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3Beynəlxalq insan hüquqları hesabatlarına əsasən, 

Azərbaycanda repressiv idarəetmə tərəfindən 

ədalətli məhkəmə, söz azadlığı və sərbəst toplaşmaq 

azadlığı da daxil olmaqla insan haqları sistematik 

olaraq pozulmaqdadır. İnsan haqları təşkilatları və 

təşəbbüs qrupları fəaliyyətlərində davamlı olaraq 

maneələrlə üzləşirlər. 2014-cü ildən ölkədə insan 

haqlarının qorunması ilə məşğul olan təşkilatların 

beynəlxalq fondların maliyyəsindən istifadə etmək 

imkanları məhdudlaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, 

LGBTİQ+in fəaliyyət göstərməsi üçün də kifayət 

qədər resurs mövcud deyil. Nəticədə, onsuz da əksər 

beynəlxalq və yerli təşkilatlar, fondların apardığı ”həlli 

təcili olmayan məsələlər” kimi iyerarxik bölgüdə 

LGBTİQ məsələsi insan haqları gündəliyində daha 

arxa plana düşür.

GİRİŞ



Bu səbəbdən də, nifrət nitqi (diskriminasiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə) üzərində işin 

aparılması diskriminasiya xarakterli hadisələrə (misal üçün, nifrət cinayəti) reaksiya verilməsi ilə 

müqayisədə bir qədər az əhəmiyyət daşıyır.

 

Son 5 ildir ki, Azərbaycan Avropada LGBTİQ+ vətəndaşların yaşaması üçün ən pis ölkə kimi müəyyən 

olunub. Belə ki, Azərbaycan Beynəlxalq Gey, Biseksual, Trans və İnterseks Assosiasiyasının 

(İLGA) hüquqi bərabərlik meyarlarının yalnız 5%-nə cavab verir. Azərbaycanda LGBTİQ+ nifrət 

cinayətləri və diskriminasiyaya qarşı müdafiə olunmur. LGBTİQ+ə qarşı nifrət cinayətlərindəki artım 

bir çox səbəblərlə izah oluna bilər. Yerli mətbuat öz növbəsində anti-LGBTİQ+ əhval-ruhiyyəsinin 

formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Azərbaycanda kütləvi mediada senzura 1998-ci ildə ləğv olunub. Lakin, bu, mütləq mətbuat azadlığı 

demək deyil. Mətbuat orqanlarının çoxu hələ də müstəqil deyil və senzuranın yeni metodları ilə 

nəzarətdə saxlanılırlar.

2019-cu ilin statistikasına görə, Azərbaycanda 5000-dən çox mətbuat orqanı qeydiyyatdan keçib. 

Onlar böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilində çap olunan mətbuat orqanlarıdır. Azərbaycanda 12 milli 

televiziya, 12 regional televiziya, 16 radio və 3 peyk televiziya yayınçısı fəaliyyət göstərir. Onlar 

arasında LGBTİQ+lə əlaqədar məsələlərə fokuslanan iki mətbuat orqanı mövcuddur: “Minority” 

jurnalı və Gay.Az xəbər portalı. 

Tarixən LGBTİQ+ Azərbaycan mətbuatında mənfi yöndə işıqlandırılıb və onlara qarşı daim 

dözümsüzlük və nifrət nitqi tirajlanıb. Lakin 2010-cu ildən başlayaraq dominant mətbuat orqanlarında 

LGBTİQ+lərin haqları və problemlərini göstərən materiallar daha çox gözə dəyməyə başlayıb. Bu isə 

heteromərkəzli mediada müsbət yöndən təqdim olunmaq istiqamətində aktivlik göstərən LGBTİQ+ 

təşkilatlarının meydana gəlməsi ilə izah oluna bilər.



2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan polisi zorakı bir reyd keçirərək gey, biseksual, eləcə də 

transgender şəxsləri həbs edərək onları işgəncəyə məruz qoydu. Demək olar ki, bu məsələ bütün 

yerli mətbuat orqanlarında diskriminativ dildən istifadə olunmaqla və hakimiyyətin nöqteyi-nəzərindən 

çıxış etməklə geniş şəkildə işıqlandırıldı. Təəssüf ki, mətbuat LGBTİQ+ barədə neqativ stereotipləri 

və düşüncələri bir daha yaymaqla onların davranışları və həyatı barədə təhriflərə yol verdi. 

Təcrübə göstərir ki, heç bir jurnalist müvafiq təhsil almadan, məsələn, maliyyə mövzularını 

işıqlandırmır. Lakin istənilən bir jurnalist yazdığı mövzunun mahiyyətinə varmadan LGBTİQ+ 

dünyasına baş vurmaqda problem görmür. Nəticədə isə mühakimə, stereotip və ayrı-seçkilik ilə dolu 

qərəzli, ədalətsiz və qeyri-dəqiq yazılar ortaya çıxır. Yanlış ritorika diskriminativ təcrübənin, düzgün 

dildən istifadə isə müxtəlif sosial qruplar arasında düzgün münasibətlərin qurulmasına rəvac verə 

bilər.

Bu günə qədər Azərbaycan mətbuatının LGBTİQ+ nöqteyi-nəzərindən hərtərəfli monitorinqi 

aparılmayıb. Bu araşdırmada biz vacib bir məsələni - 2017-ci ilin sentyabr və 2019-cu ilin dekabr 

aylarını əhatə edən dövr ərzində LGBTİQ+ə qarşı istifadə olunan nifrət nitqini aşkara çıxarmağa cəhd 

edəcəyik. Medianın bu sahədə məlumatsızlığını və ya billik səviyyəsini göstərməyə, eyni zamanda 

nifrət nitqinin gücləndirilməsində mətbuatın rolunu qiymətləndirməyə çalışacağıq.
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Mətbuat orqanlarının seçimi aşağıdakı meyarlar əsasında aparılıb:

1. Veb saytın mövcudluğu.

2. Geniş auditoriyasının olması.

3. Bu mətbuat orqanında sosial-siyası mövzularda yazılar dərc edilməsi. 

Biz, 2017-ci ilin sentyabr və 2019-cu ilin dekabr 

aylarını əhatə edən dövr ərzində Azərbaycanın 

23 mətbuat orqanının (bax - əlavədəki siyahıya) 

onlayn versiyasında gender mənsubiyyəti və 

cinsi oriyentasiyaya köklənmiş nifrət nitqi 

nümunələrinin axtarışını etdik. 

METODOLOGİYA



• Mətndə LGBTİQ+ə qarşı insan haqları pozuntusu varmı?

• Burada LGBTİQ+in fikirlərinə yer ayrılıbmı yaxud LGBTİQ+i 
inkar edən şəxslərin fikirlərinə üstünlük verilibmi?

• Yazı üçün əsas məlumat mənbələri kimlərdir/nələrdir? Müəlliflər 
müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə ediblərmi?

•LGBTİQ+i təsvir etmək üçün hansı yerli terminologiyadan istifadə 
olunub?

• Yazıda LGBTİQ+in ölkədəki vəziyyəti ilə bağlı arayış xarakterli 
məlumat verilibmi?

• Mətn LGBTİQ+ə qarşı qərəzli baxış bucağındanmı yazılıb?

Axtarışlar açar sözlər vasitəsilə aparılıb. LGBTİQ+ 
ilə bağlı yazıların müəyyən edilməsi məqsədi ilə 
lezbiyan, gey, biseksual, trans, interseks, cinsi 
oriyentasiya, cinsi mənsubiyyət, homofobiya, 
transfobiya, queer, eləcə də mənfi anlayışları ifadə 
edən “mavilər, üzdəniraqlar, azlıqlar” kimi açar 
sözlərdən istifadə olunub. 

Verilmiş müddət ərzində tapılmış hər bir yazı 
aşağıdakı suallar baxımından nəzərdən keçirilib:
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Nifrət nitqi Beynəlxalq İnsan Haqları Qanununda (bundan sonra “BİHQ”) 

yer almış mürəkkəb bir hüquqi anlayışdır.  Onun tərifi aşağıdakı kimi qəbul 

edilmişdir (Avropa Şurası, Nazirlər Komitəsinin 97 (20) saylı Tövsiyəsi, 1997-

ci il):

“Nifrət nitqi” termini altında irqi nifrət, ksenofobiya, anti-semitizm və 

dözümsüzlüyə əsaslanan digər nifrət formalarını yayan, təhrik və təşviq edən, 

eləcə də bəraət qazandıran ifadə formaları başa düşülür. Buraya o cümlədən 

aqressiv milliyyətçilik ilə ifadə olunan dözümsüzlük və etnosentrizm, azlıqlara, 

miqrantlara və ya mühacirlərə qarşı ayrıseçkilik və düşmənçilik də daxildir”. 

İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyasına (İrqçiliyə və 

Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası (İDAK), Nifrət Nitqi ilə Mübarizə ilə 

bağlı 15 saylı Ümumi Tövsiyə, 8 dekabr 2015-ci il) əsasən, nifrət nitqi bir 

şəxsin və ya bir qrup şəxsin inkar edilməsinin, onlara qarşı nifrətin və ya 

aşağılamanın, eləcə də belə bir şəxsə və ya bir qrup şəxsə qarşı hədə-qorxu, 

təhqir, mənfi stereotipləmənin, ləkələmə və ya təhlükənin bu və ya digər 

bir formasının müdafiəsi, təşviqi və ya buna təhrik olunması, eləcə də bu 

kimi ifadə formalarına bəraət qazandırılması kimi başa düşülməlidir.  Nifrət 

nitqi eləcə də insanlığa qarşı cinayətlərin və ya müharibənin ictimai inkarı, 

trivializasiyası və ya bəraət qazandırılması və bu kimi cinayətləri törətmiş 

şəxslərin təriflənməsi kimi formalarda təzahür edə bilər.

YERLİ VƏ BEYNƏLXALQ 
QANUNLARDA LGBTİQ+Ə 
QARŞI NİFRƏT NİTQİ 



Gender mənsubiyyətinin daha geniş mənada qəbul olunmuş tərifi yalnız adaptasiya əməliyyatı 

keçirmiş şəxsləri (“transseksuallar”) deyil, həm də öz cinsi mənsubluğunu ifadə etmək üçün 

transvestizm və ya çarpaz geyinmə və yaxud adətən qarşı cinsin nümayəndələri ilə assosiasiya 

olunan nitq tərzi və kosmetikanı seçən şəxsləri də əhatə edir. Gender mənsubiyyəti dedikdə “hər bir 

şəxsin doğum zamanı müəyyən edilmiş cinsiyyəti ilə üst-üstə düşə bilən və ya bilməyən dərin daxili 

və fərdi gender təcrübəsi, eləcə də şəxsi bədən hissiyyatı (sərbəst seçim edildiyi halda tibbi, cərrahi 

və ya digər bir yolla bədən görünüşünün və ya funksiyasının dəyişdirilməsini ehtiva edə bilər) və 

geyim, nitq və manerizmlər kimi digər gender ifadə formaları” başa düşülür (Mənbə: Yogyakarta 

Prinsipləri (2007), cinsi oriyentasiya və gender mənsubiyyətinə dair beynəlxalq insan haqlarının 

tətbiqi üzrə Yogyakarta Prinsipləri, mart 2007-ci il). 

BİHQ-də LGBTİQ+ “müdafiə olunan qrup kimi” müəyyən olunduğundan, nifrət nitqindən qorunma 

müvafiq olaraq onlara münasibətdə də tətbiq olunmalıdır.

 
YERLİ QANUNLARINDA LGBTİQ+Ə QARŞI NIFRƏT NITQI ILƏ BAĞLI NORMATIV AKTLAR

Azərbaycanda LGBTİQ+ ilə bağlı xüsusi bir qanunvericilik sənədi yoxdur. Belə demək olar ki, 

qanunvericilik LGBTİQ+ məsələsi ilə bağlı “susur”. Lakin, qanunvericiliyin təhlilinə əsaslanaraq, 

aşağıdakıları qeyd etmək olar. 

Azərbaycanda ümumi bərabərlik prinsipi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 

25-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Bu maddənin 3-cü hissəsinə əsasən, dövlət, irqindən, etnik 

mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq 

mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. 

İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının irq, miliyyət, din, dil, cins, mənşə, əqidə, siyasi və 

sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırıması qadağandır. Lakin, Konstitusiyanın bu maddəsində 

“cinsi oriyentasiyaya” görə ayrıseçkilik məhdudlaşdırılmır. Əslində Konstitusiyanın 25-ci maddəsində 

LGBTİQ+in bərabərliyinə təminat verilir. Lakin, bu maddədə “cinsi oriyentasiya” termininin olmaması 

LGBTİQ+-in ayrıseçkilikdən qorunmasını əngəlləyir. Hüquq-mühafizə orqanları bu maddənin 

“cinsi oriyentasiyaya” görə ayrıseçkiliyi aradan qaldırmaması faktını əsas gətirməklə LGBTİQ+in 

hüquqlarının qorunmasından boyun qaçıra bilərlər.  



Cinayət Məcəlləsində LGBTİQ+i nifrət nitqindən və nifrət cinayətlərindən qoruyan ayrıca bir 

maddə yoxdur. Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsində irqi, milli və dini ayrıseçkiliyə görə 

cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Həyata və sağlamlığa qarşı cinayət törətmiş şəxsin homofobik 

və transfobik niyyəti ağırlaşdıran hal hesab edilmir. Cinayət Məcəlləsinin 154-cü maddəsində 

bərabərlik hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Lakin yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, Konstitusiyanın 25-ci maddəsində “cinsi oriyentasiya” müdafiə üçün bir əsas kimi nəzərdə 

tutulmadığından, LGBTİQ+lərin bərabərlik hüquqlarının pozulması hallarında bu maddənin  praktiki 

baxımdan tətbiqi ilə bağlı ciddi maneələr mövcuddur. 

Mülki Məcəllənin mülki hüquq pozuntusu hüququna dair maddələrinə əsasən (Maddə 1096 və 

sonrakı), LGBTİQ+ə qarşı nifrət nitqinə görə mülki məsuliyyət məsələsi qaldırıla bilər. Lakin, bu 

sahədə hal-hazırda hələ ki, hüquqi praktika yoxdur. 

Konstitutsiyanın 148-ci maddəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr ölkə 

qanunvericiliyinin tərkib hissəsi hesab olunur. Konstitusiyanın 151-ci maddəsinə əsasən, Konstitusiya 

və referendum yolu ilə qəbul olunmuş aktlar istisna olmaqla beynəlxalq sazişlər ölkə qanunlarından 

daha üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. 



Azərbaycan insan haqlarına dair bir sıra beynəlxalq sazişlərə qoşulub. Bunlardan ən vaciblərindən 

biri Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasıdır (AİHK). Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 

8-ci maddəsində şəxsi həyata hörmət hüququ (reputasiya hüququ daxil olmaqla) nəzərdə tutulur 

və 14-cü maddədə ayrıseçkilik qadağan edilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən bu 

maddələr LGBTİQ+ə qarşı ayrıseçkilik və onların hüquqlarının pozulması hallarında tətbiq edilib. 

Bu məhkəmə qərarlarını nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, Azərbaycan qanunvericiliyində olduğu 

kimi, AİHK ümumi olaraq LGBTİQ+in şəxsi həyatının toxunulmazlığı və qeyri-ayrıseçkilik hüququnu 

qoruyur. Təəssüf ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları hələ də AİHK-in müddəalarını müvafiq 

surətdə tətbiq etmir ki, bu da LGBTİQ+ üçün problemlər yaradır. LGBTİQ+ə qarşı nifrət nitqi üzrə 

işlərdə mülki məsuliyyət (mülki hüquq) ilə bağlı müddəaların tətbiq olunub olunmayacağı məlum 

deyil. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bir sıra hallarda nifrət nitqi BİHQ-ə əsasən bərabərlik hüququndan irəli 

gələn öhdəlikləri yerinə yetirən ölkələr tərəfindən qadağan edilməlidir. Nifrət nitqinə qarşı müvafiq 

qanunlar olmadan, insanların ləyaqətinə zərbə vurula bilər. Nifrət nitqi həm də həssas qruplar üçün 

düşmənçilik mühiti yarada bilər. LGBTİQ+ icması əhəmiyyətli dərəcədə nifrət nitqinin təsirinə məruz 

qalan həssas qruplardan biridir. 

Azərbaycanın nifrət nitqinə qarşı qanunları LGBTİQ+in nifrət nitqindən qorunmasını təmin etmir. 

Vəziyyətdən yaxşı xəbərdar olmalarına baxmayaraq, Azərbaycanın hakimiyyət dairələri tərəfindən 

nifrət nitqi də daxil olmaqla LGBTİQ+in ehtiyacları lazımi şəkildə nəzərə alınmır.

Mülki qanunlar LGBTİQ+i nifrətdən qoruya bilər. Lakin, bu sahədə müvafiq hüquqi praktika yoxdur. 

Azərbaycan hakimiyyəti bir çox hallarda president hüququnu qəbul etmək və LGBTİQ+i mülki 

məsuliyyət üzrə qanunvericiliyə əsaslanaraq qorumaqdan imtina edir. Praktikada Azərbaycan 

hakimiyyəti milli mətbuatda LGBTİQ+ və digərlərinə qarşı nifrət nitqinin qarşısını almır. Əksinə 

olaraq, rəsmi şəxslər bəzi hallarda mətbuata açıqlamalarında LGBTİQ+ icmasına qarşı nifrət 

nitqindən istifadə edirlər. 

