirici ve
ayrımcılık içeren bir söylem içermektedir. Bu köşe yazısı billboardlara yönelik yapılan vandalizmi de
“kışkırtma” gerekçesi ile meşru kılmaktadır ve suça teşvik etmektedir. Ayrıca Kıbrıs Postası’nda yayınlanan
Gökhan Altuner’in “Böyle Farkındalık Kampanyası olmaz!” adlı köşe yazısı da eşcinsellik ile ilgili yanlış
bilgiler vermekte ve homofobik söylemleri ve tutumları meşru kılmaktadır. Yazının yayınlanmasının
ardından Kuir Kıbrıs’ın bu yazıyı eleştiren ve gerekli açıklamaları yapan yazısının2 da daha sonra Gökhan
Altuner tarafından Kıbrıs Postası’nda yayınlanması olumlu bir gelişmedir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs Derneği’nin Unspoken/Konuşulmayan projesi kapsamında yerleştirmiş olduğu billboardlara gelen saldırıları kınama metnine yer
verilmiştir. Yaşanan olay olumsuz olsa da haberin ele alınış şeklinde homofobik veya transfobik bir öğeye
rastlanmamıştır. Kıbrıs Gazetesi ve Gündem Kıbrıs’ta Başpiskopos II. Hrisostomos, “doğal insanların”
öğrenim görebileceği, eşcinsellerin bulunmayacağı okullar inşa etme niyetinde olduğunu belirttiği
açıklamasına yer verildi. Açıklamaya Accept LGBTİ örgütünün vermiş olduğu cevap da eklendiği için
konuya geniş bir açıdan bakma olanağı sağlanmıştır; bu nedenle Hrisostomos’un açıklamaları homofobik olsa da konuyu habercilik açısından değerlendirirsek objektif ve geniş açıdan ele alındığı için
olumludur. Ardından Kıbrıs Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi (Ombudsperson) Eliza Savvidou’nun bu
sözler hakkında cezai soruşturma açılabileceğini ve herhangi bir din, gelenek ya da ideoloji adına hiçbir
homofobik konuşma şeklinin tolere edilemeyeceğini belirttiği açıklamasına yer verildi.
1. http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/col/160/art/29376/PageName/KIBRIS_POSTASI
2. http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/1/col/160/art/30340/PageName/KIBRIS_POSTASI

25

UNSPOKEN

Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS)
Genel Başkanı Semen Saygun’un Kuir Kıbrıs Derneği’nin LGBTI bireylerin görünürlüğünü artırmak ve bu
konudaki farkındalığı yükseltmek amacıyla hazırlattığı billboardlara yönelik saldırıları kınamasına yer
verildi. Açıklamada ayrıca çocukların öne sürülerek toplumun homofobik söylemlerini dillendirmesinin
de çocuk istismarı olduğuna değinilmiştir. KTÖS Genel Başkanı Semen Saygun, feminist ve LGBTİ
mücadele veren örgütlerle dayanışma içinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini de belirtmiştir.
Kıbrıs Gazetesi’nde billboardlarla ilgili yaşanan nefret suçları ile ilgili uyarıda bulunmak adına basın
bildirisi veya herhangi bir sivil toplum örgütünden talep gönderilmeksizin gazete tarafından nefret
suçları üzerine yazı yayınlanmıştır. Bu yazı LGBTİ bireylerin insan haklarına eşit erişimi için vurgu yapmak
adına önemli ve olumlu bir gelişmedir. Bu tarz bağımsız hazırlanan ve insan hakları çerçevesinde
açıklamalar yapan haberlerin artırılması ve teşvik edilmesi LGBTİ hareketi açısından oldukça önemli ve
gereklidir. Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Bağımsızlık Yolu’nun homofobik söylemlere
karşı yapmış olduğu açıklama haber yapıldı. Açıklama homofobik söylemleri kınamakta ve Bağımsızlık
Yolu’nun LGBTİ’ler dahil tüm ezilenlerle birlikte yan yana mücadele edeceğini belirtmektedir. Bu nedenle
haber olumludur ve insan haklarına saygılı bir şekilde ele alınmıştır.

Kıbrıs Gazetesi’nde Serhat İncirli’nin hazırlamış olduğu Pandora’nın Kutusu köşesinde Konuşulmayan
Projesi’ne destek yazısı yazılmıştır. Olumlu bir habercilik örneği olan bu yazı Serhat İncirli’nin billboardlara
yapılan saldırıları kınaması, Konuşulmayan Projesi ekibini yapmış olduğu farkındalık çalışmalarından
ötürü tebrik etmesi ve geniş bir perspektiften konuyu ele alması açısından önemli ve olumludur. Gündem
Kıbrıs’ta Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin köşesine Kuir Kıbrıs Derneği'nin ülkenin
belirli noktalarına astırdığı reklam panolarını ve eşcinsellik konusunu taşıdığı yazıdan bahsedildi ve
yazının tam metnine yer verildi. Ekmekçi yazısında Gündem Kıbrıs Direktörü Enver Karakaya'nın da
konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yer vererek, yazısına "Enver haksız
mı?" başlığını attı. Bu haber yazım dili olumludur ve homofobik saldırıları kınadığı için de Kıbrıs Türk
toplumundaki LGBTİ hakları ile ilgili tartışmalara pozitif bir katkı sağlamaktadır. Cenk Mutluyakalı’nın
Yenidüzen’deki Virüs adlı köşesinde “Hiç utanma söyle!” adlı yazı yayınlandı. Kuir Kıbrıs Derneği’nin
Unspoken/Konuşulmayan projesi kapsamında yerleştirmiş olduğu billboardlara gelen saldırıları kınayan
yazıda Kıbrıs’ta yaşanan birçok başka soruna sesini çıkarmayan insanlar eleştirilmiştir.
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Yazının dili olumludur ve yaşanan saldırıların kınanması açısından önemlidir. Gündem Kıbrıs’ta Almanya’da bulunan Bremerhaven Hayvanat Bahçesi’deki eşcinsel penguen çiftin bu yıl birlikteliklerinin 10.
yılını kutladıkları haberleştirildi. Olumlu bir habercilik örneği olan bu yazı dünyadan ve doğadan
eşcinsellikle ilgili olumlu haberleri Kıbrıs Türk toplumu ile buluşturması açısından da önemlidir. Kıbrıs
Gazetesi, Yenidüzen ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs Derneği’nin Unspoken/Konuşulmayan Projesi
kapsamında yerleştirilen farkındalık artırıcı billboardlara yapılan saldırıları kınayan örgüt sayısının gün
geçtikçe arttığını kaydetti. Haber Kuir Kıbrıs Derneği’nin açıklamasına yer verip yerel ve uluslararası
örgütlerin dayanışma çağrısına destek verdiğinin altını çizmiştir; bu nedenle olumlu ve konuyla ilgili
basın bildirilerini veya faaliyetlerini duyuran haber kategorisinde nitelendirilmiştir. Yenidüzen, Kıbrıs
Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Unspoken/Konuşulmayan projesi kapsamında “Nefret Cinayeti Mağduru
Trans Bireyleri Anma Günü” dolayısıyla Lefkoşa’da tiyatro gösterimi düzenlenmesi haberleştirildi.
Haberde ayrıca tiyatro gösterimi ardından 1984 Bar’da gerçekleşecek olan dayanışma gecesinden de
bahsedildi. Ardından aynı gazetelerde etkinliklerin basın bildirisine yer verildi.

