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MedyadaCinsiyetAlanları 

(Marjinal Bir Kimlik Algısı Olarak Eşcinselliğin Tv Haberlerinde Sunumu) 

Yusuf YURDİGÜL

 

İ. Etem ZİNDEREN


 

Özet 

Toplumsal ve bireysel kimliklerin kurulması noktasında etkisini her geçengün arttıran medya, iletişim 

teknolojilerinin yoğun etkisine maruz kalan günümüz toplumunda cinselkimliği şekillendiren önemli 

bir araçtır. Çalışma temelde cinsel kimlik ve eşcinsellik kavramlarının televizyon haberciliğindeki 

sunum biçimlerine ilişkin irdeleme amacını taşımaktadır. Çalışmanın merkezinde farklı bir cinsel 

kimliğe karşılık gelen eşcinsel kavramı yer almaktadır. Son zamanlarda toplumsal cinsiyet konusunun 

merkezinde yeralan eşcinsel kimliğin medyada sunum biçimi televizyon haberleri üzerinden 

tartışılmaktadır. Televizyon haberlerinin “biz” ve “onlar” merkezli kutuplaşmalara sebep olduğu ve 

eşcinsellere karşı geliştirilen bakış açısının da bu şekilde biçimlendirildiği düşüncesinden hareketle, 

heteroseksüel cinsiyet alanının koruyucusu konumundaki habercilik anlayışının eşcinsellere bakış 

açısında da kendini gösterdiği düşünülmektedir. Çalışma, toplumsal cinsiyet konulu literatür 

taramasının yanı sıra kavramsal çerçeveyi belirleyen eşcinselliğin haber değeri, niteliği, kaynak olma 

durumu ve haber aktörü olarak pozisyonu gibi konular da örnek haberlerle birlikte irdelenmektedir.  

AnahtarKelimeler: Kimlik, ToplumsalCinsiyet, Medya, Eşcinsellik, Televizyon Haberleri 

Gender Issues In Media 

(Reporting of Homosexuality As a Marginal Sense of Identity In The News) 

Yusuf YURDİGÜL

 

İ. Etem ZİNDEREN


 

Abstract 

As becoming more and more effective in the formation of social and individual identities, the media 

acts as an important tool that shapes the gender identity in today‟s society which is highly exposed to 

the communication technologies. The studyes sentially aims at examining reporting manners as to 

gender identity and homosexuality concepts in the television news. At the heart of the study is the 

homosexuality concept corresponding to a different gender identity. As having recently become the 

central theme of the social gender issue, the manner of reporting of the homosexualidentity in 
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themedia is argued through the television news. Based on the assumption that the television news 

causes polarisations as „‟you‟‟ and „‟they‟‟ and that this is how the standpoint is shaped against the 

homosexuals, journalism mentality- as the protector of the heterosexual genderarea- has revealed itself 

about its point of view again sthomo sexuals, too. Apart fromits literature review about the social 

genderissue, the study examines the homosexuality- as well as samplenews- through its being news 

worthiness, being news resource and getting position as a newsactor.  

Keywords: Identitiy, Gender Society, Media, Homosexuality, Television News 

 

1. Giriş 

Yaşanılan zaman, mekan ve culture göredeğişiklikler arzeden toplumsal cinsiyet bir nesne 

olmaktan çok bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlık ve erkeklik olarak kabaca 

hiyerarşik bir biçimde kurulan busüreçte arada kalmış olan cinsel yönelimler de yine 

toplumsal yaşam içerisinde şekillenen cinsel politikalarca belirlenmektedir.Biyolojik bir 

özellik olarak kadın- erkek ayrımı doğuştan gelse de cinsiyet algısının oluşumu bireyin içinde 

yaşadığı toplumda diğer dış unsurlarla birlikte şekillenmektedir. Medya cinsel politikaların 

belirlenmesi ve bunun sonucunda cinsel algının kurulması bağlamında diğer tüm unsurlara 

kıyasla etkisini arttırmaktadır. Medyada toplumsal cinsiyet algısının kurulması biyolojik 

cinsiyetten çok, toplumsal yaşamın cinselliğe ilişkin belirlediği normlar ve standartlar 

ölçüsünde sosyal ve kültürel özellikler gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. Ancak 

normların ve standartların kurduğu bu toplumsal cinsiyet algısının dışında kalan birey ya da 

gruplar medyada çoğu zaman sapkın cinsellik, kavga, kan, cinnet ve bunalım gibi şiddet 

unsurlarıyla birlikte marjinal olarak sunulmaktadır. Neyin normal davranış, vekimlerin normal 

insane olarak kabuledilmesi, gerçekte marjinal olarak adlandırılan insanların hangi 

davranışlarının anormal olduğunun tanımlanması noktasında toplumsallaşma sürecine 

müdahalede bulunan tv haberleri eşcinselliğin marjinal olarak kurulmasında da oldukça etkili 

bir araçtır.  

Çalışmada eşcinsel kimliğin nasıl marjinalleştirildiği, hangi yöntemlerle sunulduğu, haber 

değeri olarak niteliğinin ne olduğu, haber kaynağı ya da haber aktörü olarak eşcinselliğin 

televizyona nasıl yansıtıldığı tartışılacaktır. Kimlik, cinsel kimlik, medya ve haber konularıyla 

kavramsal çerçevenin kurulacağı çalışma da eşcinselliğin tv haberlerinde sunum biçimi örnek 

haberler üzerinden irdelenmektedir. 

2. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Eşcinsel Kimlik 
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2.1 Kimlik 

Modern toplumlarda sosyal alan birbirinden farklı kimlikleri birlikte, bir arada 

barındırmaktadır. Bu kimliklerin kimi başat, kimi tabidir, kimi dışlanmış ve aşağılanmışken 

kimiyse toplum tarafından kabul görmüş ve hoş görüyle karşılanmıştır. Birbirinden farklı 

kimlikler arasında gerilimler kendini göstermiş ve bu gerilimler oldukça fazla sosyal 

çatışmanın da tetikleyicisi olmuştur. 

Başat olan kimliklerin kendisini tüm diğer kimliklere karşı üstün görerek ve kendini bir model 

olarak sunarken diğer kimlikleri olumsuzlama eğilimi göstermesi, başat olan sosyal 

çatışmaların temel sebebini oluşturmaktadır. (Bilgin, 2001: 207)  

Kelime anlamı bakımından aynilik “özdeşlik” kavramına denk gelen kimlik,İngilizce 

“identity”,latince “identities” kökünden gelmektedir. Psikoanalistler, sosyologlar ve sosyal 

psikologlar tarafından ele alınan kimlik kavramı diğer birçok disiplinin de katkısıyla 

literatürde  –ego, self, ego - identity, personel - identitiy ve pisiko - socialidentiy, v.s 

kavramlarıyla birlikte kullanılmıştır.  (Köknel,1981: 24) 

Kimlik; siyasal, etnik, ortak yaşam alanlarının kullanımı, kültür ve dil gibi birlikteliklerin bir 

arada yaşandığı “içermenin”  bir ürünü olduğu kadar, herhangi bir kimliği diğerlerine göre 

tanımlayan coğrafi ve kültürel sınırların, yaşama dair belirli simgeler ve sembollerin, davranış 

kalıpları gibi farklılıklar yaratan “dışlamanın” da ürünüdür. (Morley, Robins, 1997: 74) 

Farklılık, ötekilik, yabancılık gibi ortak bir kimlik için karşıt sayılabilecek kavramların ortaya 

çıkması durumu dışlayıcı yapının ürünüdür. Kimlik varlığını devam ettirmek, güven altına 

almak ve sağlamlaştırmak için çeşitli semboller ve simgelerle sürekli farklılıklar üreten bir 

dışlayıcı ve sınır koyucu yapı içerisine girmek zorundadır. 

Wilhelm E. Mühlman tarafından “sınır koyucu yapılar” olarak tanımlanan bu simgeler ve 

semboller bileşeni J. Assman tarafından, “ötekini sınırlamak”  olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılan dövme şekilleri, vücuda sürülen boyalar ya da deformasyonlar, takılar, etnik giysiler, 

dil, mutfak, yaşama bakış açısı gibi maddi haliyle kültür, geçmişin mirası, mitler, v.s sınıra 

işaret etmektedir. Tüm bunlar ötekini sınırlamak için kullanılan farklılıklardır. (Assman, 

2001: 152) Kişi, kimlik ve farklılıkların yerleşik alanında kalınca, kolayca ötekinin değerinin 

düşürülmesi yoluyla kimliğini korumayı amaçlayan stratejiler kullanan biri haline 

gelmektedir. Fakat ötekinin oluşturduğu dışa kapalı kimlikler alanını aşınca, bilgilendirmeye 

çalıştıklarıyla iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu kimliğini ve duruşunu yitirir. Bu süreçte 

başat olan ortak kimliğin stratejisi önemlidir. Kendinden olmayanlara yönelik bir eleme 
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mekanizması geliştiren ortak kimlik, bir anlamda sosyal kontrolü de sağlamaktadır. İnsanların 

birbirleriyle etkileşimde bulunma kabiliyetleri, karşıt eylemlerinin muhtemel sonuçlarını 

düşünmeleri, avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeleri, normal ya da anormal davranışlar 

içerisinde olup olmadıkları bu mekanizmaya göre değerlendirilmektedir. Davranış ve 

tutumları bu mekanizmadan geçemeyen,  elenen ya da karşıt tavır alan bireyler uzak durulası 

ötekiler olarak kurulmaktadır. 