Yuxarıdakı qeyd olunmuş nəticələrə əsaslanaraq demək olar ki, Azərbaycanın nifrət nitqi ilə bağlı 

milli qanunvericiliyi LGBTİQ+ nöqteyi-nəzərindən təkmilləşdirilməlidir.
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HANDBOOK-NON-DISCRIMINATION-LAW-2018_EN.PDF

3)  AİHM-IN PRESIDENT HÜQUQU, SALGUEIRO DA SILVA 
MOUTA PORTUQALIYAYA QARŞI, NO. 33290/96, , ECHR 
1999-IX; ALEKSEYEV RUSIYAYA QARŞI, NOS. 4916/07, 
25924/08 AND 14599/09,  21 OKTYABR 2010-CU IL; VƏ P.V. 
İSPANIYAYA QARŞI, NO. 35159/09, 30 NOYABR 2010-CU IL.

4)  DANIMARKA İNSAN HÜQUQLARI İNSTITUTU. CINSI 
ORIYENTASIYA VƏ GENDER MƏNSUBIYYƏTI ZƏMININDƏ 
HOMOFOBIYA, TRANSFOBIYA VƏ AYRISEÇKILIK ILƏ 
BAĞLI ARAŞDIRMA – HÜQUQI HESABAT: AZƏRBAYCAN:  
HTTPS://WWW.COE.INT/T/COMMISSIONER/SOURCE/LGBT/
AZERBAIJANLEGAL_E.PDF

5)  AVROPA ŞURASI. İRQÇILIYƏ VƏ DÖZÜMSÜZLÜYƏ 
QARŞI AVROPA KOMISSIYASININ AZƏRBAYCANA DAIR 
HESABATI, 2016: HTTPS://RM.COE.INT/FOURTH-REPORT-
ON-AZERBAIJAN/16808B5581
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14MONİTORİNQİN NƏTİCƏLƏRİ

Seçilmiş 23 onlayn mətbuat orqanında 
sentyabr 2017- dekabr 2019-cu il ərzində 
LGBTİQ+ mövzusunda dərc olunan materialların 
ümumi sayı 



39.19 %

60.81 %

YERLİ 
XƏBƏRLƏR

XARİCİ
XƏBƏRLƏR

MONİTORİNQİN NƏTİCƏLƏRİ



LGBTİQ+İ TƏSVİR ETMƏK ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNMUŞ İFADƏLƏR



MATERİALIN NÖVÜ



LGBTİQ+DƏN BƏHS EDƏN MATERİALLARDA ƏSAS MƏNBƏLƏR



YANLIŞ / FOBİK MATERIALLARIN 10 ƏSAS ƏLAMƏTİ SAY

1 LGBTİQ+İN MƏNFİ İMİCININ YARADILMASI (ALÇALDICI 
TON, DİSKRİMİNATİV TERMİNOLOGİYA / DİL VƏ 
MƏZMUN, İNSANLARI GÖZDƏN SALMA)

497

2 QALMAQALLI, SENSASİYALI MƏZMUN 175

3 AÇIQ-AŞKAR FOBİK AÇIQLAMALARIN VƏ MƏTNLƏRİN 
SİTAT OLARAQ TƏQDİM EDİLMƏSİ; FOBİK 
AÇIQLAMALARIN MÜƏLLİFİ OLAN ŞƏXSLƏRİN 
MÖVQEYİ İLƏ REDAKSİYA, YAXUD MÜƏLLİFİN 
MÖVQEYİNİN EYNİ OLMADIĞINA DAİR ŞƏRHİN 
VERİLMƏMƏSİ 

114

4 CƏMİYYƏTƏ, DÖVLƏTƏ ZƏRƏR VURMAQ, MƏNFİ 
TƏSİR GÖSTƏRMƏKDƏ GÜNAHLANDIRMA

112

5 ALÇALDICI VƏ YA TƏHQİRAMİZ KONTEKSTDƏ QEYD 
OLUNMA

66

6 ERMƏNİSTANLA ƏLAQƏLİ MƏZMUN (MİLLƏTÇİLİKLƏ 
LGBTİQ+FOBİYANIN BIRGƏ TƏZAHÜRÜ. 
DİSKRİMİNATİV MEDİA ERMƏNİSTAN LGBTİQ+LƏRİNƏ 
DAİR XƏBƏRLƏRİ HETERONORMATİV-MİLLƏTÇİ 
PERSPEKTİVDƏN VERMƏKLƏ YANAŞI, ALÇALDICI 
GÖRDÜKLƏRİ BU İKİ FENOMENİ - ERMƏNİ OLMAĞI VƏ 
HOMOSEKSUAL OLMAĞI BİR-BİRİLƏ HƏR CƏHDDƏ 
ƏLAQƏLƏNDİRİRLƏR)

65

7 LGBTİQ+İN XƏSTƏLİK KİMİ QEYD OLUNMASI, 
XƏSTƏLİKLƏ ASSOSİASİYA OLUNMASI

53

8 ZORAKILIQ VƏ YA AYRISEÇKİLİK İLƏ BAĞLI 
ÇAĞIRIŞLAR 

48

9 MƏNƏVİ POZĞUNLUQ, ƏXLAQSIZLIQLA BAĞLI 
İTTİHAMLAR

48

10 ORİYENTASİYA, GENDER MƏNSUBİYYƏTİNİN YERSİZ 
XATIRLADILMASI

34



Bir

AYRİSEÇKİLİK VƏ NİFRƏT 
NİTQİNƏ DAİR NÜMUNƏLƏR 
VƏ ONLARIN TƏHLİLİ
2017-ci ilin sentyabrında Bakıda polisin apardığı reyd ilə trans və homoseksualları hədəfə alması, 

kütləvi şəkildə həbs etməsi ölkədə əsas müzakirə mövzusuna çevrilmişdi. Həmin ərəfədə bir sıra 

iqtidaryönlü ictimai fiqur və dövlət qurumu tərəfindən Azərbaycanda LGBTİQ+ə qarşı hər hansı 

təzyiqin olmadığına dair bəyanatlar yayılmaqla reallıq təhrif edildi. Bu açıqlamalar zamanı LGBTİQ+in 

Qərb tərəfindən Azərbaycanın milli dəyərlərinə və mentalitetinə qarşı hədə olduğu dilə gətirilirdi.

Halbuki tarixə nəzər salanda görmək olur ki, Qərb heç də həmişə LGBTİQ+ inkluziv siyasətə 

sahib olmayıb. Qərbin tarixində LGBTIQ+ə qarşı kütləvi soyqırımlar, hücumlar olub (18-ci əsrdə 

geyləri yandırırdılar) və bunlardan ən irimiqyaslısı Hitlerin hakimiyyəti dövründə baş tutub. Qərbdə 

homofobiya ilə faşizm arasındakı parallelik üzə çıxdıqdan sonra tədricən LGBTİQ+ inkluziv siyasət 

yürüdülməyə başlanıb.



“Azərbaycan-Qərb” münasibətləri müstəvisində LGBTİQ+lərin alçaldılmasına nümunə olan 

aşağıdakı iki xəbər nümunəsinə yaxından baxaq.

Hökumətin siyasətini açıqca dəstəkləyən və maliyyə mənbələri barədə qeyri-şəffaf olan kütləvi 

informasiya vasitələrindən biri olan teleqraf.com saytı 3 Oktyabr 2017 tarixində “Mehriban 

Zeynalova: “Qərb mediası Azərbaycana qarşı piar qurmaq üçün fürsət axtarır” adlı xəbər dərc 

edib.  

Bu xəbər “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın diskriminativ 

qiymətləndirməsi ilə doludur. Xəbər Zeynalovanın bu sitatı ilə başlayır: 

“Şəxs öz vəziyyətilə bağlı məlumatlıdırsa, müalicə üçün qeydiyyatdadırsa və buna rəğmən 

müalicədən imtina edərək cəmiyyətə ciddi təhlükə yaradırsa, bu, istənilən ölkədə cinayət hesab 

olunur”.

Həbs olunan şəxslərin 1) öz vəziyyəti ilə bağlı məlumatlı olub-olmaması, 2) müalicədən imtina edib-

etməməsi, 3) daşıdığı bir xəstəliyinin həqiqətən olub-olmaması və olduğu halda cəmiyyətə təhlükə 

ərz edib-etməməsinə dair hər hansı başqa mənbədən səhih məlumat paylaşmadan LGBTİQ+ləri 

cəmiyyətin gözündə təhlükəyə çevirən bu rəyi paylaşmaq bariz bir diskriminasiyadır və nifrət nitqinə 

nümunədir. Üstəlik, burada hansı ölkədə hansı xəstəliklə bağlı cinayət məsuliyyəti olduğuna dair 

konkret nümunə göstərilmir.