Kıbrıs Postası’nda Unspoken/Konuşulmayan Projesi kapsamında, görünürlüğü arttırmak amacıyla
yerleştirilen billboardların ardından KKTC Umut Derneği’nin aynı billboardları kullanması haberine yer
verildi. AB tarafından desteklenen ve özel tasarımcıya hazırlatılan Unspoken Billboard görsellerinin ve
fikrinin, Proje ekibi veya proje bileşeni hiçbir örgüte danışılmaksızın kullanıldığı halde Kıbrıs
Postası’nın bu davranışı “anlamlı” olarak tanımlaması ve Konuşulmayan Projesi’nin billboardlarını
“tartışma yaratan billboardlar” olarak tanımlarken, KKTC Umut Derneği’nin izinsiz olarak kullandığı
billboard şablonuna değinilmemesi haberi okuyanların önyargılarını besler niteliktedir. Ayrıca
haberde LGBTİ mücadelesinin yoksullaştırma politikalarına karşı verilen mücadeleye karşıt bir
duruşmuş gibi çerçevelendirilmesi de önyargıları beslemektedir. Sonuç olarak, bu haber izinsiz
kullanılan billboardları olumlarken, orjinallerinin tartışmalara neden olmasına vurgu yaptığı için
olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
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Aralık 2016’da toplam 12 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 9 tanesi olumlu 3
tanesi de nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil içerdiklerinden dolayı olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir. Bu olumsuz haberler Kıbrıs Postası, Yenidüzen ve Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanmış olan George
Michael’in yaşamını yitirmesini konu alan haberlerdir

öne çikanlar:
Kıbrıs Postası, Kıbrıs Gazetesi ve Gündem Kıbrıs’ta Unspoken Projesi kapsamında “LGBT Açılma Süreçleri
ve Aileler” başlıklı seminer düzenlenecek olması haberleştirildi. Konuyla ilgili basın bildirilerini veya
faaliyetlerini duyuran, olumlu haber olarak değerlendirilmiştir. Yenidüzen’de Oxford Üniversitesi’nin
ayrımcılık karşıtı olarak cinsiyetsiz zamir kullanması haber yapıldı. Bu tarz ayrımcılık karşıtı yapılan
çalışmalar ve düzenlemelerin yerel medyada haberleştirilmesi önemli ve olumludur. Yenidüzen, Kıbrıs
Gazetesi, Kıbrıs Postası’nda dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı George Michael’ın yaşamını yitirmesi
haberleştirildi. Haberde “George Michael 1998 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ahlaka aykırı
davranış nedeniyle gözaltına alınmış daha sonra eşcinsel olduğunu açıklamıştı.” cümlesi kullanılmaktadır.
George Michael ile ilgili bilgi verilirken cinsel yöneliminin suç ve “ahlaka aykırılık” üzerinden anlatılması
daha sonra anlatılan bu durum ile ilgili ABD’de yaşanan olumlu gelişmelerin anlatılmaması ve sanatçının
LGBTİ aktiviziminde vermiş olduğu mücadele veya olumlu yanlarından bahsedilmemiş olması bu haberin
stereotipleri beslediğini göstermektedir.
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Ocak 2017’de toplam 31 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir ve bu haberlerin tamamı olumlu haber
olarak değerlendirilmiştir. Ocak ayı 27 Ocak 2014 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde Ceza Yasası’nın LGBTİ
mücadelesi adına olumlu yönde değiştirilmesi nedeniyle önemli bir aydır. Bu kapsamda da Ocak
2017’de yapılan haberlerin çoğu Ceza Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin basın bildirileri ve yürütülen
farkındalık kampanyalarını içermektedir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi’nde Ali Baturay’ın Markaj adlı köşesinde “Nefret ve İspiyon” adlı yazıya yer verildi. Yazıda
genel anlamda hoşgörü ve mutluluktan bahsedildi. Baturay köşesinde birçok insanın eşcinsellerden
nefret ettiğini oysa hiçbir eşcinselin onlara bir şey yapmadığını ve buna benzer örneklerden dolayı
kişilerin mutsuz ve hoşgörüsüz olduğunu genel anlamda olumlu bir şekilde aktardı. Yenidüzen ve
Gündem Kıbrıs’ta “Barbaros Şansal Sınır dışı Edildi” adlı yazıya yer verildi. Haberde Barbaros Şansal’ın
Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesine yer verilirken aynı zamanda da bir LGBTİ aktivisti olduğuna değinildi.
Haber konuyu ele alış açısından olumludur. Kıbrıs Postası’nda “Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu liderlere
destek belirtti” adlı haber yapıldı. Sendikalar liderler için belirttikleri mesajda aynı zamanda kişilerin
cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadan istihdam edilmeleri gerektiği vurgusunu da
yaptılar. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Şansal’ın ihracında bahsi geçen gazeteciler
üyemiz değil” adlı haber yapıldı. Haberde genel anlamda gazetecilik etiklerinden bahsedilmiş ve LGBTİ
bireylerle ilgili haberlerin yapılırken tüm dünyada olduğu gibi Basın-Sen’in de hassas davrandığı
belirtilmiştir. Bu hassasiyeti taşımayan gazetecilere de sebep oldukları ötekileştirmenin farkında olup
olmadıkları sorulmuştur.
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Kıbrıs Postası’nda “Kıbrıs Tüm Sendikalar Forumu’ndan Cenevre’de devam eden müzakerelere destek”
başlıklı haber yapıldı. Haber içeriğinde devam eden müzakerelere verilen destek belirtildi ve oluşacak
yeni yapıda kişilerin cinsiyet ve cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa uğramayacakları bir ortamın ve
eğitim sisteminin oluşturulmasına değinildi. Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Postası’nda Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi’nde düzenlenen “Psikoloji, Ayrımcılık ve Heteronormativite” panelinin haberi yapıldı. Panele
Prof. Dr. Melek Göregenli, Dr. Umut Şah, Araştırma Görevlisi Mehmet Karasu ve UKÜ Psikoloji Kulübü
Danışmanı Gözde Kral Uçar konuşmacı olarak katıldı. LGBTi örgütleri haricinde kurumların bağımsız
olarak bu tarz etkinlikler düzenliyor olması önemli ve olumludur. Haberin dili de pozitif olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs Postası’nda “Kuir Kıbrıs Derneği soruyor: “nedeğişdi”” adlı haber yapıldı. Haber Kıbrıs
Postası yazarlarından Rüstem Tüccar’ın inisiyatif alarak hazırladığı bir röportajdan oluşmaktadır; bu
nedenle haberin hazırlanmış olması da, haberin içeriği de olumludur ve LGBTİ duyarlılığına sahip
gazetecilik anlayışına bir örnek olarak gösterilebilir.

Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Trump, resmen ABD’nin 45. Başkanı” adlı haber yapıldı.
Haberin içeriğinde Trump’ın genel olarak seçim süreci ve sonrası ile ilgili bilgi verildi. Yemin töreni
sabahında eşcinsel hakları savunucularının tören alanına yürümek istedikleri ancak polis tarafından
girmelerine izin verilmediği de belirtildi. Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Özdenefe: “Eşit ve
özgür bir toplum için, homofobi dahil, bütün ayrımcılıklarla mücadele edilmeli” adlı habere yer verildi.
Haberin içeriğinde CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “Ceza yasasının değişmesi ile LGBTİ’lere yönelik
Toplumsal Bakışta ne değişti” adlı yapmış olduğu meclis konuşmasının detaylarına yer verildi.
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Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Kuir Kıbrıs Derneği, “Nefret da Değişir” adıyla panel düzenliyor” adlı
haber yapıldı. Olumlu olarak değerlendirilen haberde düzenlenecek olan panelin detaylarına yer verildi.
Kıbrıs Postası’nda “Homofobik anlayış yerinde sayıyor” adlı röportaja yer verildi. Rüstem Tüccar tarafından
Kuir Kıbrıs ile yapılan röportajda “Nefret da Değişir” adlı yürütülen kampanya hakkında bilgiler yer aldı ve
genel anlamda Kıbrıs’ta yürütülen LGBTİ mücadelesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Haber LGBTİ
duyarlılığına sahip haberciliğe örnek olarak gösterilebilir.