Ortak kimliği paylaşmayan ya da sosyal kontrole karşı tavır sergileyenler dışarlıklı, yabancı 

ve marjinal gibi bir takım etiketlendirmelere ve kategorizelere maruz kalmaktadırlar. 

Etiketlenmelerle ya da kategorize ifadelerle anılmaya başlayan bireylerin sayıca çokluğu, 

onların da bir grup oluşturabilecekleri düşüncesini/yöntemini beraberinde getirmektedir. 

Dışarlıklı, yabancı ve marjinal bireyler olarak ortak kimliğe sahip olanlardan (diğerlerinden) 

ayrı bir muameleye tabi tutulan bireyler, tıpkı kimliğin mantığında olduğu gibi bir takım 

semboller ve simgelerin kullanımı yoluyla kendi kimliklerinin devamını sağlamak ve 

korumak için çeşitli yöntemleri kullanma ve onlardan beklenen davranış kalıplarını sergileme 

yoluna gideceklerdir. Bir anlamda kategorize edilmiş ve öteki biçiminde etiketlendirilen bu 

gruplar etiketlenme/tanımlanma biçimlerine uygun davranışlarla tepki gösterirler. 

Başkalarının (ortak kimliği sosyal kontrol mekanizmasına takılmamış olanların) önyargılarını 

içselleştirerek yeni bir kimlik duygusu kazanmaktadırlar. 

2.2 Cinsel Kimlik 

Foucault “Cinselliğin Tarihi” adlı yapıtında, norm ve standartlar üzerine kurulan cinselliğin, 

hangi kavramlar çerçevesinde ele alınması gerektiğini araştırmış ve genel geçer (biyolojik) 

yargıları alt üst etmiştir. Foucault‟ya göre bizler, “cinselliğe ilişkin müthiş bir merakın 

kıskacındayız, cinselliği sorgulamakta inat ediyor, onu ve ondan söz edilmesini dinlemeye 

doyamıyor, gizliliğini zorlayacak tüm büyülü halkaları yaratmaya yatkın görünüyoruz” 

(Foucault, 1993: 83). Cinselliğe ilişkin Foucault‟nun bu saptaması, cinsellik ve cinsel kimlik 

hakkında geliştirilen bütün yaklaşımları net bir biçimde özetlemektedir. Cinselliğe, cinsel 

kimliğe dair değer yargılarımız ve düşüncelerimiz, öğretilmiş bir merakın ve sorgulamanın 

ürünüdür. Cinselliğin toplumsal kuşatılmışlık ve önceden belirlenim özelliği, cinsel ilişkilerin 

nasıl yaşanması gerektiğini, merakımızın ve sorgulamalarımızın hangi sınırlar içinde olması 

gerektiğini öğretmektedir. 

Foucault‟ya göre bu sınırlar, iktidarın ürünüdür. Bu yönüyle bastırılmış ve yasaklanmış 

söylemlerin “ayıp”, “suç” ve “hastalığa” kadar götürülmesi iktidara bağlanmaktadır.  İktidar 

sosyal düzene istediği şekilde yön vermekte ve cinsel egemenliği de tekelinde 
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barındırmaktadır. Bu anlamda Hristiyan öğretisi, Kilise hukuku ve Medeni Kanun iktidar 

unsurlarıdır. Foucout, iktidar söylemlerinin cinselliği belirlediğini ve yüzyıllardır cinsellik 

etrafında fırtınalar koparmakta olduğunu belirtmektedir.  

İktidarın cinselliğe müdahalesini açık bir şekilde ortaya koyan “Sapkın Yerleştirme”, iktidarın 

cinselliğe ilişkin söylem boşalmasını yalnızca cinsel bir olay gibi göstermenin haksızlık 

olacağını ifade etmektedir. Çocukluktan yaşlılığa kadar bir dizi cinsel gelişme normu 

tanımlanır ve tüm olası sapmalar titizlikle belirlenerek bunlara karşı eğitsel ve tıbbi tedaviler 

düzenlenir. Böylece iktidar gücünü yeniden üretecek, toplumsal ilişkiler iktidarın istediği gibi 

yürüyecek ve dahası ekonomik olarak yararlı, siyasal olarak muhafazakar bir cinsellik düzeni 

kurulmuş olacaktır (Foucault, 1993: 42-43). 

Freud‟a göre ise, insanların hem ruhsal hem de bedensel sağlığı, büyük ölçüde cinsel 

yaşamlarına bağlıdır. Uygarlığın gelişmesi cinsel dürtüleri ve cinsel yaşamı sınırlamakta, bu 

da insanlarda nevrozlara ve ruhsal bozukluklara yol açmaktadır. Ama bu bastırılmışlık ve 

beraberinde getirdiği sinir ve ruh hastalıkları, modern toplumun nimetlerinden yararlanmak 

için ödemek zorunda olduğumuz bedeldir.  

İnsan davranışlarını belirleyen en temel gücün cinsel dürtü veya bir başka deyişle “haz ilkesi” 

olarak kabul eden Freud, “libido” adı verilen cinsel enerjinin, insan yaşamında hem yaratıcı 

gücün ve büyük başarıların, hem de doyumsuzlukların, sinir ve ruh hastalıklarının kaynağında 

yattığını göstermeye çalışmıştır. (Freud, 1999) Faucalt‟da olduğu gibi Freud‟da cinselliği 

sadece üremeden ibaret olmadığını söylemiş ve Freud‟cu bakış açısına göre anatomi 

(biyolojik cinsiyet) kader olarak kabul edilmiştir. 

Wilhelm Reich‟e göre de doğal ve sağlıklı bir cinsellik, kişinin hiçbir yasaklama duymaksızın 

cinsel heyecana kendini bırakma yetisidir. Freud‟un aksine Reich‟a göre, cinselliği bastıran ve 

sınırlayan uygarlığın kendisi değil, sadece içinde bulunulan zamandaki biçimidir. Baskıcı 

toplumları, cinselliğin özgürce seçimini engellemektedir. Cinselliğin bastırılması birçok 

toplumsal ve bedensel hastalığın sebebi olmaktadır. Dolayısıyla insanlar cinsel yaşamlarında 

özgürleştiklerinde toplum gerçekten uygar ve sağlıklı hale gelecektir (Reich, 1994) 

Cinsellik hakkında öne sürülen bu üç görüşte de cinselliğin üzerinde hakim kuran, onu 

bastıran ve belirleyen bir güç bulunmaktadır. Bu güç Foucault‟da Kilise hukuku ve Hristiyan 

öğretisinden kaynaklanan iktidar, Freud‟da uygarlığın gelişmesi ve Reic‟de ise cinselliğin 

bugünkü biçimidir. Bu yönüyle üç düşüncede de bir toplumsal cinsiyetin varlığı söz 

konusudur. Bu, insanların rol, sorumluluk, kısıt ve fırsatlarını çözümlemeye yarayan sosyo-
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ekonomik ve siyasal bir değişken olarak hem erkek, hem de kadınları kapsayan toplumsal bir 

cinsiyetin varlığını ifade etmektedir. Kadın ve erkeğin biyolojik olarak eril ve dişil olma 

durumu ve cinsel rolleri arasındaki farklar, toplumsal cinsiyet tarafından belirlenmekle 

birlikte cinsel kimliğini de oluşturmaktadır.  

En genel anlamıyla cinsel kimlik, bireyin kendisini erkeklik ya da dişilikle özdeşleştirmesidir. 

Bireysel cinselliğin toplum tarafından algılanışı karakter ve davranışların belirli kültürel 

kalıplara uyması ölçüsünde dişi ya da erkek niteliklere sahip olmaları şeklindedir (Yurdigül, 

2008: 31-33). Cinsel kimliğin biyolojik yanı olan bu tanıma göre, bazı biyolojik özelliklere 

sahip olan bireylere erkek, buna karşın belirgin ve farklı özelliklere sahip olanlara da kadın 

denmektedir. Yani cinsel kimliğin tanımlanmasında ilk aşama olan biyolojik cinsiyet, bir 

insanın erkek ya da dişi olması, doğduğu anda belirgin olan cinsiyetidir. Kadın ve erkek 

tanımlamaları bazı davranış ve düşünüş biçimlerinin kadınlara, bazılarınınsa erkeklere özgü 

olduğunu göstermektedir. Kadın veya erkek, kendi biyolojik cinsiyetine yüklenen ya da 

yakıştırılan davranış biçimlerinin dışına çıktıkları zaman, kadına “erkeksi”, erkeğe de 

“kadınsı” sıfatları yakıştırılmaktadır (Yurdigül, 2008: 33-37). 