Bu xəbərdə “bəzi cinsi azlıqlar aqressiv davranışlar göstərir” kimi hədəf göstərmə və etibarsızlaşdırma 

da var. Üstəlik, xəbərdəki bütün informasiya reallığı təhrif və manipulyasiya edir. Belə ki, Azərbaycan 

LGBTİQ+nin özünü realizə etmək üçün imkanları olmayan ölkədir. Mehriban Zeynalovanın “cinsi 

azlıqlarla bağlı xəbərlər təhrif olunaraq təqib və diskriminasiya kimi qiymətləndirilib” dediyi vəziyyət 

cəmiyyətdə LGBTİQ+lərin qarşılaşdığı təzyiqləri görməzdən gəlmək və görünməz olmasına töhfə 

verməkdir.

Bir şəxsin yoxlanılmamış iddiaları və ehkamları əsasında xəbər qurulması peşəkarlıq baxımından 

yolverilməzdir. Bundan başqa, Mehriban Zeynalovanın LGBTİQ+lərə dair istər nəzəri, istərsə də 

praktiki fəaliyyəti olmayıb və bu mövzuya dair ekspert rəyi almaq üçün etibarlı mənbə hesab edilə 

bilməz.

  



Teleqraf saytı eyni gün Publika.az saytının “Aqil Abbasdan Qərb mediasına sərt etiraz” başlıqlı 

bənzər xəbərini paylaşıb. Yuxarıdakı xəbərlə eyni məzmunda olsa da, müsahib bu dəfə millət vək-

ilidir.

Aqil Abbasdan LGBTİQ+lərin kütləvi həbsinin hüquqi əsaslarına rəy istəməkdənsə, sualın qoyuluşu 

məhz belə bir cavab almaq üçün olub: “Qərb ölkələri illərdir çalışıb-vuruşurlar ki, Azərbaycan xalqının 

min illik əxlaqi dəyərlərini, mentalitetini dağıtsınlar, amma buna nail ola bilməyəcəklər”.

LGBTİQ+i əxlaqsızlıq kimi görən bir təfəkkürü tirajlamaqla yanaşı, müəllif həbs edilənlərlə bağlı 

“təhlükəli xəstəliklərin daşıyıcılarıdır” kimi ciddi ittihamalar irəli sürür, Daxili İşlər Nazirliyinin press 

relizindən köçürülmüş “Müayinə zamanı məlum olub ki, onlar dəri-zöhrəvi və müxtəlif (“AİDS”, “HİV”, 

“sifilis”, “kəskin uretrit, candida albikas və trixomonias”, “Hepatit”) xəstəliklərinin daşıyıcılarıdırlar” 

cümləsi ilə bu ittihama əsas gətirməyə çalışır.

İki



Bu, xəbərdə balanslılıq prinsipinin pozulması deməkdir. Halbuki, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq quru-

mu ilə əlaqə saxlayıb xəstəliklərlə bağlı ittihamlara aydınlıq gətirə bilərdilər. Ekskluziv şərh almağa 

ərinənlər Səhiyyə Nazirliyinin digər media qurumlarında artıq çap olunmuş açıqlamasını da köçürə 

bilərdilər.

Bundan başqa, həbs edilənlərdə iddia olunduğu kimi xəstəlik aşkarlanıbsa, niyə müalicə müəs-

sisəsinə deyil, cəzaçəkmə müəssisəsinə göndərildiklərini aydınlaşdırıb oxucuya təqdim etmək 

olardı.

Bütün bunlara cəhd edilmədiyi üçün xəbər LGBTİQ+ləri cəmiyyətdə etibarsızlaşdırmaq, ictimai 

yaddaşa “hər mənada təhlükəli varlıqlar” kimi həkk olunmasına çalışaraq LGBTİQ+nin cəmiyyətdən 

təcrid olunmasına səbəb olan nifrət nitqi tirajlamaqdadır. Bu xəbər eləcə də 2017-ci ilin sentya-

br ayında homoseksual və translara qarşı keçirilən əməliyyatı da görməzdən gələrək ictimaiyyəti 

yanıldır və zorakılığa məruz qalan şəxslərin yaşadıqlarını görməzdən gəlir.

Ümumiyyətlə isə LGBTİQ+nin Qərbdən maaliyyələşən marjinal qrup kimi qələmə verilməsi 

LGBTİQ+nin Azərbaycanda yaşadığı problemləri görünməz edir. “Qərbdən maaliyyələşən” deməklə 

LGBTİQ+nin Azərbaycanda hansısa zorakılığa məruz qalmadığını, cəmiyyət və hökümətin 

LGBTİQ+ rifahı üçün münbit şəraiti təmin etdiyinə dair reallıqdan uzaq mənzərə qurmağa çalışır və 

təbii ki, bu, reallığın təhrif edilməsidir.



Üç
Yenə xəstəlik, yenə stiqma, yenə fobik dil.

06.11.2019 tarixində  Sputnik.az saytı tərəfindən 

“Başımızın bəlasına çevriliblər: Ölümcül virus 

yayırlar” başlıqlı xəbər dərc olunub. Bu başlıq bir 

sitat deyil, saytın, müəllifin şərhidir ki, bu da xəbər 

üçün yolverilməz pozuntudur. 

Xəbərdə Respublika QİÇS-lə Mübarizə 

Mərkəzinin Epidemioloji nəzarət və profilaktika 

şöbəsinin müdirinə istinadla  homoseksual yolla 

İİV-ə yoluxmanın artaraq 2019-cu ilin 9 ayı ərzində 

7 faiz təşkil etdiyi yazılıb.

İİV-ə yoluxmanın müxtəlif yolları arasından 

maqqaşla seçilmiş “homoseksual yolla yoluxma” 

bir qrup insanı xəstəliklə assosiasiya etməklə 

stiqma yaratmağa və ayrıseçkiliyə xidmət edir.

Müəllif sual qaldırır: “Maraqlıdır, İİV daşıyıcıları 

olan homoseksuallar arasında İİV-ə yoluxmanın 

qarşısını hansı formada almaq olar?” Sualı 

ünvanladığı şəxs isə “Hüquqi İnkişaf və 

Demokratiya İctimai Birliyi”nin sədri Zülfiyyə 

Mustafayevadır. 

O bildirir ki, həm heteroseksuallara, həm də homoseksuallara infeksiyaya yoluxmanın qarşısını 

almaq üçün prezervativ verilir. Dediyinin heç bir məntiqi əsası yoxdur. Nəyə əsasən heteroseksual və 

homoseksual kişiləri ayırdığını bilmək olmur. O, eyni zamanda translar haqqında “cinsiyyətini dəyişib” 

kimi transfobik ifadə istifadə edir. Lakin, translar cinsiyyətini dəyişmir, mövcud cinsiyyətləri üçün 

adaptasiya əməliyyatı olurlar. Transların cinsiyyətini dəyişdirdiyini irəli sürmək onların cəmiyyətdə 

“anormal” hesab edilməsinə dair mifləri daha da gücləndirir və bu da özlüyündə transfobiyanı və 

transfobik zəmində baş verən cinayətləri legitimləşdirir.

Buna bənzər iki məqalə QİÇS Mərkəzindən alınan məlumatlar əsasında 2019-cu ilin oktyabr ayında 

Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub. Materialların eyni ay və ilə aid olmağına baxmayaraq, statistik 



1) QİÇS-in siyasi statusunun tarixinə baxanda QİÇS-in tarixən iqtidarlar tərəfindən məhz LGB-

TİQ+fobik hücum və kütləvi qırğın törətmək üçün bir alət kimi istifadə olunduğunu görmək olur. Elə 

indi də AIDS və LGBTİQ+ arasındakı əlaqəni siyasi diskursun davamı hesab etmək olar. 

2) QİÇS Mərkəzi və mətbuat tərəfindən anal seks “qeyri-ənənəvi yolla cinsi birləşmə”, “homo-

seksual münasibət” kimi təqdim olunur. Anal seks isə seçimdir və bunun cinsi orientasiya ilə əlaqəsi 

yoxdur. Heteroseksuallar da anal seksi seçə bilər. Ancaq QIÇS Mərkəzi və media anal seks və ho-

moseksuallıq arasındakı əlaqəni “qeyri-adi” və “qeyri-ənənəvi” yəni, “norma”nın xaricində olduğunu 

vurğulayır. Cəmiyyətdəki avtoritar Səhiyyə, Ordu, Media və s. kimi qurumların mövqeləri birbaşa 

ictimai siyasətdə əks olunur, onu formalaşdırır.

3) 2019-cu il göstəricilərinə görə, 47,15% heteroseksual, 41 faiz narkotik istifadəçiləri və 6,8% 

homoseksuallar yoluxursa, o zaman necə homoseksuallar heterolardan daha təhlükəli ola bilər? 

Üstəlik, bu həm də QİÇS-ə yoluxan insanları hədəf göstərməkdir.