Kıbrıs Gazetesi’nde “Ayrımcı şiddetin varlığı yadsınamaz” adlı habere yer verildi. Haberin içeriğinde Kuir
Kıbrıs Derneği’nin Ceza Yasası’nın değişmesinin 3. Yılında düzenleyeceği “Nefret da Değişir” adlı panelin
içeriğine yer verildi. Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda Envision: “Devlet üzerine düşen birçok sorumluluğu
yerine getirmedi” adlı basın bildirisine yer verildiği haber edilmiştir. Haberin içeriğinde 27 Ocak 2014
tarihinde Ceza Yasası’nın değişmesi ile birlikte yaşanan değişikliklerin önemi anlatıldı. Kıbrıs Gazetesi’nde
“LGBTİ bireylerin gizlenmek zorunda bırakılması ikiyüzlülüktür” adlı habere yer verildi. Haberin içeriğinde
Kuir Kıbrıs Derneği’nin LGBTİ hakları ile ilgili mevcut durum değerlendirmesine yer verildi. Kıbrıs
Gazetesi’nde yayınlanan “Berlin’in karma tuvaletleri” adlı haberde karma tuvalet konusunda New York’un
bu konuda adım atan ilk büyük şehir olduğu ve Belediye Meclisi’nin bu kararı düzenlemesinin amacının,
transseksüel kişiler ya da sahip olduğu biyolojik cinsiyet içinde kendini rahat hissetmeyen insanlar için
kendilerini daha rahat hissedebileceği ortamlar yaratmak olduğuna değinildi.
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Şubat 2017’de toplam 20 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir ve bu haberlerden 19 tanesi olumlu, 1
tanesi de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir. Şubat 2017’de yayınlanan tek olumsuz haber
medyadaki homofobiyi anlamak açısından önem taşımaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili yapılan haberde
istismarcı olduğu iddia edilen şahsın eşcinsel olduğunun yazılması toplumda tüm eşcinsellere yönelik var
olan ön yargıları beslemekte ve istismarla eşcinsellik arasında bir bağlantı olmadığı halde dolaylı olarak
böyle bir ilişkilendirmeye sebep olmaktadır. Şimdiye kadar yapılan istismar haberlerinin hiçbirinde
istismarcı olduğu iddia edilen kişinin heteroseksüel olduğuna dair bilgi verilmediği göz önüne alınırsa,
eşcinsellere yönelik yapılan ayrımcılık ortadadır.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi’nde “İranlı LGBT Mülteciler Türkiye’de Mahsur” başlığı adı altında LGBTİ bireylerin
yaşadığı sıkıntılar haber edilmiştir. Haber içeriğinde LGBTİ bireylerin ülkesiz kaldığı ve bu durumun
getirdiği sıkıntılar aktarılmıştır. Gündem Kıbrıs’ta “Eşcinsel Hakem Dinçdağ, MHK başkanlığına aday” adlı
haber yayınlanmıştır. Bu haberde fırsat eşitsizliği ve homofobi konu edilmiştir. Haber içeriğinde
Dinçdağ’ın cinsel yöneliminden dolayı yaşadığı sıkıntı ve verdiği mücadeleden bahsedilmiştir.
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Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs Derneği “Cinsel istismarın ve
istismarın hiçbir şekli kabul edilemez!” başlığı ile çocuk haklarına değinerek çocukların maruz kaldığı cinsel
şiddetin direkt pedofili ile bağdaştırmanın yanlış olacağını belirtmiştir. Bilgilendirme içerikli basın bildirisi
ilgili konu üzerinde gerekli tanımlamaları yapması yönünden önemlidir. Kıbrıs gazetesinde “Eşcinsellik
sapkınlık değildir.” başlığı adı altında Gizem Özgeç yazı yayınlamıştır. Haber içeriğinde “eşcinsellik hastalıktır” veya “LGBTİ’ler pedofilidir” şeklindeki iddialara bilimsel araştırmalar ve tarihsel süreçler içindeki LGBTİ
bireylerin varlıkları ve yaşadıkları ayrımcı ve damgalayıcı nitelikteki nefret söylemlerinin yarattığı yıkıcı
etkilere değinmiştir ve Kuir Kıbrıs Derneği’ndeki uzman psikolog ve avukatlardan görüş alınmıştır. Ayrıca
haber yazısında pedofili ve cinsel istismarın ayrı şeyler olduğu ve eşcinsellikle bağdaştırmanın doğru
olmayacağı da Kuir Kıbrıs tarafından belirtilmiştir. Farkındalık ve bilgilendirme içerikli uzman kişilerin
görüşlerini aktaran nitelikte bir haber yazısıdır. Kıbrıs Postası’nda Başel:” Çocuk istismarına sessizlik,
toplumlar için kanserdir” diyerek bu konuda sessiz kalınmasının toplumun buna alışmış olduğuna ve
normal olarak kabul ettiğine işaret ettiğine değinmiştir. “Eşcinsel bireyler potansiyel istismarcı değildir.”
cümlesiyle istismarcının her yönelimden, cinsiyetten veya meslekten olabileceğine ve bu durumun kabul
edilemeyeceğine vurgu yapmıştır. Bilgilendirme içerikli basın bildirisi ilgili konu üzerinde gerekli
tanımlamaları yapması yönünden önemlidir. Gündem Kıbrıs gazetesinde “New York Yahudileri Trump’ı
protesto etti” haber başlığıyla Yahudilerin ve göçmenlik aktivistlerinin Başkan Donald Trump’ın göçmen
karşıtı politikalarına karşı protesto mitingi düzenlemiş olduğu konu edilmiştir. Haber içeriğinde LGBT
topluluğunun da olduğu diğer kuruluşlarında destekleriyle çeşitli mitinglerin düzenlendiği haberleştirilmiştir. Kıbrıs Postası’nda “Dünyanın ilk transseksüel oyuncak bebeği tanıtıldı” adlı haber yapıldı.

Gündem Kıbrıs’ta tutuklanan modacı Barbaros Şansal’ın tutukluluk durumu ile ilgili haber yapıldı. Haberde
tutukluluk süresince yaşanan olaylara ve Barbaros Şansal’ın ifadelerine yer verildi. İfadelere göre “cinsel
tercihinden” dolayı Şansal’a ağır hakaretler edildiğine de yer verildi. Cinsel yönelimin cinsel tercih olarak
yazılması sorunlu bir kullanım olsa da haberin genelinde homofobik veya önyargı içeren bir habercilik diline
rastlanmamıştır." ve ayni paragraf icinde bu cumle "Haber içeriğinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden
ayılmasının olumsuz sonuçlarından ve eşcinsellere tanınan sivil birliktelik hakkının heteroseksüel çiftlere de
tanınması için yürütülen mücadeleden bahsedildi. Kıbrıs Postası’nda “Brexit’in yaratacağı olumsuz etkiler
İngiliz gazetelerin manşetlerinde yer almaya devam ediyor” başlıklı haber yapıldı. Haber içeriğinde İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden ayılmasının olumsuz sonuçlarından ve eşcinsellere tanınan sivil birliktelik hakkının
heteroseksüel çiftlere de tanınması için yürütülen mücadeleden bashedildi. Gündem Kıbrıs’ta “Çocuk Tacizcisi
Güney Kıbrıs’a Kaçtı” başlığı adı altında haber yapıldı. Haber içeriğinde istismarcı olduğu iddia edilen şahsın
cinsel yönelimine dair kulaktan dolma bilgiler paylaşılmıştır. Yaşanan tacizin cinsel yönelimle bir ilgisi
olmamasına rağmen bu bilginin paylaşılması LGBTİ’lerin sterotipleştirilmesine ve var olan homofobinin
beslenmesine neden olmuştur.
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Mart 2017’de toplam 50 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 47 tanesi olumlu 3 tanesi
de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Transseksüeller Trump’ı protesto etti” başlığıyla
ABD’de toplanan yüzlerce transseksüel, Trump karşıtı gösteri düzenlediği haber edilmiştir. Haber
içeriğinde Trump’ın politikalarını eleştiren göstericiler “Transseksüellerin hayatı da önemlidir”, “Faşist
ABD’ye hayır” ve “Transseksüel hakları, İnsan haklarıdır” pankartları da açtığı haberleştirilmiştir.
Gündem Kıbrıs gazetesinde “İki Toplumunda Sorunu Artan Suç Oranları” başlığıyla 2016 yılı İnsan
hakları raporunda adanın her iki tarafında görülen sorunlara yer verilmiştir. Haber içeriğinde LGBTİ’lere
karşı ayrımcılık, azınlıklara, etnik ve ulusal gruplara karşı ayrımcılık gibi sorunlara da değinilmiştir. Kıbrıs
Postası’nda “Erdoğan’ın ‘Nazi’ benzetmesi büyük gerginliği yansıtıyor” başlığı ile Guardian Gazetesi,
Tayip Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik eleştirileri haber edilmiştir. İçerikte Haziran 2016’da ‘LGBT Onur
Yürüyüşü ’ne katılmak için gittiği İstanbul’da gözaltına alınan Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck’in
Twitter sayfasında Erdoğan için, “Aklını yitirdi” yazdığı haberleştirilmiştir.

Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda “Diversity+ Bahar Sempozyumları 17 Mart’ta başlıyor”
başlığıyla LGBTI bireyler ve ruh sağlığı konusunda terapi ve uygulamalar konusunda uzmanlar tarafından
yapılacak sempozyum haber olarak aktarılmıştır.

35

UNSPOKEN

Kıbrıs Postası gazetesinde Medya Etik Kurulu'nun “İnsan Haklarına Aykırı Yayın Yapılmamalı” başlığıyla
yayımlanan haber görüş ve yorumlarda, bir İnsanın davranışının veya işlediği suçun haber konusu ile
ilgili olmadıkça, cinsiyetinden, cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden yaşından engelinden veya
herhangi başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmaması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir. Yenidüzen ve Kıbrıs Postası gazetesinde MEK: “ Meslek ilkeleri internet siteleri için de
geçerli, kişiler hedef gösterilmemeli” başlığıyla gazetecilerin demokratik değerlere ve insan haklarına
aykırı yayın yapmamaları gerektiğini anımsattığı açıklamasına yer verilmiştir.
Yenidüzen ve Kıbrıs Postası gazetesinde MEK: “ Meslek ilkeleri internet siteleri için de geçerli, kişiler
hedef gösterilmemeli” başlığıyla gazetecilerin demokratik değerlere ve İnsan haklarına aykırı yayın
yapmamaları gerektiğini anımsattığı açıklamasına yer verilmiştir. Yapılan açıklamalarda bir İnsanın
davranışının veya işlediği suçun haber konusu ile ilgili olmadıkça, cinsiyetinden, cinsel kimliğinden,
cinsel yöneliminden yaşından engelinden veya herhangi başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima
eden vurgular yapılmamalıdır cümlelerine de yer verilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Gündem
Kıbrıs’ta Kuir Kıbrıs’ın “17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne katılım çağrısında bulunduğu haberleştirildi.
Haber içeriğinde Kuir Kıbrıs, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” etkinliklerini
organize etmek üzere “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” oluşturulacağı haberleştirilmiştir. Kıbrıs
Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Ceza Yasası
değişiklik önerilerini Cuma günü meclise sunacak olmasını ve cinsiyete, cinsel yönelime, cinsiyet
kimliğine yönelik nefret söylemlerine yönelik açıklamalarına yer verilmiştir. LGBTİ duyarlılığı açısından
önemli bir gelişmedir. Kıbrıs Postası gazetesinde Gökhan Altıner yazdı: “Kuir’den mektup var: ‘LGBTİ’”
başlığıyla Altıner kendisine Kuir’den gelen cevabi yazıyı yayınladığı haberine yer verilmiştir. Gökhan
Altıner’in daha önce yazmış olduğu yazısında kulanmış olduğu homofobik dilin eleştirildiği mektubun
yayınlanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Gündem Kıbrıs gazetesinde “Eşcinsel Genci

Kıbrıs Gazetesi’nde “Eşcinsel Genci Kaçırıp Tecavüz Etmekle Suçlanıyorlar” manşetiyle aktarılan haber
olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Ayrımcı bir dil taşıyan haberin içeriğinde de kişisel hakların ihlali
içerikli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca gencin cinsel yöneliminin tecavüz olayı ile birlikte verilmesi de
kalıp önyargıları besleyicidir. Gündem Kıbrıs gazetesinde “Lezbiyen diye kızına tecavüz etti” haber
başlığı İngiltere’de, eşcinsel olduğunu kendisiyle paylaşan kızına tecavüz eden babaya 21 yıl hapis
cezası verildiği aktarılmıştır. Haber işlenen suçu yorumsuz aktarması yönünden negatif bir algı
yaratmaktadır. Bu sebeple olumsuz nitelikte haber özelliği taşımaktadır.
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Nisan 2017’de toplam 22 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir ve bu haberlerin tamamı olumlu haber
olarak değerlendirilmiştir. Bu ayda, Ceza Yasa’sı kapsamında mecliste “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya
Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” gündeme gelmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs CTP milletvekilleri Doğuş Derya ve Fazilet
Özdenefe’nin hazırladığı Ceza (değişiklik) Yasa önerisinin 6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandığı
bilgisine yer verilmiştir. Yasa değişikliği içeriğinde 6 madde arasında “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya
Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” suçuyla ilgili yasa maddesinin işler hale gelmesini
öngördükleri haber edilmiştir. Kıbrıs Postası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Bölümü öğrencilerine yönelik “Medya’da LGBTİ Temsili” semineri 31 Mart’ta gerçekleştiği haberleştirilmiştir. Bu etkinlik
Konuşulmayan/Unspoken kapsamında düzenlenmiş ve etkinlikte gazeteci Burcu Karakaş konuşmacı
olmuştur.

Kıbrıs gazetesinde ünlü İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu, senarist ve LGBTQ aktivisti Sir Ian McKellen,
İstanbul’da sinemaseverlerle buluştuğu haberine yer verilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı açısından
olumludur.
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Kıbrıs Postası gazetesi Hollanda’da eşcinsellere saygıyı öğretmeyen okula ceza önerisi başlıklı haberi
yayınlamıştır. Haber LGBTİ duyarlılığı açısından olumludur ve habercilik kurallarına uygun şekilde
aktarılmıştır. Kıbrıs Gazetesi’nde ABD’li akrist Michelle Rodriguez’in biseksüel olduğunu açıklayan ünlüler
arasında olduğu bilgisi haber edilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı açısından olumludur. Kıbrıs Gazetesi’nde
“Brezilya’da trans bireyler, savunma sanatı öğreniyor” başlığıyla trans bireylerin saldırılara maruz kaldıkları
ve kendilerini koruma sanatına başvurdukları yer almıştır. Haber LGBTİ duyarlılığı açısından olumludur.
Kıbrıs Postası gazetesinde “KTÖS, NASUWT konferansı’na katıldı” bilgisine yer verilmiştir. Konferansta
konuşulan konular arasında LGBTİ, cinsiyet, cinsel kimlik ve ırkı nedeniyle ön yargı, ayrımcılık, taciz gibi
konular yer almıştır. Haber insan haklarına duyarlı olduğu için olumlu olarak değerlendirilmiştir.
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Mayıs 2017’de toplam 34 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 33 tanesi olumlu 1 tanesi
de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir. Mayıs ayı özellikle 17 Mayıs 1990 yılında eşcinselliğin
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık olmaktan çıkarmış olduğu gün olarak birçok ülkede homfobi,
bifobi ve transfobi karşıtlığı gün olarak kutlanır. Bu nedenle Mayıs ayında yapılan haberlerin büyük
çoğunluğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından yapılan etkinliklerin duyurulması için gönderilmiş
olan basın bildirilerinden oluşmaktadır.