Bu durum, cinsel kimliğin belirlenmesinde biyolojik cinselliğin yanı sıra cinsel rolün de 

önemli bir katkısı olduğunu göstermektedir. Biyolojik cinsellik, bir insanın kadın ya da erkek 

olmasıdır. Fakat cinsel rolden kastedilen, bireyin dişiliğini ya da erkekliğini gösterme biçimi, 

yani ne kadar dişi ya da erkek olduğudur. İnsanlar biyolojik cinsiyet tanımı gereğince, belirli 

fiziksel ölçütlere uydukları oranda kadın ya da erkektirler. Aynı şekilde, karakter ve 

davranışlarının belirli kültürel kalıplara uyması ölçüsünde de dişi ya da erkek nitelikli 

sayılırlar. Bu yüzden cinsel kimlik kavramını, cinselliği tamamen fizyolojik özelliklere 

indirgeyen biyolojik cinsellik ile anlatmaktansa kadın ve erkeklerin cinsleri temelinde nasıl 

düşünme, davranma ve hissetmeleri gerektiğini tanımlayan toplumsal olarak öngörülmüş 

farklılıklara dayanan, toplumsal olarak belirlenmiş davranış, yükümlülük ve sorumluluklardan 

oluşan cinsel rolle açıklamak gerekmektedir (Yurdigül, 2008: 31-33). 

Erol Güngör, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların bir değerler sistemine dönüşerek cinsel 

kimliği oluşturduğunu söylemektedir. Her toplum cinsiyeti bir sosyal statü olarak kabul etmiş 

ve mevkilere bağlı roller koymuştur. Yine her toplumda kadın ve erkeklerin kendine mahsus 

değerleri ve davranış tarzları vardır. Bu iki cins arasındaki tavır ve değer farkları bir bakıma 

bizim onlardan neler beklediğimizi ve neler istediğimizi gösterir. Kadınlara ve erkeklere 

“öğretilen” bu tutum farklarından başka, onların yaşadıkları hayatın özellikleri de kendi 

aralarında diğer cinsten farklı değerler geliştirmelerine müsaittir. Böyle bir fark, herşeyden 
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önce kendilerini “farklı” olarak benimsemelerine yol açar; kadın kadındır, erkek de erkek 

(Güngör, 1993: 81-82). 

A. Moir ve D. Jessel ise kadın ve erkek cinsleri arasındaki bu davranışsal farklılıkları, 

beynimizdeki cinselliğe bağlamaktadırlar. Yazarlara göre bizi, kendimize özgü, klişe 

(stereotip) davranışlar göstermeye iten nedenler, kadın ve erkek cinslerinde bulunan farklı 

hormanlar ve kromozomlardır (Moir, Jessel, 1992: 10 ). Bir anlamda biyolojik cinsiyet tezine 

dayandırılan bu görüşe göre; cinsel kimliği belirleyen psikolojik ve çevresel etkilerin yanında 

kaçınamayacağımız bazı biyolojik gerçekler vardır ki, iki cinsiyet arasındaki farklılıklara 

öfkelenmek yerine, ne olduğumuzu, nasıl davrandığımızı, ne şekilde düşündüğümüzü ve ne 

hissettiğimizi belirleyen beynimizdeki cinsiyet gibi bu farklılıkları kabul etmek 

gerekmektedir. Cinsel kimliğin saptanmasında, beynin fonksiyonunu vurgulayan bu duruş, 

gerçekliğini korumaktadır.  

Beynimizdeki cinselliğin biyolojik olarak cinsel kimliğimizi belirlediği tartışılabilir. Ancak 

cinsel roller öncelikle farklı toplumsal beklentilere yanıt verdikleri için, kadının ve erkeğin 

davranışlarının birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, cinsiyet farklılığına dair biyolojik 

varsayımlardan kurtulmamıza olanak tanımaktadır. İkinci olaraksa cinsel roller, toplumsal 

yapıyı kişiliğin oluşumuyla birleştirmektedir. Bu önemli ve güç bir teorik görevdir. Bu 

noktada temel görüş, sürecin “rolün öğrenilmesi”, “toplumsalaşma” veya “içselleştirme”  

aracılığıyla gerçekleştiğidir (Connel, 1998: 78-79). Böylece kadınlık karakteri kadınlık 

rolüne, aynı şekilde erkeklik karakteri de erkek rolüne, toplumsallaşma süreciyle 

üretilmektedir. Bu bağlamda marjinaller de, toplumsallaşma sürecinde meydana gelen bir 

takım aksamalar sonucu sapma göstermektedirler. Normatif (beklenen-onaylanan) 

standartların cinsel rol tanımlamasındaki hakimiyeti, bunlara uymayan durumların sapkın 

olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır. Normlar ve standartlar bundan kopuşların 

toplumsal açıdan marjinal olduğu ve muhtemelen kusurlu veya uygunsuz toplumsallaşma 

yüzünden ortaya çıkan bazı kişisel tuhaflıkların sonucu olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

Travestilik, transeksüellik, lezbiyenlik ve biseksüellik gibi eşcinsellik kategorileri cinsel rol 

karmaşası yaşayan insanlar bu değerlendirmelere maruz kalmaktadırlar.  Buna karşın 

biyolojik cinsiyet üzerine temellendirilen cinsel kimlik, toplumsal cinsiyetin onayladığı ve 

doğal olarak kabul ettiği cinsellik olarak kendini göstermektedir.  

2.3 Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet, kadınlar ve erkekler arasında toplumsal olarak kurulmuş, zaman içinde 

değişebilen ve kültürler arasında ve her bir kültür içinde değişiklikler gösteren farklılıklardır 
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(Taborga, Leach, 2012). Toplumsal yaşamda cinsellik, cinsellikle ilgili tutumlar ve eylemler, 

cinsiyet rolleri, toplum ve toplumsal alana ait normlar tarafından düzenlenmektedir. Bu 

yüzden cinselliğin toplumsal yaşamın çeşitli evrelerinde ve çeşitli toplumlarda farklı 

sosyolojik anlamlar kazandığı görülmektedir. Bu anlamda toplumsal cinsiyet,  erkek ve 

kadının biyolojik olarak farklılaşması durumuna ideoloji tarafından yüklenen anlam ve 

değerler olarak algılanmaktadır. Cinselliğin, cinsel olanın, toplumlara, dönemlere göre farklı 

görünüşleri aldığı farklı biçimleri vardır (Türköne, 1995: 13). Bu sosyolojik farklılıklar 

bireyin cinsel kimliğinin oluşmasında birincil etki göstermektedirler.  

Kişisel kimlik kişiyi, çevresindeki diğer kişilerden ayıran, tam anlamıyla kişisel vasıf ve 

özellikleriyle belirlenir. Ama her kişinin aynı zamanda bir sosyal kimliği de vardır. Bu sosyal 

kimlik kişinin özel bir gruba,  o grubun üyeliğine bağlanan emisyonel ve değer anlamlarıyla 

birlikte ait olduğu bilgisiyle belirlenen, bireyin kimlik imajının bir kısmına da dayanmaktadır. 

Benlik imajı kısmen onun sosyal unsuru tarafından belirlendiği için insanlar olumlu bir sosyal 

kimlik elde etmeye çalışacaklardır (Tajfel, 1999: 22) 

Aynı şekilde cinsel kimliğin oluşumunda da benlik ve toplum birlikte ve ayrılamaz bir şekilde 

birbirlerine bağlıdırlar. İlişkileri diyalektiktir, çünkü cinsel kimlik bir kere formlandıktan 

sonra onu şekillendirmiş olan topluma geri dönmektedir. Bireysel cinsel kimlik toplumsal 

cinsiyetten dolayı vardır. Fakat toplumsal cinsiyet de sadece fertlerin kendiliklerini ve 

bireysel cinsiyetlerini idrak ettikleri zaman ve toplumsal cinsiyeti referans göstermeleri 

halinde mümkündür. Yani kimliğin oluşumunda geçerli olan kişisel kimlik ve sosyal kimlik 

arasındaki paradoksal ilişki söz konusudur ve bu cinsel kimliğin oluşumunda da 

görülmektedir.  

Her toplum, üyelerinin objektif parçası olan kimlikler dağarcığı taşımaktadır. Belirli 

psikolojik özelliklere sahip ve belli durumlarda buna uygun psikolojik reaksiyonlar gösterilen, 

son derece normal tabilik olarak bilinen erkeklik ve kadınlık kimlikleri vardır. Fert 

sosyalleşirken bu kimlikler de içselleşmekte ve artık dışa dönerek erkek ve kadının tabii 

hassalarıyla ilgili bilgi arama ihtiyacında değildir.  Birey kim olduğunu bilir, buna uygun 

hisseder, kendini kendiliğinden yönetmeye başlar (Berger, 2002). Cinsel kimliğini toplum 

içerisinde realize eder. Yani fert cinselliğini sosyal olarak tarif edilen kadınlık ve erkeklik 

terimleriyle anlayarak bu şekilde tanımlamakta, toplumda yaşandıkça, doğrulandıkça ve 

uygulandıkça realite haline gelmektedir.  