4) Bu məqalələrlə bağlı digər bir problem İİV ilə QİÇS-in eyniləşdirilməsi ilə bağlıdır. İİV-in 

nəticəsi həmişə QİÇS olmur, insanlar sağalıb həyatlarına davam edir. Burada da bu ikisini eyni kon-

tekstdə verməklə LGBTİQ+i hədəfə çevirib insanları manipulyasiya edirlər.

Bu xəbərlərdəki digər manipulyativ nüanslar haqqında:

rəqəmlər bir-birinə ziddir. Belə ki, xəbərin birində statistika “247 nəfər heteroseksual, 25 nəfər 

homoseksual” kimi verilir, digərində isə “Belə ki, virus daşıyıcılarının 47,15 faizi heteroseksual yolu 

ilə, 41 faizi narkotik maddələrdən inyeksion istifadə ilə bu xəstəliyə yoluxub” şəklindədir.  

Mərkəz ziddiyyətli statistikanı necə tirajlaya bilər və hansı məqsədlə? İİV-ə yoluxan kişilərin 

homoseksual olduğu necə aydın olub? Özlərindən soruşulubsa, QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi 

passientlərə bu cür şəxsi suallar verərək onları qısnama haqqını özündə necə görür? Şəxs cinsi 

orientasiyasını ancaq özü dilə gətirə bilər, burada onun bəyanatı əsasdır. Başqa sözlə, kimin 

homoseksual, yaxud heteroseksual olub-olmadığı, şəxs özü ifadə etmirsə, bilinə bilməz. 

Nəticə etibarilə, bu xəbərlər LGBTİQ+lərin QİÇS ilə assosiasiyasını quraraq onları cəmiyyətdə 

QİÇS-li kimi kodlayır. LGBTİQ+lərin “xəstə”, “əxlaqsız” kimi kodlandığı ölkədə LGBTİQ+i QİÇS ilə 



Dörd

Sputnik.az 17.01.2018 tarixli “Səbinə” niyə bıçaqla komendanta hücum etdi - Açıqlama” başlıqlı 

xəbərində “Transseksualların qanunsuz əməllərinə görə çox vaxt asayiş keşikçiləri günahlandırılır” 

yazaraq transları hədəf göstərir, kriminallaşdırır.

Səbinə barəsində xəbər yazılan trans qadının adıdır. Azərbaycan dilinin qaydalarına görə, şəxs 

adları dırnaq içərisində yazılmır. Sputnik burada Səbinəni dırnaq içində yazmaqla onu alçaldıb. 

Halbuki mətbuat insanları onların özlərini təqdim etdiyi ad ilə təqdim etməlidir.

Media translara qarşı homoseksuallardan daha da amansız davranır və translar üçün qeyri-insan 

imici formalaşdırır.

Hüquqi pozuntu xəbərinin şəxsin cinsi kimliyinin vurğulanaraq verilməsi cəmiyyətdəki transfobik 

steorotipləri daha da qəlibləşdirir. Xəbərlə heç bir əlaqəsi olmayan detalları verərək cinsi kimlik və 

ya cinsi orientasiyanın vurğulanması LGBTİQ+ fobiyadır və LGBTİQ+i hədəf göstərməkdir. Bundan 

başqa, cinayətkar kimi verilən trans qadının şəkli onun şəxsi Instagram hesabından götürülərək 

istifadə edilib və şəxsin Instagram hesabı yazılıb. 

Bu, açıq-aşkar şəxsi potensial nifrət nitqinin nişangahına qoymaqdır. Halbuki şəxs özü bildirib ki, 

təhlükəsizliyini qorumaq istəyir. Müəllif qərəzsiz jurnalist kimi davranmaq əvəzinə, özünü hakim və 



Beş

Big.az ən çox oxunan saytlardan biri olmaqla əsas istiqaməti şou xəbərləridir. Sayt LGBTİQ+ möv-

zularını əsasən şou biznes skandalı və sensasiyası perspektivindən işıqlandırır, LGBTİQ+i haqlar 

və azadlıqlar deyil, şou dünyasına sığışdırır. 

09.07.2019 tarixli “Geyləri və lezbiyanları qırmaq lazımdır” - Azərbaycanlı aparıcıdan şok sö-

zlər” və 21.10.2019 tarixli “Homoseksuallar mütləq güllələnməlidir” - Şeyx Əbdül” xəbərlərində 

isə LGBTİQ+ə qarşı zorakılıq, qətl çağırışlarını “şərhsiz” və “səssizcə” tirajlayıb. 

Aktyor Əbdül Mahmudov tərəfindən bir TV proqramında səsləndirilən “Güllələnmə bərpa olunmalı 

və belə insanlar mütləq güllələnməlidir. Bu, nəinki Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə, 

ümumiyyətlə, insanlığa zidd haldır. [...] Mən Prezidentə müraciətimdə də qeyd etdim ki, ölkədə bu 

kimi halların qarşısı qəti şəkildə alınmalıdır” kimi açıqlamalar hüquqi müstəvidə analizə çəkilmədən 

yayımlanıb. Bu, jurnalist etikasına sığmır, eyni zamanda hüquqi məsuliyyət yaradır.

ya psixoloq kimi aparır, əxlaq normalarına əsasən, şərhbildirmə haqqına sahib olduğunu düşünür.  

Qərəzsiz bir jurnalist kimi davranmaq əvəzinə isə müəllif özünü hakim və ya psixoloq hesab edərək 



Altı

Big.azda növbəti diskriminativ xəbər 12.04.2018 tarixində yayılıb. Başlıq belədir: “Transseksual 

sevgilisi Hətəmpaşanı öldürən kişiyə HÖKM OXUNDU: Ona xəyanət edibmiş…”

Bu xəbər həm dili, həm də hadisəni işıqlandırma baxımından transfobikdir. Əvvala, Şahlar Əliyev 

tərəfindən öldürülən Aylanın istifadə etmədiyi adını dəfələrlə vurğulayır. Nəzərə alsaq ki, heç 

də bütün transların hər zaman kimlik dəyişdirmək imkanı olmur, deməli, trans şəxslər şəxsiyyət 

vəsiqəsindəki adı ilə yox, özlərini təqdim etdikləri ad ilə təqdim edilməlidirlər. Big.az da Aylanın 

dəyişdiyi adını israrla vurğulayaraq onun seçimini görməzdən gəlir. 



Yeddi
29.03.2018-ci il tarixli xəbərində oxu.az saytı 

“Məktəblərdə “cinsi bərabərlik” dərsləri 

keçiriləcək?” başlığı ilə sual qaldırır.

“Cinsi bərabərlik” ifadəsini dırnaq içinə aldıqları 

üçün bir narahatlıq, həyəcan təbili çalmaları 

özünü bariz göstərir.

Xəbərin sonunda məlum olur ki, Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycanda cinsi bərabərliklə bağlı dərslərin 

keçirilməsini nəzərdə tutmayıb.

Amma xəbərin sonuna qədər gedən yolda 

qarşımıza yüksək dozada diskriminasiya və fobik 

yanaşma, xeyli yalnış məlumat və terminologiya 

çıxır.

“Məktəblərdə cinsi bərabərliklə bağlı dərslərin 

keçirilməsinin mümkünlüyü barədə yayılan söz-

söhbətlər” varsa, ilk iş ölkədə təhsil siyasətini 

həyata keçirən quruma müraciət edib, “yayılan 

söz-söhbətlər”i dəqiqləşdiməkdir. Dəqiqdirsə, 

proqramda nələrin nəzərdə tutulduğunu, hansı 

Digər problemli tərəf isə odur ki, xəbər qadının öldürülməsi xəbəri kimi yox, sensasion və transfobik 

bir xəbər kimi verilib. Trans bir qadının nifrət cinayəti zamanı deyil, “qısqanclıq zəmnində” 

öldürülməsini iddia edərək cinayətə legitimlik qazandırılır. Bundan başqa, xəbərin sonunda Aylanın 

keçmişdə avtomobil qəzası keçirtdiyi vurğulanır. Bunun isə xəbərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 



mövzuları əhatə edəcəyini və s. bu qəbildən sualları aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu, jurnalistikanın 

əlifbasıdır.

Bəs dəqiq deyilsə, nə etməli? Əsası olmayan şayiə ilə sağollaşıb başqa mövzuların dalınca 

getməli. Ya da “bizdə niyə o əjdahadan yoxdur” deyib, gender nəzəriyyəçiləri və fəallarını, təhsil 

mütəxəssislərini, reproduktiv sağlamlıq üzrə ekspertləri bir araya gətirməli və Azərbaycan təhsilində 

cinsi bərabərlik məsələsinin əhəmiyyətini, yerini müzakirə masasına çıxarmalı.