öne çikanlar:
Kıbrıs Postası’nda “Kuir Kıbrıs, 1 Mayıs mesajı yayımladı” başlığıyla Kuir’in, LGBT+ varoluşlarını tanımlayan “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” gerçekliğinin toplumun tüm ilerici yapıları tarafından
topluma nufüz ettirilmesini ve tanımların Anayasaya’da tanınmasını talep ettiği haber edilmiştir.
Gündem Kıbrıs gazetesinde “Gökkuşağında buluşan şiir ve şarkılar…” başlığıyla Baraka Kültür
Merkezi’nin gerçekleştirdiği etkinlik haberine yer verilmiştir. Baraka kültür Merkezi yapmış olduğu
açıklamada “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Haftası” etkinlikleri
çerçevesinde düzenlendiğini belirtmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs
gazetesinde “Onur Yürüyüşü yarın yapılıyor” başlıklı haber yapıldı. Haberde “Cinsiyet kimliği ve cinsel
yönelimlere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı eylem günü” olarak kabul edilen 17
Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla geleneksel Onur Yürüyüşünün yapılacak
olmasına yer verilmiştir.
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Kıbrıs Gazetesi’nde ve Yenidüzen’de “Dereboyu gökuşağı renklerine büründü” “Onur Yürüyüşü” bugün
yapılacak sloganıyla “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik
şiddete karşı eylem günü” olarak kabul edilen 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtlığı Günü
dolayısıyla geleneksel Onur Yürüyüşü yapıldığı haberine yer verilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs
Postası ve Gündem Kıbrıs gazetesinde LTB Perşembe LGBT farkındalık semineri düzenleniyor haberine
yer verilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı yönünde olumlu bir haber nitelliği taşımaktadır. Kıbrıs Gazetesi,
Yenidüzen, Gündem Kıbrıs ve Kıbrıs Postası gazetesinde Kuir Kıbrıs, Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtlığı
Günü nedeniyle mesaj yayımladığı ve içeriğinde “Kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, çeşitlilikle var
olunabilecek bir dünya inşa edene kadar” mücadelelerinin devam ettiği açıklanmıştır. Kıbrıs gazetesinde
Serhat İncirli “Homofobikiz! Utanmalıyız!” başlıklı köşe yazısında insanın özgür olduğunu vurgulamıştır.
Bunun cinsel, düşünce, ifade özgürlüğü olduğunu belirtmiştir. Haber içeriğinde homofobinin tanımına,
Kıbrıs’ta homofobinin varlığına da değinilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı yönünden olumludur.
Yenidüzen gazetesinde “Ombudsman’dan ayrımcılıkla mücadeleye destek!” başlığıyla Yüksek Yönetim
Denetçisi’nin açıklaması haber edilmiştir. Haber içeriğinde Ombudsman Binası’na gökkuşağı bayrağı
asılarak da destek verildiği haber edilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs gazetesinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, Kamusal Alana Sanatsal Müdahale “Rüzgar Gülü” Projesi
gerçekleştirildiği haber yapılmıştır. TCEP, aktivistleri Özinal ile Karagil’in Unicorn LGBTQ Kulübü ile
birlikte üzerinde çalıştığı “Rüzgar Gülü” kamusal alana sanatsal müdahale projesinin 17 mayıs homofobi,
transfobi ve bifobi karşıtlığı günü kapsamında gerçekleştirildiği haberleştirilmiştir. Kıbrıs Postası
gazetesinde eşcinsel evlilik yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel’in eşi Gauthier Destenay, First
Lady’ler arasındaki tek erkek olduğu haber edilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı yönünden olumludur.
Kıbrıs Postası gazetesinde Kuir Kıbrıs Derneği’nin 28 Mayıs günü adanın güneyinde düzenlenen onur
yürüyüşü’ne güneydeki örgütlerle birlikte Ledra Palace önünde toplanarak katıldığı haberleştiri
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Gündem Kıbrıs gazetesinde “Cinsel hastalıklar 15 yaşa kadar düştü” başlığıyla cinsel hastalıkların
artmakta olduğunu belirten Alper Sözüöz; “eşcinsel iseniz, sırf bunu kamufle etmek ve toplum baskısından kurtulmak için evlenip, o kızın da başını yakmayın” açıklaması haberleştirilmiştir. Haberin soru
cevap kısmında “bazı erkekler eşcinseldir” söylemiyle eşcinselliği anormal bir durum olarak yansıttığı
anlamı çıkmaktadır. Açıklama sterotipleştirici nitelik taşımaktadır. Habercilik içerik açısından olumsuz
nitelik taşımaktadır.
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Haziran 2017’de toplam 25 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir ve bu haberlerden tamamı olumlu
haber olarak değerlendirilmiştir. Haziran ayı LGBTİ mücadelesi adına önemli bir aydır ve bu ayda dünya
çapında olumlu gelişmeler yaşanırken özellikle Türkiye’de son yıllarda olduğu gibi yine Trans Onur
Yürüyüşü yasaklanmıştır, ayrıca Kıbrıs’ta da UBP Milletvekili Zorlu Töre homofobik açıklamalarda
bulunmuştur.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs gazetesinde mecliste cinsel yönelimlerin
tartışma konusu olduğu yer bulmuştur. Haber içeriğinde UBP Miletvekili Zorlu Töre’nin “Eşcinsellik Türk
Aile Yapısına ters” ve “bu cinsel tercihleri hoşgörüyle karşıladığını ancak bunu doğru bulmadığını, fıtrat
dışı cinsel yaklaşımların Türk aile yapısına uymadığı” açıklamaları haberleştirilmiştir. Haberin devamında
Fazilet Özdenefe’nin mecliste söz alarak Töre’nin konuşmasını esefle kınayıp ve Töre’nin toplumun bütün
kesimlerinden özür dilemesi için çağrıda bulunduğuna değinilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı yönünden
olumludur. Kıbrıs gazetesinde “Gençler arkadaşlarını cinsel yönelimleri nedeniyle dışlıyor” başlığıyla
Özdenefe’nin, LGBTİ hakları ile ilgili okullarda yeterli bilgi olmadığı, linçe varacak kampanyalar olduğu
açıklamaları haberleştirilmiştir. Ardından da Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs gazetesinde
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından gönderilen, Töre’nin sözlerine kınama yazısı yayınlanmıştır. Töre’nin
Cumhuriyet Meclisi’nin Salı günkü oturumunda LGBTİ’lere yönelik ‘nefret ve bu nefretten kaynaklı
ayrımcılık içeren’ sözler sarf ettiğinden bahsedilip eşcinselliğin “tercih” değil yönelim olduğunun
vurgulandığı açıklamada milletvekilinin onurlu olanı yapması gerektiğini ve LGBTİlerden bir an önce
özür dilemesi gerektiği haberleştirilmiştir.
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Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “İlk eşcinsel Başbakan: Ana Branabiç” başlığı haber
edilmiştir. Haber içeriğinde Sırbistan’da başbakanlığa atanan ülkenin hem ilk kadın başbakanı hem de ilk
eşcinsel başbakanı olduğu olumlu ve duyarlı bir şekilde haberleştirilmiştir. Kıbrıs gazetesinde Serra
Yılmaz İtalya’da ‘Komedi Kraliçesi’ seçildi başlığıyla “Mizah gökkuşağının bütün renklerini kucaklar ve
farklı cinsel kimliklerini özgürce ifade edebilmeleriyle zenginleşir. Bu günlerde Çeçenistan gibi dünyanın
değişik noktalarında yaşanan LGBTİ hakları ihlalleri de son derece kaygı verici bir boyuta ulaştı.” açıklamaları haberleştirilmiştir. Haber LGBTİ duyarlılığı yönünden olumludur.
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Haziran 2017’de toplam 25 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir ve bu haberlerden tamamı olumlu
haber olarak değerlendirilmiştir. Haziran ayı LGBTİ mücadelesi adına önemli bir aydır ve bu ayda dünya
çapında olumlu gelişmeler yaşanırken özellikle Türkiye’de son yıllarda olduğu gibi yine Trans Onur
Yürüyüşü yasaklanmıştır, ayrıca Kıbrıs’ta da UBP Milletvekili Zorlu Töre homofobik açıklamalarda
bulunmuştur.
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Temmuz 2017’de toplam 11 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 8 tanesi olumlu, 3
tanesi de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir.