Kişinin kendisi ve cinsel kimliği hakkındaki kavrayışı kendiliğinden, boşlukta ve yaşadığı 

sosyal çevreden bağımsız olarak oluşamamaktadır. Kimliğin mantığında olduğu gibi, cinsel 
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kimlik oluşumunda özdeşleşme ve farklılaşma süreçlerini bir arada barındırmaktadır. Ancak 

aşırı benzerlikler ve farklılıklar, cinsel kimliğin oluşumunda problemler yaratmaktadır. 

“İnsanların büyük bir çoğunluğu kimliklerini oluştururken yaşadıkları toplumun genel 

normlarından “ortalama kimlik” tanımından pek fazla uzaklaşmayı göze alamadıkları gibi, 

herkesle tıpatıp benzer olmayı da istemezler. Bu iki uç nokta arasında gidip gelirken güvenli 

bir orta nokta bulup orada konaklamayı yeğlemektedirler.” (Bali, 2001: 119).Bu açıdan 

cinsellik adına sosyal olarak realize edilen standartlar ve normlardan bunalan, ya da bireysel 

cinselliklerini yaşamaya çalışanlar bir dizi benzerlik ve farklılık oluşturma çabasına girişmeye 

başlamaktadırlar. Ancak yine de biyolojik olarak kadın ve erkeğin, eril ve dişil olma durumu, 

cinsel rolleri arasındaki farklar ve cinsel kimliği toplumsal cinsiyet tarafından 

belirlenmektedir.  

2.4 Eşcinsellik 

İnsan yaşamındaki en önemli hatta belki de en üst sıralarda yer aldığını söyleyebileceğimiz 

dürtülerden biri cinselliktir. Yetişkin dönemimize aniden ortaya çıkmış bir özel yeti ya da 

nimet olmaktan daha çok dünyaya gelmemizle birlikte sahip olduğumuz tüm biyolojik yeti ve 

özelliklerden en önemli olanlarından biridir (Yılmaz, 1998: 30 -31). 

Cinsellik, toplumsal etkileşimlerle normal ya da anormal niteliğini kazanan bireyin kimliği 

için en önemli özelliktir. Toplumsal açıdan normal olan cinsellik, ancak biyolojik boyuttaki 

doğal cinsellikle mümkün olabilmektedir. Cinsel kimliğini doğal olmayan temeller üzerine 

oturtan ve bu şekilde yaşayan bireyler, toplumsal baskıya ve çatışmalara maruz kalarak, cinsel 

açıdan doğal olmayan (marjinal) kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.  

Eşcinsellik kavramında karşılıklı ve farklı görüşler bulunmaktadır. Normal olanın, yani 

normlar ve standartlar ölçüsünde görüş bildiren heteroseksüel yaklaşımla, anormal doğal 

olmayan ve normatif standartlara başkaldıran homoseksüel bakış açısı arasındaki farklılıklar, 

eşcinsellik kavramını içinden çıkılmaz boyutlara getirmektedir. Konuya dair literatüroldukça 

geniş ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Cinsel literatürde tartışılan cinsellik, cinsel kimlik ve 

roller, rol sapmaları, eşcinsellik, gibi konularda heteroseksüel ve homoseksüel perspektifler 

arasında karşılıklı adeta bir savaş söz konusudur. Genel olarak cinsel sapmaları toplumsal 

cinsiyet açısından ele alan heteroseksüel yaklaşımların bunları sapık, hastalıklı ve tedavi 

edilmesi gereken kişiler olarak görmelerine karşın, homoseksüel bakış açısı bu durumu 

yadırgamakta ve karşı çıkmaktadır.  
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İnsanın cinsel kimliği kendi özünden ve bilincinden gelmektedir. Buna karşın bireysel 

cinselliğin toplum tarafından algılanışını, cinsel roller belirlemektedir (Akay, 2011). Karakter 

ve davranışlarının toplum tarafından belirlenen bir takım cinsiyet kalıplarına uyması 

ölçüsünde erkek ya da dişi olarak nitelendirilen bireyler, bu kalıpların dışına çıktıklarında 

sapkın olarak tanımlanmaktadırlar. Fakat cinsel rolün toplum tarafından algılanışı ile bireyin 

kendisi tarafından algılanışı farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin bir hermofrodit kişi, dış 

cinsel organlarından dolayı toplumsal çevresi tarafından erkekliğe uygun görülebildiği halde, 

kendini tam tersi bir yönde algılayabilmektedir. Nitekim uzun vade de bu hermofrodit kişinin 

cinsel rolüyle değil de kendi seçtiği cinsel kimliğiyle bütünleşmesi “erkek cinsel 

organlarından dolayı kendisine uygun görülen erkek rolüne göre yetiştirilmesine rağmen” 

kadın kimliğini benimsemesi çok olasıdır (Yurdigül, 2008: 31-33). Bu durum, insanların 

gerçek cinsel kimliğinin; yalnızca fiziksel durumları ya da görünüşteki davranışlarıyla değil, 

aynı zamanda kendilerini kadınlık ya da erkeklikle özdeşleştirmeleri biçiminde de 

belirlenebileceğinin bir kanıtıdır.  

Cinsel rol sapmasına uğrayan kişinin kendisini karşı cinsle özdeşleştirmesiyle oluşturduğu 

cinsel kimliğe cinsel literatürde homoseksüel, yani eşcinsel denmektedir. Kendi cinsinden 

olana duygusal, erotik ve cinsel yönelim içinde bulunarak cinsel rol sapması durumunda kalan 

kimlikleri homoseksüel başlığı altında toplamak mümkündür (Yılmaz, 1998: 251). Çünkü 

cinsel literatürde transseksüel, gay, lezbiyen, biseksüel, hermofrodit ve travesti gibi birçok 

cinsel rol sapması ayrı ayrı tartışılmasına rağmen bu kimliklerin birer eşcinsel kimlik olduğu 

konusunda toplumsal bir onay söz konusudur. 

Cinsel yönelimin belirlenmesinde ve cinsel davranış kalıplarının yerleşmesinde toplumsal 

etkenler ve kültür, kuşkusuz önemli belirleyicilerdir. İnsanların yalnızca üreme içgüdüsüne 

indirgenemeyen cinsel davranışları bireysel ve toplumsal düzeyde büyük bir çeşitlilik 

göstermektedir. Dolayısıyla cinsel eğilim ve seçimleri kesin çizgilerle birbirinden ayırıp 

evrensel bir sınıflandırma yapmak zordur. Ancak son yıllarda cinsel kimliğimizin “doğulan 

cinsiyet”  ve sonradan “olunan cinsiyet” olmak üzere iki bileşeni olduğu yolundaki düşünceler 

ağırlık kazanmaktadır (Göka, 2002: 5). Cinselliğin bu bileşenleri hakkındaki tartışmalar, 

cinsellik hakkında bir sınıflandırmayı da beraberinde getirmektedir. Cinselliğin yalnızca karşı 

cinse yönelik olduğu heteroseksüel davranışın bir uçta, kendi cinsine ilgi duyan ve biyolojik 

cinsiyetini kabul etmeyip karşı cinse ait yönelimler besleyen homoseksüel davranışın diğer 

uçta olduğu bir sınıflandırma söz konusudur.  
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Bir toplumda eşcinselliğe yüklenen anlam, (hangi cinsel eylemlerin eşcinsellik çerçevesinde 

kabul edildiği ve kimin eşcinsel olarak tanımlandığı) eşcinsel eyleme katılanların ve genelde 

toplumun eşcinselliğe ve eşcinsele yüklediği anlamla belirlenmektedir. Dolayısıyla 

eşcinsellik, o toplumun egemen cinsiyet ve cins düzenleriyle ilişkilidir.  

Eşcinselliğin sapkın bir cinsel etkinlik olarak kabul edilmesine karşın JonNuttall, eşcinselliğin 

ahlaki olarak yanlış bir şey olmadığını savunmaktadır. Bir cinsel etkinlik, bir kişi başka bir 

kişiyi sadece cinsel tatmin aracı olarak kullanıyorsa sapkındır. Böylesi bir etkinlikte, bir 

kişinin yerini herhangi bir başkası alabilir, çünkü gereken şey özel olarak o kişi değil, uygun 

karakter de herhangi biridir. Karşı cinsle girilen ilişkide olduğu gibi biyolojik üreme işlevini 

yerine getiremediği ve doğal olmadığı için eşcinsellik yanlış görülmektedir. Nutall‟a göre bu 

durum yine de kendi başına, onun yanlış olması için bir neden teşkil etmez (Nuttall, 1997: 95-

107). 

Hristiyan(Katolik ve Ortodoks) literatüründe kesin bir dille reddedilen eşcinsellik haram 

olarak kabul edilmektedir.  Yaratılış 19:1-13; Levililer 18:22; Romalılar 1:26-27; 1 Korintliler 

6:9 pasajlarında eşcinsellik Tanrıyı inkar ederek O‟na itaatsizlik etmenin bir sonucu olarak 

görülmektedir. İnanca göre Tanrı insanları içlerinde homoseksüel arzularla yaratmaz. 