Amma oxu.az-ın Əli Məmmədov imzalı müəllifinin ağlına bu iki variant gəlməyib. O, şayiələri 

təsdiqlətmədən naməlum səbəblərdən Qahirə Dövlət Universitetinin dosenti, ilahiyyat elmləri doktoru 

Rəhman Abdullayevə zəng edib və bu şayiələrlə bağlı onun fikirlərini soruşub. Qeyd edilməlidir ki, 

müəllif mümkün gender dərslərinin məzmununun nə olacağını belə bilmədən cinsi bərabərlik dərsləri 

haqda şayiələri bir ilahiyyatçıya şərh etdirib. İlahiyyatçı onun ümidlərini doğruldub və LGBTİQ+lərə 

yağdırdığı ittihamlar xəbərin əsas gövdəsini təşkil edib. “Əksinə azərbaycanlı uşaqları bunun bir 

xəstəlik olduğu barədə maarifləndirməliyik, onunla mübarizə aparılmasını aşılamalıyıq”, Abdullayev 

deyib. Lakin xəbərdə homoseksuallığın xəstəlik olmadığına dair bir qeyd belə verilməyib.

Daha sonra əlavə olunur ki, “Azərbaycanlı ilahiyyatçının dediyinə görə, elə müsəlman ölkələri var ki, 

orada homoseksuallığa görə adamı edam edirlər”.

Xəstəlik vurğusu, edama eyham, pedofiliyaya işarə ilə bu mətn başdan-sona fobik, LGBTİQ+ə qarşı 

düşmənçilik mesajı ehtiva edən bir xəbər olaraq qiymətləndirilir.

Səkkiz
Xalqxeber.az saytı 14.10.2018 tarixində “Ölkədə başıpozuq tendensiya: cinsi azlıqlar pasportunu 

necə dəyişir? – Detallar…” başlıqlı məqalə çap edib. 

Xəbər transların yaşam və ifadə azadlıqlarına birbaşa hücumla başlayır. Əvvəla, “cinsiyyət 

dəyişdirmə əməliyyatı” kimi qələmə verilən prosesin adı adaptasiya əməliyyatıdır. Bundan başqa 

isə ad dəyişdirmək hər vətəndaşın haqqı və hüququdur. Xalqxeber.az bu haqq və hüquqa hücum 

edərək bunu şərh etməyə çalışıb. Sayt bu hüququ “başıpozuqluq” adlandırmaqla kifayətlənmir, 

transları psixoloji problemləri olan şəxslər kimi qələmə verərək alçaldır. 

Xəbərdə transların həm də uşaqlıqda cinsi istismara məruz qaldıqları üçün psixoloji sağlamlıqlarının 

pozulması nəticəsində adaptasiya əməliyyatına qərar veriklərinə dair transfobik fikir tirajlanır. 



İnsan və jurnalistika etikasına sığmayan bu kimi xəbərlər transları vətəndaş və insan kimi 

cəmiyyətin gözündə etibarsızlaşdırır. Hansısa trans şəxs də hansısa digər bir şəxs kimi həyatının 

hansısa periodunda cinsi istismara məruz qala bilər, travma ala bilər. Lakin, media və cəmiyyət 

LGBTİQ+i legitim olaraq qəbul etmək əvəzinə transların və ümumilikdə LGBTİQ+in travmalarla dolu 

uşaqlıqlarının olmasını deməyə daha çox meyl edir.



Doqquz
Nifrət nitqləri xəbər janrı ilə yanaşı, köşə 

yazılarında da istehsal olunur. Daha geniş, daha 

ciddi. İndi verəcəyimiz nümunə başdan-ayağa 

diskriminasiya, LGBTİQ+fobiya ilə doludur.

Müəllif Qan Turalı oxu.az saytındakı 

22.05.2019-cu il tarixli “Homoseksualları niyə 

qorumalıyıq” sərlövhəli köşə yazısında onu 

mizoginiya və homofobiyada günahlandıranları 

“cavab atəşi ilə susdurmağa” cəhd edib, özünü 

müdafiə edərkən LGBTİQ+ləri açıq-aşkar diskriminasiyanın hədəfinə çevirib. “Homofobizm əsla 

cinayət deyil, onu da mövcud vəziyyətdə fikir azadlığının bir hissəsi kimi qəbul etmək gərəkdir. 

Əlbəttə ki, homofoblar insanları homoseksuallar əleyhinə zorakılığa çağırmırsa...” yazır, müəllif.

Sual olunur: Neoliberalizmin ərşə qalxdığı mövcud vəziyyətdə insanların həyatına və yaşam 

haqq və hüquqlarına hücum edən, ölümə, ayrı-seçkiliyə, iyeraxiyaya səsləyən homofobiya yaxud 

LGBTİQ+fobiya, yaxud eyni siyasətdən bəslənən faşizm, mizoginiya, irqçilik, növçülük normal 

sayıla bilərmi? Bunlar heç bir siyasi rejimdə legitim və məqbul hesab edilməməlidir.

“Sosial sığorta problemi ətrafında müzakirələr aparan bir cəmiyyətik, homoseksuallıqdan daha 

vacib problemlərimiz var” - deyir, Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin əməkdaşı. Sosial sığorta 

probleminin hal-hazırda Azərbaycanın üzləşdiyi vacib problemlərdən biri olması doğrudur və 

əməkdaşın bu məsələni maaş aldığı dövləti qarşısında qaldırmaq cəhdi alqışalayiqdir. Lakin bunu 

homoseksualların problemlərinin əhəmiyyətsizmiş kimi təqdim edilməsinə səbəb olmamalıdır. 

Burada dövlətdən narazılıq birbaşa olaraq homoseksuallara yönləndirilir.

Nəticə olaraq, müəllif nifrət nitqi ilə ifadə azadlığını səhv salıb. Yaxşı olardı ki, əvvəlcə haqqında 

danışdığı anlayışları hərtərəfli öyrənsin.



33YEKUN

Araşdırma zamanı sentyabr 2017-ci il-dekabr 2019-cu ili əhatə edən müddət ərzində 

seçilmiş onlayn mətbuat orqanlarında dərc olunmuş 1210 material (xəbər, məqalə, mü-

sahibələr və rəy) nəzərdən keçirilib. Bunlardan 16 faizi məqbul, 84 faizi isə qeyri-məqbul 

materiallardır.

İki ildən artıq müddət ərzində LGBTİQ+ ilə bağlı dərc olunmuş xəbərləri nəzərdən keçi-

rilib və müəyyən olunub ki, LGBTİQ+in fundamental hüquqları pozulub.  Belə ki, medi-

anın sistematik olaraq nifrət nitqi və diskriminativ yanaşma nümayiş etdirdiyi, eləcə də 

LGBTİQ+ə qarşı qərəzə yol açan materiallar yayımladığını üzə çıxardıq. 

LGBTİQ+ təşkilatlarının LGBTİQ+in hüquqlarına dair fikirlərinə 65 materialda rast gəlinib. 

Bu isə qiymətləndirilmiş materialların 5.7 faizini təşkil edir.

Araşdırma göstərir ki, mətbuat LGBTİQ+ ilə əlaqəli məsələlərə sensasion məzmunda 

yanaşır. Bir çox məqalələrin başlığında “ŞOK” və “QALMAQAL” sözləri yer alıb. 

Əksər hallarda termin və ifadələrin əksəriyyəti düzgün istifadə olunmayıb. Misal üçün, 

a) transların homoseksual kimi təqdim edilməsi; b) “üçüncü gender” ifadəsindən qey-

ri-düzgün istifadə. Bu ifadədən bəzi hallarda transları, bəzi hallarda isə interseksləri təq-

dim etmək üçün istifadə olunur. Yaxud LGBTİQ+in ümumiləşdirilməsinə rast gəlinir. Misal 

üçün, məqalə lezbiyanlar barəsindədir, lakin burada digərlərini də əhatə edən LGBT də 

qeyd olunur. Yaxud müəlliflər trans kimliyini cinsi oriyentasiya kimi təqdim edirlər. Bunlar 

isə fərqli mənaları olan  terminlərdir.

Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan mediasında LGBTİQ+dən əsasən siyasi rəqibləri təh-

qir etmək üçün istifadə olunur. 

LGBTİQ+lərin hüquq və bərabərlik prinsipləri perspektivindən mediada işıqlandırılması 

çox məhduddur. Fobik insanların “onlar hər yerdə təbliğ olunurlar” kimi iddia irəli sürərkən 

nəyə əsaslandıqları məlum deyil.

Xəbər və ya məqalə ilə əlaqəsi olmasa da, jurnalistlər insanların seksual oriyentasiyası 

və ya cinsi mənsubiyyətini qeyd edirlər. Halbuki onlar heç bir zaman “X partiyasının sədr 

müavini heteroseksualdır” kimi xəbərlər yazmırlar.



