Kaos GL Derneği Medya İzleme Raporu: Ocak 2015
Ocak ayında izlediğimiz 63 haberden 55’i olumlu, 8’i ise olumsuz olarak değerlendirildi.
Olumlu ve olumsuz haber yüzdeleri ile olumsuz haberlerin alt kategori başlıklarının yüzdeleri şöyle:
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Olumsuz haberlerin alt kategorilere göre dağılımı ise şöyle:
Stereotipleştirme
LGBT’ler cinsel obje olarak sunuluyor
LGBT’ler ve yaşadıkları kriminalize ediliyor
LGBT’ler karikatürize ediliyor
Hastalık /Sapkınlık/Günah
Kişinin kimlik adı kullanılıyor
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LGBT varoluş magazinleştiriliyor
Haberde yanlış bilgiler kullanılıyor
Nefret söylemi
LGBT’lere yönelik şiddet meşrulaştırılıyor
LGBT örgütleri hedef gösteriliyor
Haberde sadece saldırganın ifadesine yer
veriliyor
Başka gruplara ayrımcılık yapmak için LGBT’ler
kullanılıyor
Görseller
Kullanılan görseller önyargıları besliyor
Haberde mağduru küçük düşürücü fotoğraf
kullanılıyor
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Ocak 2015’te Eylül Cansın’ın (Mehtap Zengin) intiharı ve İstanbul’da gerçekleşen bir nefret cinayeti
öne çıkan başlıklar arasında:

Trans kadın hayatına son verdi: Yapamadım, izin vermediler
İstanbul’da Eylül Cansın (Mehtap Zengin) adlı trans kadın Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar
etti. Cansın, video yoluyla bir intihar notu bırakarak “Birçok insan benim arkadaşımdı ama
arkadaşım değilmiş. Ben artık yapamıyorum, bunu öğrendim. Herkesin istediği gibi istediği şeyi
yapıyorum,” dedi.

Trans kadını öldürüp, çekyata sakladı!
İstanbul Şirinevler’de trans kadın B.E., Necat Y. isimli kişi tarafından öldürüldü. Necat Y. cinayeti
işledikten sonra trans kadının cansız bedenini çekyatta sakladı. Katilin 3 gün boyunca B.E.’nin
evinde kaldığı da bildirildi.

Öneriler:




Uzmanlar ayrımcılığın intihar riskini artırdığını ancak intiharın tek bir sebebe
indirgenmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. İntihar haberlerinde özellikle ayrımcılığa maruz
kalan grupların insan hakları meseleleri, sağlık hakkını da içine alacak şekilde geniş
kapsamlı düşünülebilir. İntihar haberleri magazine malzeme edilmemeli; bu tür haberlerde
yardım hatları, uzman görüşleri gibi eklemelerle intihar düşüncesinde olan kişiler farklı
önleme mekanizmaları hakkında bilgilendirilmelidir.
Eşcinsel ilişkinin suçla ilişkilendirilmesi yanlış bir neden-sonuç algısı yaratmayla
sonuçlanabilir. Belli bir cinsel yönelimin herhangi bir suçla ilişkisi olmamakla birlikte
eşcinsellerin cinsel yönelimlerinden ötürü maruz kaldıkları ayrımcılık ve şiddeti polise
bildirmekte zorlandığına dikkat çekilmelidir.