Dolayısıyla eşcinselliğin insanların kendi seçimleriyle olduğu kabul edilmekte ve doğuştan 

gelmeyen (Fıtri olmayan) sapkın bir eğilim olarak kabul edildiği görülmektedir. (Kutsal-kitap, 

2011)  

Geleneksel Yahudi kural ve değerlerinin kaynağı olarak Yahudiliği yansıtan Tanah'ın ilk beş 

kitabı olan Tevrat, geleneksel bakış açısına göre eşcinsellikten iki kere bahsetmektedir. 

“Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir.”(Tekvin 18:22)  

“Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. 

Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.”(Levililer20 :13)  

Musevi literatürüne göre de eşcinsellik kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Kesin bir 

şekilde haram olduğu kabul edilen eşcinsellik sert bir üslupla reddedilmektedir. (kutsal-kitap, 

2011) 

İslam literatüründe eşcinsellik, “lûtilik” ve “livâta” olarak adlandırılmaktadır (Hâdimi, 1994: 

299). İslamiyet‟in Kutsal Kitabı Kuran-ı Kerim‟de MearicSûresinin 29,30 ve 31. ayetlerinde 

ve NûrSûresinin 6. ve 7. ayetlerinde;  nikahlı eşler ve sahip  olunan cariyeler dışındaki bütün 

cinsel ilişkiler haram kılınmakta, dolayısıyla “lûtilik” olarak adlandırılmaktadır (Özbek,1987: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tevrat
http://incil.info/YC1999/arama/Yaratilis+18:22
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568-349). Aynı şekilde LûtSûresinde erkekler arası ilişkileri kınayan ve yasaklayan bir çok 

ayet bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim‟de eşcinselliğin kesin olarak yasaklandığını ve bu tür bir 

cinsel ilişkinin “livatalık” olacağını bildiren en kesin yargı, ÂrafSûresinin 80 ve 81. 

ayetlerinde görülmektedir. 

“Lûtu da (peygamber olarak) gönderdik. Kavmine de ki: Sizden önce âlemlerden 

hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle 

erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz, haddi aşan bir kavimsiniz”(Özbek,1987: 159). 

Sonuç olarak Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet‟te karşı cinsler arasındaki ilişkiyi esas alan 

ve eşcinselliği yasaklayan bir mantık söz konusudur.  

Dinin hayatın her alanında hissedildiği Türkiye‟de eşcinsellik, doğal bir cinsellik 

sayılmamaktadır. Aynı zamanda erkeğin egemenliğine bir tehdit oluşturduğu için ayıp, günah 

ve yasak sayılmakta, toplum tarafından sapkın ve marjinal olarak nitelendirilmektedir.  

3. Medya ve Toplumsal Cinsiyet 

3.1 Tv Haberciliği 

Haber medya çalışmalarının her zaman odaklandığı konulardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öyle ki zaman içinde en yaygın araştırma konusu olan medya “türü”nün haber 

olduğu söylenebilmektedir (Yurdigül, 2008: 55-60). 

Habercilik söz konusu olduğunda günümüzde daha çok radyo ve televizyon gibi işitsel ve 

görsel medya ve özellikle son zamanlarda elektronik medya gelmektedir. Medya içeriklerinin 

tüketimi çerçevesinde talep yazılı basından görsel basına kaymıştır. Buna görselliğin getirdiği 

avantajları da eklersek görsel medya haberlerinin artan önemini teslim etmek gerekmektedir 

(İnal, 1996: 20).  

Televizyon haberleri izleyiciden tümüyle teslimiyet istemektedir. Çünkü televizyondaki tüm 

programlarda olduğu gibi görsel ve işitsel duyuların açık olmasıyla zihinde tam bir algılama 

oluşturacaktır. Bu kuşatıcı yapı, profesyonel gösteri teknikleriyle üretilir. Bu yönüyle 

televizyon haberi tipi (türü) drama düzenleri içinde gerçekleştirilen, kurgulanan, sahnelenen 

bir özel gösteri “türüdür” (Coşkun, 1995: s. 20). 

Medyada merkezi bir konuma sahip olan haberin bir medya organizasyonu için vazgeçilemez 

önemi televizyonda çok daha fazladır.  Toplumun tüm kesimleri dikkate alındığında 

günümüzde gazete ve sosyal medyaya kıyasla televizyonun, hemen herkesin erişebilme 
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imkanı bulunan bir araç olması, televizyon haberlerinin daha belirgin bir takip edilebilirliğini 

göstermektedir.(Yurdigül, 2008: 56-62). 

Televizyon haberleri için en önemli unsurlardan biri görüntüdür. Öyle ki önemli bir olay 

olmasına rağmen birçok haber görüntü olmadığı için bülten dışı bırakılmakta ve haberciler 

arasında bu tür haberler “çöp haber” kavramıyla nitelenmektedir.  Bu anlamda bazı haberler, 

görsel güçleri olmadığı için tamamen göz ardı edilirken, bazılarıysa bu güç sayesinde ön 

plana çıkarılmaktadır. (Uygunç, Genç1998: 56-62) 

Televizyon haberciliğinde her haberin mutlaka görüntü ya da görüntüler eşliğinde sunulması 

önemli bir amaçtır. Böylece haberde görüntü ve söz birbirini tamamlamalıdır. Haberle ilgili 

görsel malzeme edinilememişse haber mutlaka başka görüntü unsurlarıyla desteklenmelidir 

(Uyguç, 1998: 149). Bu kural televizyon haberciliğinin vazgeçilmezi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla görüntü, yayınlanacak haberin seçiminde en önde gelen unsurdur. 

Televizyonun görüntüye olan bağlılığı (bağımlılığı) onu iletişimin en güçlü aracı yapmaktadır. 

Televizyon haberciliği açısından görüntünün çok önemli olması haber dilini ikinci planda 

bırakmaktadır. Ancak haber söz ilişkisi bağlamında haberde kullanılan dil de televizyon 

haberi açısından önemli bir unsurdur. Haber cümlelerinde dil sanatlarından fazla 

yararlanılmadığı, fakat dikkat çekmek için bazı özel sıralama tekniklerinin kullanıldığını 

görülmektedir. Televizyon haberlerinde kullanılan dil, çoğunlukla algılamayı ve hafızada 

tutmayı kolaylaştırmaya yönelik düzenlemelerden oluşmaktadır. Kesin anlamlı yüklem 

kullanımı, güçlü negatif ya da pozitif cümleler kullanılarak iknaya doğru uzanan bir yöntem 

belirlenir (Özerkan,  2001: 121-122). Bu yüzden televizyon haberleri için kullanılan dil, en az 

görüntü kadar önemlidir.  

3.2 Tv Haberlerinde Eşcinselliğin Sunumu 

Televizyon haberlerinde eşcinsel kimliğin sunum biçimine baktığımızda, marjinalalgının 

hakim olduğunu görmekteyiz.  Televizyon haberleri, “neyin normal davranış ve kimlerin 

normal insan kabul edilmesi, gerçekte sapkın olarak adlandırılan insanların hangi 

davranışlarının anormal olduğunu tanımlayarak” (Burton, 1995: 164) normal olarak 

tanımlanan herkes alanının ayakta kalmasını sağlamaktadır. GraemeBurton bu durumun adi 

suçlarda görülebileceğinin mümkün olduğunu savunurken Türkiye‟ye baktığımızda 

eşcinsellerden yola çıkarsak; toplumun büyük bir kesimi tarafından marjinal bir kimliğe sahip 

insanlar olarak tanınmaktadırlar. Televizyon haberlerinin bu noktadaki işlevi, toplumun büyük 

bir kısmının heteroseksüel olduğu “herkes” alanının korunması ve bu alanın dışına çıkan 
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marjinal homoseksüelleri marjinal cinsel kimlikler olarak sunmaktır. Davranışları sapkın 

olarak nitelendirilen eşcinseller, bu şekilde bir etiketlendirmeye tabi tutulmakta ve herkes 

alanında yaşayan bireylerin kanaatleri de bu yönde şekillendirilmektedir (Yurdigül, 2008: 

111-123). 

Televizyon haberleri eşcinseller gibi marjinalkimlikler hakkındaki kanaatlerin oluşmasında ve 

bu kanaatlere sosyal destek aranmasında son derece etkili bir araçtır. Haberlerde sunulan 

haliyle birey, eşcinselleri aşağılayan, onları marjinalcinsel kimlikler olarak algılayan ve 

kendisi gibi düşünen bir çok kimsenin varlığından haberdar olmaktadır. Böylece birey herkes 

alanının varlığına daha çok inanarak kendisini birlikte olmanın bütün avantajlarının yaşandığı 

“normal olma” halinde bulmaktadır.  