“Cinsi azlıqlar” ifadəsinin artıq nəzəriyyəçilər və fəallar tərəfindən köhnəlmiş hesab ol-

unmasına baxmayaraq, Azərbaycan mətbuatında LGBTİQ+i təqdim etmək üçün bu if-

adədən geniş istifadə olunur. Köhnəlmiş dildən istifadə gender barədə yazan müəlliflərin 

ən yaxşı halda məlumatsız, ən pis halda isə fobik görünməsinə səbəb olur.

Eyni fikirləri “LGBTİQ+ icması” ifadəsinə də şamil etmək olar. Nə vaxtsa məqbul hesab 

olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda bu, köhnəlmiş və fobik termin hesab olunur. 

Xəbərlərdəki vizual məzmun ilə bağlı problemlər geniş yayılıb. Bir çox məqalələrdə 

zorakılığın qurbanları qadınlar, homoseksuallar, translar və transvestitlərdir. Bu kimi 

materiallarda zorakılıq qurbanlarının yerə yıxıldığını və ya onların üzünün qançır old-

uğunu göstərən şəkillərdən istifadə olunur. Bu, əksər hallarda “qadınların və LGB-

TİQ+in üzləşdiyi problemlərin işıqlandırılması” kimi  əsaslandırılır. Lakin belə məqalələr 

dəstəkləyici hesab oluna bilməz. Heç kəs dəstək olaraq öz səsini qaldırmayacaq, insan-

lar zərər görən tərəfi anlamaq, onun mübarizəsini dəstəkləmək üçün addım atmayacaq. 

Bu kimi vizual vasitələrdən istifadə onları cəmiyyətin yaddaşında qurban kimi həkk edir 

və bu onların taleyi imiş kimi təqdim edilməsinə səbəb olur. İnsanlar bu şəkilləri görməyə 

alışırlar və zorakılıq bir növ normallaşır. “O, qadındır və ya LGBTİQ+dir və o döyülüb” 

fikri bu kimi vizual vasitələrlə formalaşdırılır və bu, onların qurbana çevrilmələrinin gö-

zlənilən olmasına səbəb olur. 

Transfobiya özünü mediada daha qabarıq göstərir. Trans insanlar barəsində “cinsiyyəti-

ni dəyişmiş”, “keçmişdə kişi/qadın olan” və ya “kişi/qadın doğulmuş” kimi ifadələrdən 

istifadə olunur. Yaxud da israrla şəxsin özü üçün seçdiyi addan deyil, onların şəxsiyyət 

vəsiqəsindəki adlarından istifadə olunur.   

Translarla bağlı xəbərlərdə bir çox hallarda mətbuat tərəfindən normal hesab olunan, 

lakin əslində transfobik olan dildən istifadə olunur. Misal üçün, “ilk baxışda onun trans 

olduğunu bilmək olmur.” Bu ifadə vahid bir reallığa və normaya əsaslanır və bütün sub-

yektləri normal hesab olunandan fərqlənib fərqlənmədiyinə görə qiymətləndirir.  

LGBTİQ+ bir çox hallarda əxlaqsızlıq, pedofiliya, insest, hətta hannibalizm kontekstində 

verilir. LGBTİQ+ə qarşı bu kimi iddialar, eyhamlar və onları digər anlayışlarla assosiasi-

ya edilməsində məqsəd LGBTİQ+lərin cəmiyyətə, ailələrə, xüsusilə də uşaqlara təhlükə 

törətmələrinə dair fikir formalaşdırmaqdır.

Yuxarıda qeyd olunan bütün problemlər göstərir ki, jurnalistlər öz biliklərini daim ye-

niləmək və ayrıseçkiliyə yol verməmək üçün queer resurslarını araşdırmır və onlardan 

istifadə etmirlər. 



ƏLAVƏ 1 / TÖVSİYƏLƏR

Biz inanırıq ki, jurnalistlər ədalətli, balanslı və düzgün mövqe tutmaq kimi bir öhdəlik 
daşıyırlar. Bu səbəbdən də Azərbaycan mətbuatında rast gəldiyimiz faktlar əsasında 
aşağıdakı təlimatları işləyib hazırladıq. Biz gender əsaslı mövzular barəsində 
xəbərlərin istehsalı zamanı nifrət nitqinin və ayrıseçkiliyin tirajlanmasının qarşısının 
alınması məqsədi ilə bu təlimatların nəzərə alınmasını israrla tövsiyə edirik. 

MƏQALƏLƏR NECƏ PLANLAŞDIRILMALIDIR

Məqaləni yazmazdan öncə özünüzdən soruşun: “Mən bu məqaləni nə üçün yazıram?” 

Sosial-iqtisadi əhəmiyyət daşıdığı üçün yoxsa sayta çoxlu baxış sayı gətirəcəyi üçün? 

LGBTİQ+in öz hüquqlar uğrunda mübarizəsinə diqqət yetirin; qeyri-bərabərliklərə nəzər 

salın. LGBTİQ+ məsələsindən ancaq qalmaqal, sensasiya və şou-biznes xarakterli 

kontekstdə bəhs etməklə siz onların hüquq və azadlıqlarına göz yumur və stiqma 

yaratmış olursunuz. 

Xəbər istehsalı zamanı mənbə seçimində diqqətli olun. Hadisəni yalnız bir tərəfin nöqteyi-

nəzərindən təqdim etməyin. Hər hansı bir trans şəxsin polis tərəfindən saxlanması ilə 

bağlı xəbərlər var? Bu zaman yalnız polis tərəfindən dərc edilmiş press relizə istinad 

olunmamalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif tərəfləri dinləmək lazımdır. Misal üçün, 2017-

ci ilin sentyabrında 100-ə yaxın homoseksual və trans şəxs həbs olundu. Əksər mətbuat 

orqanları tərəfindən heç bir araşdırma aparılmadan həmin rəsmi məlumat kopyalanaraq 

dərc edildi. Həmin vaxt yalnız bir neçə mətbuat orqanı xəstəliyin diaqnozlaşdırılması ilə 

məşğul olan QİÇS Mərkəzi ilə əlaqə saxladı. Məlum oldu ki, Mərkəzə bu kimi hal daxil 

olmayıb və heç bir trans şəxsə belə bir diaqnoz qoyulmayıb. Müxtəlif mənbələrə müraciət 

olunmalıdır: LGBTİQ+lar, hüquq müdafiəçiləri, məhkəmə ifadələri və s. Birtərəfli yazılar 

qərəz və ayrıseçkiliyə yol açır.

Yalnız müsahiblərin dediklərinin əsasında material hazırlamaq kifayət deyil. Hadisələrin 

arxa planı ilə bağlı araşdırma aparılmalıdır. Bu zaman müxtəlif hesabatlar və statistika 

köməyinizə çata bilər. Homoseksualların müəyyən xəstəliklərin daşıyıcıları olmasına 

dair rəsmi məlumatları yaymazdan öncə digər xəstəlik daşıyıcılarına da nəzər salın. Bu 

zaman görəcəksiniz ki, yalnız bir qrup insanı ön plana çəkmək ayrıseçkilikdir. 

Ümumiyyətlə, məhşurlardan və ya ictimai xadimlərdən LGBTİQ+ məsələləri ilə bağlı 

zərurət yaranmadan rəy almaq fobik bir yanaşmadır. Əlbəttə, suallar verilə bilər. 

Məsələn, əgər LGBTİQ+ zorakılığa məruz qalıbsa və onların hüquqları pozulubsa, 



bu halda hər hansı bir məsul şəxsə, nazirə və ya rəsmilərə belə bir sualla müraciət 

etmək olar: “LGBTİQ+in bəzi hüquqları pozulub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?” Əks 

halda, aktyora sadəcə olaraq “LGBTİQ+lər barədə nə fikirləşirsiniz” kimi sualın verilməsi 

insanların həyatı və hüquqları barədə yersiz müzakirələrə səbəb olur.

SÖZ VƏ İFADƏ SEÇİMİ NECƏ OLMALIDIR

LGBTİQ+ icması yox, sadəcə LGBTİQ+. Əgər homoseksual, gey, lezbiyan, trans 

təşkilatının adı çəkilirsə, zəhmət olmasa, bu addan istifadə edin. LGBTİQ+ mətbuatda 

tez-tez gördüyümüz kimi təşkilat yox, sadəcə bir akronimdir, “LGBTİQ+ icması” ifadəsi 

bir qrup insanın bir növ “gettolarda” təcrid olunmasına səbəb ola bilər. LGBTİQ+in 

şüarından da göründüyü kimi, LGBTİQ+ bunun qarşısını almaq uğrunda mübarizə 

aparır: “Bizim məkanımız gettolar yox, dünyadır.” LGBTİQ+in icma kimi xarakterizə 

edilməsi LGBTİQ+ azlıq kimi qəbul edilməsinə səbəb olur və onların hüquqları uğrunda 

apardıqları mübarizəyə zərbə vurur.