öne çikanlar:
Gündem Kıbrıs gazetesinde “Almanya’dan nefret söylemlerine karşı 50 milyon euro’luk savaş” başlığıyla
Almanya bundan böyle nefret suçunu engellemeyen platformlara ağır cezalar uygulayabileceği bir yasayı
onayladığı haberleştirilmiştir. Kıbrıs gazetesinde ise İstanbul Taksim’de yapılması planlanan Trans Onur
Yürüyüşü’ne izin verilmediği haberleştirilmiştir. Ele alınan konu olumsuz olsa da habercelik dili LGBTİ
duyarlılığı yönünden olumludur. Yine Kıbrıs gazetesinde Kolombiya’da üç erkeğin ‘evlenmesine’ onay
verildiği yer almıştır. Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Postası’nda Malta’dan eşcinsel evlilik izninin parlamentodan
geçtiği haberleştirilmiştir. Kıbrıs Gazetesi’nde ABD Başkanı’nın orduda uygulamaya koyduğu ‘trans birey
yasağının’ büyük tepki topladığı yer almıştır. Haberde ABD Başkanı’nın trans bireylerin orduda görev
yapamayacağı yönündeki kararına Kanada, Demokratlar, Hollywood, LGBTİ aktivistleri hatta Cumhuriyetçilerin karşı çıkması ele alınmıştır. Kıbrıs Gazetesi’nde “Trump’tan cinsiyet değiştiren askerlere veto..”
başlığıyla trans bireylerin Amerikan silahlı kuvvetlerine kabul edilmesini sonlandıracağına yönelik karar
alındığı haberleştirilmiştir.