Kamuoyunun “normal olma” halinde biçimlenmesi sürecine ilişkin televizyon haberleri, 

çoğunluk tarafından onaylandığı sanılan kanaatlerin açıklanmasına izin vererek, bireylerin 

yalıtılma korkusuna kapılmalarını en önemli etken olarak kullanmaktadır. Bu şekilde bir 

biçimlendirme, azınlık kanaatlerinin yok olmasına yol açarak çoğunluğun kanaatlerinin 

güçlenmesini sağlamaktadır. Bu anlamda televizyon haberleri tarafından sunulan kanaat, 

baskın ve geçerli kanaat olmaktadır. Haberler tarafından marjinalolarak lanse edilen yaşam 

biçimi, grup kimliği, inanç, cinsellik gibi değerler toplumsal içerikli olduğu için bu değerlerin 

kabul edilmesi ve ortak bir kanaat haline gelmesi çok daha kolay olmaktadır. Bu kanaatlerin 

dışında kalmayı yeğleyen birey ise yalıtılma ve uyumsuzluk korkusuyla ya sessiz kalacak ya 

da davranış ve tutumları eleyen ve bir anlamda sosyal kontrol sağlayan sıradan olma alanının 

eleme mekanizmasına takılarak, kendisi de bir marjinalkimlik olacaktır(Yurdigül, 2008: 111-

123). 

Televizyon haberleri toplumsal kanaatlerin oluşmasında ve bu kanaatlerin süreklilik 

kazanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu anlamda neyin doğru davranış ve neyin sapkın 

bir davranış olduğunu belirleyen haberler, herkes alanının oluşması ve korunması için 

mükemmel bir zemin oluşturmaktadır. Televizyon haberleri bu maskelerin ve rollerin 

dağıtıldığı mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşcinsellere de bir maske monte edilerek 

onlara cinsellik, fuhuş ve şiddet gibi simgelerle marjinallikrolü uygun görülmüştür.  

Televizyon haberlerinde marjinalkimliğin sunumunu yapılandıran diğer bir strateji ise 

kişiselleştirme yaparak temsil etmedir. Meydana gelen olaylar bireylerin kişisel eylemleri 

olarak görülür. Bu durumda televizyon haberleri temsil etme işleviyle “biz” ve “onlar” 

ayrımına da gitmektedir. “Biz”in içinde kalan insanları kişiselleştirerek temsil etmekte, bizin 

dışında kalanları da grup kimliği içerisinde sunarak “onlar” alanında temsil etmektedir.  
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Televizyon haberlerinde temsil etme, hem bazı göstergelerin kullanılmasıyla bir şeylerle 

benzerlik oluşturulmasını hem de bu göstergeler aracılığıyla anlamların yaratılmasını ifade 

etmektedir (Burton, 1995: 226). Kişi ya da grupların temsil edilmesi, giyim kuşamı, davranış 

tarzlarını, ritüelleri, toplumsal sınıfı ifade eden görüntü göstergeleriyle inşa edilmektedir. 

Örneğin eşcinsel olarak sunulan travesti haberlerinde; kırmızı çorap, yüksek topuklu ve büyük 

numaralı ayakkabılar, bol makyaj, fuhuş amaçlı otostop ve çevrelerine uyguladıkları saldırgan 

tavırlar travestilerin televizyon haberlerindeki görüntü göstergelerini oluşturmaktadır.    

Televizyon kanallarındaki haberlerin sunum tarzına bakıldığında marjinal gruplar genellikle 

aynı ifade ve görsel malzemeyle desteklenmektedir. Haber, belirli bir haber sunum formuyla 

izleyicinin karşısına getirilmektedir. Dolayısıyla televizyon haberleri, aslında izleyicilerin 

zorunlu olarak şiddet ve cinsellik unsurlarıyla buluştuğu bir zemin olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Bu yüzden televizyon haberlerinin bu tutumu marjinalkimliklerde davranışların 

saldırgan olma ve çevrelerine şiddet uygulama eğilimine yönelmesi gibi olumsuz bir duruma 

neden olmaktadır (Yurdigül, 2008: 111-123). 

Habercilerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu yüzden gerek yasal, gerek 

basın meslek ilkeleri, gerekse haberci açısından bireysel ahlaki boyutu çerçevesinde 

eşcinsellerin haberlerde yer alması ve sunum biçimi noktasında, habere konu olan fertler için 

habercilerden daha duyarlı bir tutum beklenmektedir. Aksi taktirde bu kuralların hiçbir anlamı 

kalmayacak ve günümüz haberciliğinde olduğu gibi haberciliğin sembolik ifadeleri olarak 

kalacaklardır.  

3.3 Eşcinselliğin Haber Olma Niteliği  

Bir televizyonun haber merkezine kendi muhabirleri,  ulusal ve uluslararası ajanslardan bir 

gün boyunca çok sayıda haber ulaşmaktadır. Televizyon haberlerinin kısıtlı zamanda 

yayınlanması ve haberlerin sayıca çokluğu, sunulacak habere dair seçim yapılması 

gerekliliğini doğurmaktadır. 

Bu yüzden haber merkezine bağlı olarak çalışan alt birimler, yayınlanacak haberlerin 

yapılıp/yapılmayacağına, haberlerin ne şekilde verilmesi gerektiğine, bir haberin haber 

bültenine kaçıncı sıradan gireceğine, bağlı bulundukları genel yayın yönetmenleri ya da yazı 

işleri müdürleri ile birlikte karar vermektedirler. Haberin yayınlanacağı televizyonun haber 

bülteninde bir “haber önceliği”nin bulunması söz konusudur. Haber önceliği, bir haber 

kuruluşunun hangi türden haberleri önemli sayacağı ve bunlara ne kadar harcama 

yapabileceğini ifade etmektedir(Kars,1996). 
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Haberin üretilmesi aşaması, medya organizasyonunun yaratıcı grubunda yer alan, genel yayın 

yönetmeninden stajyer muhabirine kadar tüm eşik bekçilerinin önlerine gelen 

enformasyondan hangisinin, haber üretim sistemine alınacağına karar vermelerine yardımcı 

olan ölçütlere/kriterlere, haber değeri denilmektedir (Kars,1996). 

Haber değeri kavramı GraemeBurton‟a göre, haber değerlerini, haberi üretenlerin önemli 

kabul ettikleri haber konuları ve bu konuların geliştirim biçimidir. (Burton, 1995: 221). Bu 

anlamda haber değeri, haber yapımcılarının çeşitli nedenlerden dolayı bazı konuların öncelik 

taşıdığını ve bu konuların bir haber değerinin olduğunu düşünmesine ve buna bağlı olarak 

haberin sunuluş biçimine bağlı olmaktadır.  

NurdoğanRigel, haber üretiminde üç temel önyargılı tutumun kaliteli gazetecilik yapılmasını 

engellediğini savunmaktadır.  Basitleştirme, kişiselleştirme ve sembolleştirmenin olarak 

belirlenen bu tutumlar haber değeri açısından olduğu gibi, eşcinsellerin haber olma niteliği 

açısından da önemlidir:  

1. Basitleştirme: Haberin anlaşılır olmasını sağlama amacıyla yapılmasını ifade etmektedir.  

2. Kişiselleştirme: Olayları, kurumlar ve tarihi bağlardan ayırarak bireysel adlandırmalarla 

anlatma yolunu ifade etmektedir.  

3. Sembolleştirme: Karmaşık kavramların sembollerle anlaşılır kılınmasını ifade etmektedir. 

(Rigel, 2000: 67) 

Habercilerin, haber üretim sürecinde takındığı bu üç ön yargılı tutumun tamamına eşcinsel 

içerikli haberlerin sunumunda rastlanmaktadır. Haber değeri olarak eşcinseller basitleştirme, 

kişiselleştirme ve sembolleştirme tutumlarıyla habere konu edilmektedirler. Bu durum 

haberlerde kullanılan görüntüler, nitelendirmeler, haber metni, uzman otoritelerin görüşleri 

çerçevesinde görülmektedir.  Habercilik gelenekleri, fikir birliğinin dışına çıkmayı olanaksız 

kılmaktadır. 

Şiddet ve cinsel içerikli görüntüler, haberciler için değerlidir. Ayrıca geliştirmeye uygun 

öyküler de diğerlerinden daha fazla tercih sebebi olmakta ve değerli görülmektedir (Burton, 

1995: 1390).  Olayların ele alınış biçimi, dramatize unsurların da katılmasıyla birlikte 

haberlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Eşcinsellerin herhangi bir ayrıma gitmeden travesti 

ve transseksüellikle benzerlikler yaratılarak onlarla bağlantılı kurgulanması, haber içerikleri 

ve haberin geliştirim değerini arttırmasıylahikayeyi renklendirmesini sağlamaktadır. Bu 

durum eşcinsel haberleri gibi bazı haberlerin diğerleri arasından seçilmesine yarayacak 

özelliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu yüzden haber üretme sürecinde önemli bir yere 
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sahip olduğu düşünülen haber değerlerinin, habere konu edilen olayların seçiminde belirleyici 

bir rol üstlendiği görülmektedir.  

Van Dijk‟egöre seçmeci haber kullanımının tekdüze haber temposu ve öykü başlığının seçimi 

yoluyla kitle iletişim araçları, hangi haber aktörlerinin kamuya yeniden sunulacağına, onlar 

hakkında ne söyleneceğine ve özellikle nasıl söyleneceğine karar vermektedir.  Haber 

söyleminin el altı söylemlerin bir ürünü olduğunu savunan Van Dijk iki şeye işaret 

etmektedir: ilki, haber metinlerinin ve anlatısının özgün bir söylemi olduğudur. İkincisiyse, 

haberin söyleminin kaynak kişi ve kuruluşlardan ayrı düşünülemeyeceğidir. (Kars, 1996: 

92)Bu yüzden bir haber değeri taşıyan eşcinsel haberlerinin söyleminde, habere konu olan ya 

da bir anlamda haberi şekillendiren eşcinsellerin, kaynak olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Haber anlatısının özgün metnini oluşturan haber değerleri, haberin kaynağı ya 

da aktörleri olarak eşcinsellerle birlikte, aynı bağlamda ele alınmalıdır.  

3.4 Haber Kaynağı Ya Da Aktörü Bağlamında Eşcinsellik 

Haberin taşıdığı gerçeklik, doğruluk gibi etik değerlerin oluşumuna ve haberin enformatik 

yapısına katkı sağlayarak haberin temelini oluşturan bilgilerin elde edildiği kişi, kurum, yazılı 

belge veya raporlar, haber kaynağı olarak tanımlanmaktadır (Rigel, 2000: 188). Muhabirin 

habere ulaşma çabalarıyla kendisine bilgi sağlayan kaynaklar, insan kaynakları (birinci el) ve 

yazılı kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurbanlar, uzmanlar, polis veya olaya tanık 

olanlar insan kaynaklarını oluşturmakta ve genel olarak haberciyi bilgiye ulaştıran kişi ve 

grupları ifade etmektedir. Belgeler, kamu kayıtları, kurum kayıtları ve mahkeme kayıtları gibi 

kaynaklar ise yazılı kaynaklar grubuna girmektedir (Parsa, 1993:97-98). İnsani kaynaklar ve 

yazılı kaynaklar, habercilik literatüründe, birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak da 

geçmektedir (Tokgöz, 1988: 74). 

Haber kaynağı olarak eşcinsellerin, insan/birinci el kaynaklar grubunda yer aldıklarını 

söylemek mümkündür. Çünkü birinci el kaynaklarda bulunan teşhir edilme korkusu ve 

kaynak olarak çıkarları doğrultusunda bilgi aktarma ya da davranışlar sergileme durumu, 

eşcinseller için de geçerlidir. Örneğin haberlerde röportaj yapılan eşcinsel görüntülerinin 

mozaiklenerek (yüzü kapatılarak) verilmesi teşhir olma kaygılarından ileri gelmektedir. Fakat 

haberlere grup olarak kaynak teşkil ettikleri durumlardaysa, teşhir olma kaygısı ortadan 

kalkmakta ve grup olarak kendilerini sunma çabası ortaya çıkmaktadır. Bu tür çabaların 

temelinde muhatabı, yani haberi yapanı ve sosyal rağbet alanlarını memnun etme ve kendi 

sosyal benliklerini/kimliklerini oluşturma ve kabul ettirme güdüleri yatmaktadır. Bu durumda 

haberci, şiddet ve cinsel içerikli bol rating getiren bir kaynağa sahip olmakta, eşcinsel ise 
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bunun karşılığında, haberler aracılığıyla sosyal rağbet görmekte, muhatabını memnun etmekte 

ve kendi kimliğini rahatça sunabilmektedir (Yurdigül, 2008: 119-122). 

Haberlerde karşımıza çıkan toplumsal onay içerikli ya da meşrulaştırıcı yönü ağır basan 

ifadelerin sıkça kullanılması, eşcinsellerin kendileri gibi olmayan diğerlerinin onayını 

almasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca tv haberleri aracılığıyla kendilerine meydan okuyan, 

şiddet gösteren, lanetleyen diğerlerine karşı da kimliklerini koruyacak, devam ettirecek, 

eylemlerinin izlenirliğini arttıracak ve gündemde kalmalarını sağlayacak bir zemine sahip 

olmaktadırlar. Üstelik kendini sunma işi bir başkası tarafındanyapıldığında daha etkili 

olmaktadır. Haberlere kaynak teşkil eden eşcinseller için bu işi televizyon haberleri 

yapmaktadır. 

Televizyon haberciliğinde haber kaynağı olan kişi veya kişiler-televizyonda görselliğin yoğun 

bir şekilde kullanılması çerçevesinde- tıpkı film aktörleri gibi haber aktörüne dönüşmüşlerdir. 

Bu kişiler habere konu olan olayların başrolündedirler (Rigel, 2000: 65). Bu anlamda 

eşcinsellerin haberlerde çok sık bir şekilde yer alması, film yıldızlarında olduğu gibi yaptıkları 

her hareketin takip edilmesi, konuşma biçimleri, giyim tarzlarının gösterilmesi, kazandıkları 

paranın açıklanması gibi yaşam tarzlarının kamuoyuna özendirici unsurlarla sunulması, 

eşcinsellerin bir haber aktörü olarak algılanmasına neden olmaktadır(Yurdigül, 2008: 119-

123).Ancak eşcinseller, habere konu oldukları olayların yorumcusu ve açıklayıcısı değildirler. 

Yorumu yapan ve olayı açıklayan, habercinin bakış açısı ve uzman olarak görüşlerine 

başvurulan otoritelerin fikirleridir. Onlardan istenen bir sinema aktörünün yaptığı gibi 

haberlerin ratingini arttırmaları ve olayı daha anlaşılır hale getirmeleridir. Eşcinsellerin 

kaynaktan aktöre dönüşmeleri için medyanın (haberin) “medyada yer aldın, önemlisin” 

(Rigel, 2000: 66) mesajı yeterli olmaktadır.  

Haberin şematik yapısı haber kurumunda çalışanlar tarafından, tematik yapısı ise, haber 

kaynağı ya da aktörü tarafından oluşturulmaktadır.  Haber kaynağı ya da aktörleri olarak 

eşcinsellerin medyada yer alabilmeleri için grup halinde hareket etmeleri, sosyal çatışma 

içerisine girmeleri, “herkes alanı”nın sınırlarını zorlamaları ve habercilere kargaşa, panik ve 

saldırı gibi eylem yüklü görüntüler sunmalıdırlar. Ancak bu şekilde haberlere kaynak ya da 

aktör olacaklardır. Haberciler tarafından görüntülerin tercihi bu yönde olmakta ve yine 

habercilerin ifadesiyle; izleyicinin talebi de bu yönde gelişmektedir. Haberlere konu 

olabilmeleri için gönderdikleri iletilerin aksiyon filmlerindeki aktörlerde olduğu gibi bol 

şiddet ve cinsel içerikli olması gerekmektedir. 
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“Suç seçkinleri” eşcinsellerin haber kaynağı ya da aktörü olarak medyada yer almaları 

konusunda tartışılması gereken diğer bir kavramdır. VilfredoPareto‟nun “seçkinlerin 

dolaşımı” kavramına göre; mahkumlar, medyanın kendilerini haber kaynağı ve haber aktörü 

olarak haberlerde ilk sırada kullanıldıklarında, “suç seçkinleri”ne dönüşmektedirler (Rigel, 

2000: 195). Suç teşkil eden eylemleriyle haberlerde çok sık yer alabilen eşcinseller, bu 

eylemlerini haberler aracılığıyla legal hale getirmektedir. Haberlerde kullanılan şiddet ve 

cinsel içerikli iletilerin çok önemli iletilermiş gibi sunulması, eşcinselleri seçkin dolaşımına 

sokmakta ve toplumsal yaşam içinde suçları olumlayan bir sistemin öncüleri olarak “söylem 

seçkinleri” konumuna yerleştirmektedir. Haber kaynağı ya da haber aktörü olarak 

eşcinsellerin seçkin dolaşımındaki yeri söylem düşkünleriyken, haberlerde sıkça yer almaları 

ve bu şekilde toplumsal onay kazanmaları sebebiyle söylem seçkinlerine dönüşmektedir. 

4. Sonuç 

Kimliğin kavramsallaştırılması için sosyal ilişkilerin en az iki grup, yani biz ve onlar şeklinde 

sınıflandırılması gerekmektedir. Bu yüzden varlığını ve hakimiyetini devam ettirmek için 

farklılıklar yaratan ortak bir kimliğin, her zaman için karşısına aldığı bir “onlar”, yani “öteki” 

fikri yer almaktadır. Kimliğin tehlikede olduğu düşünüldüğünde bu farklılıklara daha çok 

sahip çıkılmakta ve belirginleştirilmektedir. Bu noktada televizyon haberleri ortak kimlik 

düşüncesinin oluşturulması anlamında kendine özgü söylem ve kurgulama yöntemleri ile 

kimliklere ait sembol ve simge yaratılmasında son derece etkili araçlardan biridir.  Özellikle 

de ulusal kimliğin oluşturulması / benimsetilmesi açısından bayrak, dil, kültür gibi ortak 

kullanıma açık alanlar ve semboller, haberlerin yoğun bir şekilde üzerinde durduğu birleştirici 

unsurlardır. 

Marjinal olma tekdüzeleşme ile ilintilidir ve ortak kimlik “herkes” alanında yaşanmaktadır. 

Televizyon haberlerinde kullanılan söylem ve sunum biçimi, siyasi, ekonomik, ulusal ve dış 

habertürlerinde olduğu gibi herkes alanına paralel bir doğrultuda olarak sıradan ve tekdüzedir. 