Kıbrıs gazetesinde Serhat İncirli’nin yazdığı köşe yazısında ‘cinsel tercih’ kelimesini kullanıyor olması
terminolojik bir hata olarak kabul edilmektedir cinsel yönelimin bir tercih olduğu karmaşası yaratmaktadır.
Kıbrıs Postası gazetesinde IŞİD’e karşı “Eşcinsel Diriliş ve Kurtuluş Ordusu” kurulduğu haber edilmiştir.
Haber içeriğinde örgütün, twitter’da yayınladığı mesajda “ibneler” kelimesinin ‘i.neler’ şeklinde sansürlenmesi olumsuz bir nitelik taşımaktadır. Özellikle örgütün kendilerini “ibne” olarak tanımladığı bir durumu
ele alırken ve özellikle haberin görselinde kelimenin ingilizce karşılığı olan “faggot” kelimesi mevcutken
haber içeriğinde bu kelimenin sansürlenmesi ahlakçı bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
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Ağustos 2017’de toplam 23 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 19 tanesi olumlu 4
tanesi de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi’nde ‘ABD’de bir erkek doğum yaptı’ başlığıyla yer verilen haber, habercilik dili bakımından olumlu nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta Avustralya’da eşcinsel evlilikler için
‘mektupla oy’ haberine yer verilmiştir. Haberde hükümet halkın kararını öğrenmek için mektupla oy
kullanma yöntemine başvuracak olduğu haberleştirilmiştir. Kıbrıs Gazetesi’nde ‘Nihayet bizim
sorunlarımıza da yer vermeye başladınız’ başlığı ile haberde eşcinsellerin sorunlarına da yer verilmesi
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Habercilik duyarlılığı yönünden olumludur. Yenidüzen’de “Konuşulmayan” projesi kapsamında etkinlik düzenlenecek haberine yer verilmiştir. İçerikte geleceğimizi
şekillendirelim” sloganıyla beyin fırtınası yapılacağı haberleştirilmiştir. Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs
Postası’nda ‘Cinsiyet değiştirenler artık resmen orduya alınmayacak’ haberine yer verilmiştir. Haberde
ABD başkanı Trump’ın, cinsiyet değiştiren kişilerin Amerikan silahlı kuvvetlerine kabul edilmesini
sonlandırarak, Savunma Bakanlığı’na ilgili talimatı resmen verdiği haber içeriğinde yer almıştır.
Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda Konuşulmayan projesi kapsamında Kıbrıs Türk toplumunda LGBTİ
haklarıyla ilgili kamuoyu oluşturmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yerleştirilen billboard
kampanyası geniş yer bulmuştur.
Yenidüzen ve Kıbrıs Postası’nda “Kıbrıs’ta AIDS vakaları son 5 yılda ikiye katlandı!” Başlığına yer
verilmiştir. İçerikte yer alan verilere göre, oranlama yapıldığında, bu kişilerin 1/8’nin 20 ila 39 yaş arası
eşcinsel erkekler oluşturduğu bilgisinin haberleştiriliyor olması ayrımcı bir dil kullanıldığını göstermektedir. Verilerin oranlarında eşcinsel bireyler oranları çok az olmasına rağmen tabu olan eşcinselliğin ve
tabu olan AIDS’in bir arada kullanılması stereotiplerin beslenmesi ve yeniden üretilmesine yardımcı
olduğundan olumsuz bir haber olarak değerlendirilmiştir.
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Ağustos 2017’de toplam 23 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 19 tanesi olumlu 4
tanesi de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Gazetesi’nde “LGBTİ, yine billboard kampanyası düzenledi…” Başlığıyla LGBTİ farkındalık
billboardlarının tekrar yapıldığı haberleştirilmiştir. Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ
Haklarıyla İlgili, kamuoyu oluşturmak ve bu sayede geniş kitlelere ulaşmak hedeflendiğine haber
içeriğinde yer verilmiştir. Habercilik duyarlılığı yönünden olumludur . Gündem Kıbrıs’ta “Kıbrıs’ta bir kez
daha LGBTİ billboardları sokakta! Başlığıyla LGBTİ farkındalık billboardlarının tekrar yapıldığı haberleştirilmiştir. Habercilik duyarlılığı yönünden olumludur. Yenidüzen’de ve Kıbrıs Postası’nda Işık Kitabevi’nin
36. Kitap fuarının programına yer verilmiştir. Programda konuşmacılar arasında Kuir Kıbrıs Derneği’nden
Erman Dolmacı’nın da konuşmasına yer verileceği haberleştirilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve
Gündem Kıbrıs’ta Basın Mensupları için düzenlenen LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı’nın düzenlenecek olması
haber yapıldı. Habercilik duyarlılığı yönünden olumludur. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve
Gündem Kıbrıs’ta “Kuir Kıbrıs Derneği, cinsel yönelim temelli ayrımcılıklara dikkat çekti” başlıklı haber
yapılmıştır. Haberin içeriğinde Kuir Kıbrıs Derneği’nin düzenlediği basın toplantısında LGBTİ’lerin iş
yerlerinde yaşamış oldukları ayrımcılıklara ve kurumların ayrımcılık karşıtı politikalarına değinilmiştir.
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Kıbrıs Postası’nda “Sırbistan’ın eşcinsel başkanı Brnabic, Balkanlar’da onur yürüyüşüne katılan ilk başkan
oldu” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içeriğinde Brnabic’in LGBTİ hakları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve geçmişten günümüze Sırbistan’daki LGBTİ mücadelesi özetlenmiştir. LGBTİ duyarlı habercilik
açısından olumlu bir haberdir. Kıbırs Gazetesi, Yenidüzen, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta “Hak Odaklı
Habercilik ve Medya LGBTİ Temsili” semineri düzenlenecek” başlıklı haber yapılmıştır. Kıbrıs Postası’nda
“Brezilya’da yargı “eşcinsel dönüştürme terapisini” onayladı” başlıklı haber yapıldı. Haber içeriğinde
Brezilya’daki yargıcın psikologların eşcinselliği bir hastalık olarak sınıflandırmaları ve bu kapsamda tedavi
yapmalarını onaylamasından bahsedildi. Habere konu olan gelişme olumsuz olsa da konunun aktivistlerin ve tepki veren Federal Psikoloji konseyinin kararla ilgili açıklamalara yer verilmesi açısından habercilik
dili olumludur. Kıbrıs Postası’nda “Yeni “Testere” filmi, eşcinsellerin maruz kaldığı kan bağışı yasağını
eleştiriyor” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içeriğinde eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılıklara ve
bununla mücadele etmek için nasıl bir yol izlendiğine yer verilmiştir. Kıbrıs Gazetesi, Yenidüzen ve Kıbrıs
Postası’nda “Açık Kapı Festivali Pazar günü başlıyor” başlıklı haber yapılmıştır. Açık Kapı Festivali
kapsamında düzenlenen etkinliklere yer verilen haberde Kuir Kıbrıs Derneği’nin de etkinlik düzenleyecek
olmasına yer verilmiştir. Kıbrıs Postası’nda “Trump sayemde seçildi diyen 38 yaşındaki yalan haber yazarı
ölü bulundu” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içerğinde “Horner’in kurduğu newsexaminer.com gibi
sitelerde Obama’nın eşcinsel bir Müslüman olduğu gibi haberler yayılıyordu” şeklinde bir ifade
kullanılmıştır. Haber içeriğinde bahsedilen olumsuzluklarla birlikte eşcinselliğin
de olumsuz bir şey gibi yazılması önyargıları besleyicidir.
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Ekim 2017’de toplam 18 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 12 tanesi olumlu 6
tanesi de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Postası’nda “Evlilik eşitliği yasası Almanya’da yürürlüğe girdi” başlıklı haber yapılmıştır. Haber
içeriğinde Almanya’da “Evlilik, iki aryı cinsiyet veya iki aynı cinsiyet arasında kurulur” şeklinde değişen
yasaya yer verildi. Bu gelişmenin haberleştirilmesi olumludur. Yine aynı gazetede “Yunanistan’da trans
kimliklerin tanınması yasası geçti” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içeriğinde Yunanistan’da transların
artık kimik belgelerini herhangi bir tıbbi müdahale veya test gerekliliği olmaksızın değişebileceklerine
değinilmiştir. Kıbrıs Gazetesi’nde Ergül Ernur’un hazırlamış olduğu “Toplum Karnesi: “Kendinizi hangi
konularda başarılı ve başarısız buluyorsunuz?”” başlıklı Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS)
Ekim 2017 anket sonuçlarına yer veren haber yapılmıştır. Haber içeriğinde toplumun LGBTİ haklarına da
10 üzerinden 4.72 puan verdiği gösterilmiştir. Eşcinselliğin “Homoseksüellik” olarak adlandırılması 1990
öncesi Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği hastalık olarak değerlendirmek için kullandığı bir kelime
olması açısından olumsuz çağrışımlar yapmaktadır fakat genel olarak haber hak odaklı habercilik
açısından olumludur. Gündem Kıbrıs’ta “Football Manager 2018’de futbolcular eşcinsel olduğunu
açıklayabiliyor” başlıklı haber yapılmıştır. Haberin içeriğinde oyuna yeni gelen özelliğin aslında homofobiyi azaltmaya yönelik olduğunu ve gerçek hayatta eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcularla konuşarak
hikayelerin oluşturulduğuna yer verilmiştir.
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Kıbrıs Postası’nda “Kıbrıs’ta LGBTİ Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Konferansı 20-21 Ekim’de Lefkoşa
Bedesten’de gerçekleşecek” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içeriğinde düzenlenecek olan konferansın
detaylarına yer verilmiştir. Kıbrıs Postası’nda ve Gündem Kıbrıs’ta İngiltere’de hastalara cinsel yönelimlerinin sorulacağına dair haber yapılmıştır. Kıbrıs Postası’nda haber olumlu bir gelişmeyi duyuran ve olumlu
bir dil kullanılmış habercilik örneği olarak ele alınırken, Gündem Kıbrıs’ta “İngiltere’de hastalara cinsel
tercihleri sorulacak” başlıklı haber yapılması habere konu olan gelişme olumlu olsa da habercilik dilinde
kullanılan “cinsel tercih” kelimesi cinsel yönelimleri bir tercih olarak sunmaktadır ve toplumdaki “eşcinsellik bir tercihtir” önyargısını beslemektedir. Kıbrıs Postası’nda “İnsan yüzü bilgi taşıyor” başlıklı haber
yayınlanmıştır. Haberin içeriğinde İnsan yüzüne dair yapılan araştırmalar anlatılmış ve bir başka
çalışmaya göre de “gay erkeklerin, heteroseksüel erkeklere kıyasla daha feminen yüz hatlarına sahip
olduğu, lezbiyen kadınların ise, heteroseksüel kadınlara kıyasla daha maskülen yüz hatlarına sahip
olduğu bilgisine ulaşıldı” şeklinde bir açıklamaya yer vererek tüm lezbiyen ve geyleri sterotipleştirmiş ve
tüm “feminen” erkeklerin gay tüm “maskülen” kadınların lezbiyen olduğu algısı yaratılmıştır. Aynı
zamanda maskülenlik ve feminenliğin kültürden kültüre zamansal olarak ve daha bir çok faktörle
değiştiği bilinmektedir ve bu tarz haberler tek tipleştirmeye yol açmaktadır. Kıbrıs Postası’nda
“İngiltere’de Kraliyet Koleji Psikiyatrisleri: “Eşcinseller konusunda tedavilerimiz yanlıştı”” başlıklı haber
yapılmıştır. Haber içeriğinde Kraliyet Koleji Psikiyatrislerininin eşcinsellerde uygulanan kaçınma terapilerinin verdiği zararı ve yanlışlığı vurgulandı. Habere konu olan olay olumlu olsa da haberin içeriğinde
“cinsel tercih” denilmiş ve cinsel yönelimlerin tercih olarak yansıtılmıştır. Özellikle eşcinselliğin bir tercih
olduğunu düşünerek yapılan “kaçınma terapilerinin” bir hata olduğunun kabul edilidği bir haberde
eşcinselliği değişmesi mümkün bir tercih olarak ele almak habercilik dili açısından olumsuzdur.