Bu çerçevede yapılan haberlere bakıldığında haberlerde yapı ve söylem benzerliği 

görülmektedir. 

Ancak televizyon haberleri ortak aidiyetlerin, kimliklerin ve aynılaştırmanın oluşturulduğu 

zeminler olduğu kadar farklılıkların yaratılması ve ayrılaştırmanın sağlanması için de etkili bir 

araçtır. Bu anlamda herkes alanın doğal sonucu olan sıradan olma halinin dışında kalanlar, bu 

girişimden vazgeçirilme veya marjinal olarak ilan edilme çabası çerçevesinde, televizyon 

haberlerince bu görev yerine getirilmektedir. Herkes alanına ait söylemlerle şekillendirilen 

haberler, bu söylemin karşısında bulunan “ötekilerin” yaşam biçimlerini, davranışlarını, 
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kimliklerini farklılaştırarak sınıflandırmakta ve marjinal etiketlendirme yaparak algıları bu 

yönde şekillendirmektedir. 

Televizyon haberlerinde marjinal bir kimlik algısı olarak eşcinselliğin sunumu üzerinde 

durulan çalışmada, marjnal kimlik algısı olarak eşcinseller belirgin bir yerde durmaktadır. 

Heteroseksüel “herkes”in karşısında kadın ya da erkek olmayı reddeden “öteki”ler olarak ele 

alınan ve kimi çevrelerce “üçüncü cinsiyet” olarak görülen eşcinseller, haberlerde 

sunuldukları biçimiylemarjinal kimlikler kategorizasyonunda önemli bir yere sahiptirler. Öyle 

ki eşcinseller ne heteroseksüel bir tanımda kendisine yer bulabilmekte, ne de homoseksüel bir 

destek görmektedirler. 

Çalışmada marjinal kimlikler kategorizasyonunun önemli bir öğesi olarak eşcinselliğin 

olumlanması veya olumsuzlanması gibi bir amaç güdülmemiştir. Marjinal bir kimlik algısı 

olarak eşcinselliğin televizyon haberlerinde nasıl yer aldığının sorgulandığı çalışmada, 

eşcinsellerin konu olduğu haberlerin sunuluş biçimi ele alınarak bir durum tespitinde 

bulunulmuştur. 

Haber yapımcıları tarafından sadece izlenme oranını arttıran bir haber metası olarak ele alınan 

eşcinsel haberleri çerçevesinde “eşcinsellik”, marjinal olmak/kalmak bağlamında 

“travestilik”e indirgenmekte ve televizyon haberlerinde daha çok bu biçimde 

sunulmaktadır.Televizyon haberlerindeeşcinseller hakkındaki sunum biçimiyle 

haberler,eşcinselleri marjinal göstermekte, izleyicileri şiddet ve cinsel içerikli görüntülere 

bağımlı hale getirmektedir. Bu tip haberleri izleyen birey, toplumsal cinsiyet konusundaki 

gerçeklik algısını, toplumsal ve kültürel deneyimlerini haber deneyimleriyle karıştırarak 

yitirmektedir. Bu anlamda özellikle haberlere konu olan travesti olayları; izleyici üzerinde 

oluşabilecek etkiler, yönelimler, özdeşleşmeler düşünülmeden sunulmaktadır. 

Habercilik açısından olumsuz olarak değerlendirilen olaylar diğer olaylara göre daha değerli 

olarak görülmektedir. Bu yönüyle eşcinsel konulu haberler, şiddet ve cinsel içerikli 

görüntülerden oluşan kurgusuyla reyting getiren bir haber türü olarak, televizyon 

haberciliğinin kolay vazgeçemediği haber değerlerine sahiptir. Eşcinsel haberlerinde; fuhuş, 

şiddet, kan, kavga, cinsellik, kargaşa gibi toplumsal açıdan önemli ve olumsuz sayılan 

olayların birçoğuna rastlamak mümkündür. Haberlerin bu şekilde kurgulanması ise, olayların 

merkezinde yer alan eşcinsellerin “travestilik” düzleminde ele alınarak herkes alanının dışında 

kalan, ortak kimliğe aykırı davranışlarda bulunan marjinal kimlikler olarak algılanmalarına 

neden olmaktadır. Bu yüzden bu tip olumsuz görüntüler eşcinsellerle özdeşleştirilmekte ve 
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onları; sistem için tehlikeli ve tedavi/rehabilite edilmesi gereken hastalıklı insanlar konumuna 

indirgemektedir. 

Devrimci gruplar veya eşcinsellerce kurulan çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 

eşcinsellik, savaş karşıtlığı ve barış kavramlarıyla da özdeşleştirilmektedir.Buna karşın 

televizyonlarda eşcinsel haberleri için seçilen görüntü ve perforelerin ( haber metinlerinin ) 

büyük bir bölümünün şiddet ve cinsel içerikli olduğu görülmektedir. Günümüzde bu tip 

haberlere çok fazla yer verilmediği görülse de,2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre; o 

yılda yayınlanan 137 eşcinsel haberinin 94 ünün fuhuş, saldırganlık, şiddet, cinsellik, ölüm, 

cinnet, eylem gibi görüntülerle kurgulandığı görülmektedir. Bu durum, eşcinsellerin marjinal 

kimlikler olarak algılanmalarına ve bu tür görüntülerle eşcinsellerin travestilerle 

özdeşleştirilmesine neden olduğu gibi şiddetle anılmasına da neden olmaktadır.Toplumun 

geneli tarafından marjinal bir kimlik olarak kurulan eşcinsellik hakkında kimi zaman yetkili 

ağızlarca olumsuz söylemler de haberlerde kendini göstermektedir. 60. Hükümet Kadın ve 

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Selma Aliye Kavaf‟ın eşcinselliğin tedavi 

edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söylemesi ve CHP İstanbul Millet Vekili Mehmet 

Sevigen‟in bir köşe yazarıyla yaşadığı diyalogda, hakaret amacıyla yazara eşcinsellik 

iddiasında bulunması eşcinsel konulu marjinal algıyla ilintili olarak ön plana çıkan 

haberlerden bazılarıdır. Bu tip haberler de travesti haberleri kadar olmasa da eşcinselliği 

önemli ölçüdemarjinal bir kimlik algısı olarak kurmaktadır.  

Yapılan eşcinsel haberlerinde görüntü ve metin yinelemelerinin sık yapılması da genel bir 

nitelik olarak öne çıkmaktadır. Bu haberlerde görüntü yinelemelerinin; fuhuş ve şiddet içerikli 

görüntülerin yavaşlatmalarla ve yuvarlak içine almalarla defalarca tekrar edilmesi, metin 

yinelemelerinin ise; ifadelerin önyargılı bir üslupla bir çok defa yorumlanarak tekrar edilmesi 

biçiminde olduğu görülmektedir. 

Eşcinsel haberlerinde ortaya çıkan bir başka önemli sonuç ise eşcinsellerin haberlere konu 

olduklarında birtakım nitelendirmelere tabi tutulmalarıdır. “Travesti Terörü”, “Travesti 

Şovu”, “Saldırgan Travestiler” gibi nitelendirmeler, eşcinseller hakkındaki algılamayı 

kolaylaştırmakta ve haberin ikna gücünü önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu söylem görsel 

malzemenin de buna uygun bir biçimde kullanılarak kurgulanmasıyla habere etki gücü 

kazandırmaktadır.  Toplumda birey olarak yer alan izleyici, eşcinseller hakkındaki algılamayı, 

onları tanımayı, bilmeyi ancak televizyon haberleri aracılığıyla edinmekte olduğu için 

televizyon haberlerinde bu kimliğin veriliş biçimi oldukça önemlidir. Bu anlamda izleyici, 

eşcinseller hakkındaki deneyimlerinin ve yargılamalarının büyük bir bölümünü haberlerden 
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aldığı iletilere göre şekillendirmektedir. Böylece eşcinsellerle kuracakları ilişkilerini, ya da 

onlara gösterecekleri tepkileri, yine haberlerden öğrenerek gerçekleştirmektedirler. 

Çalışmanın en belirgin sonucu; televizyon haberleri aracılığıyla marjinal kimlikler olarak 

sunulan eşcinsellerin travestilerle özdeşleştirilmesidir. Bu durumda eşcinsellik şiddet ve cinsel 

içerikli görüntülerin kullanılmasıyla bir haber değeri kazanmaktadır. Haber yapımcılarına 

göre bu tür bir habercilik anlayışı, haberlerin izlenme oranını arttırmaktadır. Bu düşünce 

çerçevesinde haber yapımcıları tarafında şiddet, cinsellik ve aksiyon yüklü görüntüler haber 

değerliliği açısından ilk sırada yer almaktadır.  Buna karşın evrensel haber değerleri ise göz 

ardı edilmektedir.  Bu haliyle haberler, izleyiciyi bilgilendirme kaygısından oldukça uzakta 

görülmektedir. Televizyon haberleri bu yönüyle daha çok dramatik program türlerinde olduğu 

gibi, reyting alması gereken bir program türü olarak algılanmaktadır.   
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