Gündem Kıbrıs’ta “HIV’de ürperten tablo” başlıklı haber yapılmıştır. Haber içeriğinde Sağlık Bakanlığı’nın
verilerine göre HIV ve AIDS ile ilgili istatistiki veriler paylaşılmıştır. Haberde özellikle “Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Emre Y. Vudalı, KKTC’de toplam 54 kayıtlı hasta olduğunu, bu hastaların
büyük çoğunluğunun erkek eşcinsel veya biseksüel ilişki yaşayan kişiler olduğunu belirtti.” açıklaması hem
Dr. Emre Y. Vudalı’nın hem de haberi hazırlayan Gündem Kıbrıs’ın eşcinsel ve biseksüel kişileri damgalamasına ve önyargıları beslemesine neden olmaktadır. HIV’in eşcinsellere özel bir enfeksiyon türü olmadığı
bilindiği halde geçmişten kalan sağlık alanındaki homofobik yaklaşımlar devam ettirilmekte ve HIV
eşcinsellere özgü bir enfeksiyonmuş algısı yaratılmaktadır. Özellikle bu veriler paylaşılmış olsa bile haberi
hazırlayan kişilerin hak temelli habercilik adına bu kişilerin cinsel yönelimlerini paylaşmaması gerekiyordu.
Bu açıdan gerek haberin kaynağı gerekse haberin kendisi homofobik ve transfobik tutumları besleyen
ve önyargıları artıran niteliktedir.
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Kasım 2017’de toplam 8 haber anahtar kelimelerle eşleşmiştir. Bu haberlerden 4 tanesi olumlu 4 tanesi
de olumsuz haberler olarak değerlendirilmiştir. Bu ay Konuşulmayan/ Unspoken Projesi’nin son ayıdır
ve 11 Kasım 2015 tarihinde başlanılan medya takip sürecine 11 Kasım 2017 günü son verilmiştir.

öne çikanlar:
Kıbrıs Postası’nda “Eşcinsel olduğu gerekçesiyle eşinden ayrıldığı iddia edilen futbolcu Ali Turan
açıklama yaptı” başlığıyla haber yapılmıştır. Haberde sadece iddialara değil de Ali Turan’ın açıklamasına
da yer verilmesi olumludur. Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs Postası ve Gündem Kıbrıs’ta aktör Kevin Spacey’nin
taciz iddiaları haberleştirilmiştir. Haberlerin içeriğinde Kevin Spacey ile ilgili olumsuz iddialar ile birlikte
eşcinsel olduğunu açıklamış olmasının da bir arada verilmesi olumsuz habercilik örneğidir Cinsel
yöneliminin yaşanan olaylarla bir bağlantısı olmadığı halde birlikte verilmeleri negatif bir algının
oluşmasına sebebiyet vermekte ve önyargıları beslemektedir.
Kıbrıs Postası’nda “Kenyalı yetkiliden eşcinsel ilişkiye giren aslanlarla ilgili garip açıklama: “İnsanlardan
etkileniyorlar” adlı haber yapılmıştır. Haberin içeriğinde aslanlara yapılan olumsuz muamele ve kararlara
yer verilmiş ayrıca Kenya hükümetinin eşcinsellere yönelik de olumsuz tavrına değinilmiştir. Kıbrıs
Gazetesi’nde Ali Baturay’ın yazmış olduğu Markaj adlı köşede “Kadınlar isteksiz olduktan sonra kota
neye yarar?” başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştır. Yazının içeriğinde gazeteci Ali Baturay “LGBTİ bireyler için
her alanda eşitliği savunuyorum” şeklinde açıklama yapmıştır. Toplumda önemli konumlardaki kişilerin
bu tarz olumlu açıklamalar yapması hem LGBTİ mücadelesi için hem de insan hakları odaklı habercilik
açısından önem taşımaktadır.
Kıbrıs Postası’nda “Gazeteci-Yazar Murat Yetkin: ‘Kıbrıs meselesinin ardında seks skandalı var’ başlıklı
haber yapılmıştır. Haberin içeriğinde Gazeteci-Yazar Murat Yetkin’in Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Makarios ve EOKA lideri Grivas ile ilgili yaptığı açıklamada İngiliz belgelerine dayanarak aralarında
“özellikle de gençlerde pek de alışık olunmayan türden eşcinsel eğilimler içinde olduğunun” tespit
edilidiğini söylemesi eşcinselliği bir suç unsuru olarak göstermektedir.
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Biseksüel: Cinsel yönelim çeşididir. Kendini bu cinsel yönelimle tanımlayan bireylerin cinsel, duygusal ve
romantik çekimleri kadınlara ve erkeklere yöneliktir.
Biyolojik Cinsiyet: Bir bireyin cinsiyete dayalı, fiziksel ve genetik özelliklerini ve doğuştan gelen yapısını ifade
eder.
Cinsel Yönelim: Bireylerin, bir ve/veya birden fazla cinsiyete karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekim
hissetmelerini yönlendiren özellik.
Cinsiyet Kimliği: Bireyin kendi cinsiyetini nasıl tanımladığını belirten kimlik. Bireyin, “Cinsiyetim ne?” sorusunu
kendine sorduğunda verdiği cevap. Cinsiyet kimliğinde kişinin beyanı esastır.
Eşcinsel: Cinsel yönelim çeşididir. Kendini bu cinsel yönelimle tanımlayan bireylerin cinsel, duygusal ve romantik
çekimleri hemcinslerine yöneliktir.
Gey: Eşcinsel erkek. Kendini gey olarak tanımlayan erkeklerin cinsel, duygusal ve romantik çekimleri erkeklere
yöneliktir.
Heteronormativite: Heteroseksist (bkz. Heteroseksizm) görüş ve varsayımları besleyen ve var eden yapı.
Heteroseksüel: Bkz. Karşıcinsel.
Heteroseksizm: Karşıcinselliği doğru ve normal olarak görme ve karşıcinselliği norm olarak kabul eden görüş/varsayım.
Homofobi: Bir önyargı çeşididir. Eşcinsellere karşı ön yargıyı ifade etmektedir ve eşcinsel kadın ve/veya erkeklere
karşı olumsuz duygu, tutum ve davranışları içermektedir.
Homoseksüel: Bkz. Eşcinsel. Karşıcinsel: Bir çeşit cinsel yönelimdir. Kendini bu cinsel yönelimle tanımlayan
bireylerin cinsel, duygusal ve romantik çekimleri karşı cinsiyete yöneliktir.
Lezbiyen: Eşcinsel kadın. Kendini lezbiyen olarak tanımlayan kadınların cinsel, duygusal ve romantik çekimleri
kadınlara yöneliktir.
Toplumsal Cinsiyet: Bireyin ve/veya toplumun kadınlık ve erkeklik algısı. Transgender: İkili cinsiyet sistemi ve
toplumdaki cinsiyet algısı ve kalıpları dışında yaşayan bireyler. Travesti, trans ve transseksüelliği kapsayan
şemsiye terimdir.
Trans erkek: Doğuşta cinsiyeti kadın olarak atanan, cinsiyet kimliği erkek olan birey.
Trans kadın: Doğuşta cinsiyeti erkek olarak atanan, cinsiyet kimliği kadın olan birey.
Transfobi: Bir ön yargı çeşididir. Translara karşı ön yargıyı ifade etmektedir ve transgender bireylere karşı olumsuz
duygu, tutum ve davranışları içermektedir.
İnterseks: İnterseks bireyler tipik kadın veya erkek tanımına katı bir şekilde uymayan anatomik cinsiyet
özelliklerinin (kromozomlar, genital ve/veya üreme organları) bir karışımına sahiptirler. İnterseksin birçok şekli
vardır, tek bir kategori değildir.
Nefret söylemi: Belirli bir grubu ya da kişiyi, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi,
yaş, etnik köken, ya da engellilik durumu gibi konularda aşağılar veya tehdit eder tarzda konuşma.
Stereotipleştirme: Belirli bir grubu ya da kişiyi kalıp önyargılara dayalı olarak damgalamak genellemeler
üzerinden tek tipleştirmek.
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