Cinsi azlıq” deyil, LGBTİQ+. İnsanlar azlıqlar kimi təqdim edilməməlidirlər. LGBTİQ+ 

azlıq deyil və onların azlıq olub olmamasına dair statistik araşdırma yoxdur. Onların 

azlıq kimi təqdim olunması onlara qarşı zorakılığı və onların səsini görünməz edir. Biz 

hər hansı bir şəxsin oriyentasiyasını və ya cinsi mənsubiyyətini müəyyən edə bilmərik 

və bu məsələdə LGBTİQ+i “azlıq” kimi təsvir edə bilmərik. Bu, birbaşa olaraq şəxsin 

özünün açıqlamasından asılıdır. “Azlıq çoxluğa tabedir” fikri iyerarxik düşüncə tərzinə 

xasdır və nəzərə alsaq ki, bizim kimi cəmiyyətlər öz gücünü patriarxal və heteronormativ 

siyasətdən alır, LGBTİQ+in azlıq kimi təqdim edilməsi onları cəmiyyətdə və ictimai 

yaddaşa tabe olan tərəflər kimi həkk edir.

Hər zaman istifadə etdiyiniz sözlərə və ifadələrə diqqətlə yanaşın, onların köklərinə 

varın. Bizim illərlə eşitdiyimiz və istifadə etdiyimiz bir çox ifadə kişi cinsi, heteronormativ 

və seksist tarixlə bağlı ola bilər. Təhrifedici, istisnaedici və ya təhqiredici dildən uzaq 

olun. 

LGBTİQ+in nə cinayətin, nə də cəmiyyətin hədəfinə çevrilməməsi üçün peşəkar 

materiallarda LGBTİQ+ ilə bağlı məsələlərə toxunularkən “pedofiliya” və ya “əxlaqsızlıq” 

kimi sözlərdən istifadə olunmamalıdır. Homoseksuallıq və transseksuallıq pedofiliya ilə 

eyniləşdirilməməlidir.

Dərc olunmazdan öncəki redaktə prosesində məqalədəki gender txerminologiyasına bir 

daha diqqət yetirilməlidir. Əgər redaktor gender məsələləri ilə bağlı ətraflı məlumata 



KİMLİK NECƏ TƏQDİM OLUNMALIDIR

ZORAKILIQ BARƏDƏ NECƏ MƏLUMAT VERMƏLİ

malik deyilsə, bu zaman LGBTİQ+ fəalları və nəzəriyyəçilərinin köməyindən istifadə 

olunmalıdır. Əsas məsələ tez deyil, düzgün məqalə çap etməkdir. 

Oxuyun, araşdırın və hüquqlar və diskurs barədə məlumat əldə edin. “Qeyri-ənənəvi 

oriyentasiya” kimi səhv istifadə olunan, seksist və heteronormativ anlayışlardan uzaq 

durun. 

Əgər müsahibiniz LGBTİQ+dirsə və onun kimliyini qeyd etmək zəruridirsə, şəxsin 

özünü necə identifikasiya etdiyini yalnız onun özündən soruşmaq lazımdır, yəni gey, 

homoseksual, agender, queer, panseksual. Bundan başqa, məqalə dərc olunandan 

sonra müsahibin zorakılığa məruz qalma ehtimalı yüksəkdirsə, riskləri azaltmaq üçün 

onun anonimliyinin qorunması vacibdir. 

Əgər şəxs şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd olunmuş ad və soyaddan imtina edirsə, həmin 

adları yazmaq düzgün deyil. Hər bir şəxsin adı onun özünü təqdim etdiyi addır. Misal 

üçün, trans qadının adı şəxsiyyət vəsiqəsində “Kamal (X)” ola bilər, amma o, öz adından 

imtina edirsə və “Arzu (Y)” adından istifadə edirsə, deməli onun adı Arzudur. “Kamal 

özünü Arzu adlandırır” və ya “O, öz adını Arzuya dəyişdirib” kimi açıqlamalar transfobiya 

və şəxsin seçimini görməzdən gəlməkdir.  

Əgər xəbərlə heç bir əlaqəsi yoxdursa, bu halda müsahibin və ya haqqında yazdığınız 

şəxsin cinsini qeyd etmək düzgün deyil. Mövzu LGBTİQ+ə qarşı təqibdirsə və ya 

ayrıseçkiliyə qarşı qanundursa, burada şəxsin gender mənsubiyyətini qeyd etmək olar. 

Əks halda isə bu, əksər hallarda sensasiyaya xidmət etmiş olur. Əgər şəxsin gender 

mənsubiyyətini qeyd edib etməyəcəyinizə qərar verə bilmirsinizsə, bu suala cavab verin: 

əgər müsahib heteroseksual olsaydı, onun cinsi oriyentasiyasını qeyd edərdimmi? Əgər 

cavab müsbətdirsə, onda bu məlumatdan LGBTİQ+ üçün də istifadə etmək olar.

Fiziki və ya cinsi zorakılıq törədilməsi xəstəlik deyil, zorakılığa meyillilik patoloji hal hesab 

olunmur və zorakılıq törədənlər adi insanlardır. Cinayət törədənlər psixoloji pozğunluğu 

olan şəxslər kimi təqdim edilməməlidir. Depressiya və şizofreniya kimi xəstəliklərdən 

zorakılığa bəraət qazandırmaq üçün istifadə olunmamalıdır. Ekspertlər hər fürsətdə 

xatırladırlar ki, sistematik olaraq zorakılıq törədən şəxslərin müalicə oluna biləcək 

xəstəlikləri olmur və zorakılıq əksər hallarda patoloji deyil, sosial səbəblərlə izah olunur. 



LGBTİQ+ə qarşı zorakılıq xəbərlərində hücum edənlərin içkili olması və bu hücumun 

“namus” cinayəti olduğunu vurğulamaq düzgün deyil. Bu, belə hücumlara legitimlik 

qazandırır. Zorakılıq bir cinayətdir və cəzalandırılmalıdır. Səbəbləri mədəniyyət, 

mentalitet, əqli və ya psixoloji problemlərdə axtarılmamalıdır. Bu, zorakılığa bəraət 

qazandırılması və onun romantikləşdirilməsi deməkdir.  

Vizual materiallar zorakı, qanlı və zədə almış insanlardan ibarət olmamalıdır. Bu kimi 

vizual materiallar həmin subyektləri cəmiyyətin yaddaşında həmişə təzyiq altında olan və 

“yaralı” kimi qalmasına səbəb olur. Bu, həmin “yaraların” onların kimliyinə çevrilməsinə 

səbəb olur. Bu vəziyyətə düşən insanlar öz hüquqlarını tələb etməkdən çəkinirlər və 

cəmiyyətdə görünməz olmağa çalışırlar. Bu, “Susqunluq Spiralı” adlanır. Təzyiq altında 

qalmış kimi təqdim olunan insanlar arxa fonda təcrid olunmuş halda qalır və səslərinin 

qaldıracaqları halda zorakılığa məruz qalacaqlarından qorxurlar.

Zorakılığa məruz qalanın deyil, zorakılığı törədənin şəkli dərc olunmalıdır. Zorakılıq 

barədə məlumat verərkən, zorakılıq qurbanının daha da əziyyət çəkməməsinə və onların 

hüquqlarının pozulmamasına çalışmaq lazımdır. Xəbər zorakılıq qurbanının pozulmuş 

hüquqlarına fokuslanmalı, onların həyatı və həyat tərzlərini maqazin mövzusuna 

çevirməməlidir. Əsas diqqət cinayətkarlara yönəldilməlidir. Zorakılıq qurbanını daha da 

zədələməmək üçün, müsahibə zamanı onların açıqlamaq istəmədikləri detallar barədə 

israr olunmamalıdır və zorakılığın həmin konkret başvermə anı barədə sual verilməməlidir. 

Zorakılıq qurbanının yeri, ünvanı və ailə üzvləri barədə məlumat verilməməlidir. Əgər 

bu barədə məlumat verilərsə, bu halda bütün diqqət zərərçəkənə yönəlir və cinayətkar 

görünməz olur. 

Zorakılıq xəbəri pornoqrafiya xarakteri daşımamalıdır. Zorlama və ya döyülmə xəbəri 

“əvvəlcə paltarları çıxardılıb, əlləri bağlanıb” və ya “Onun boğazını uzun müddətdən 

sonra bıçağı onun boğazına yaxınlaşdırmaqla kəsib” kimi detallara təsvir olunmamalıdır. 

Əsas diqqət hüquq pozuntusuna və vurulmuş zərərə yönəldilməlidir. Cinayətkarın hansı 

cəzalarla üzləşəcəyi barədə məlumat verilməldir (neçə il həbs cəzası, və s.). Törədilmiş 

cinayətin cəzalandırılacağı qeyd olunmalıdır. 

LGBTİQ+ə qarşı hücumların yalnız bu cinayətin onlara qarşı baş verə biləcəyi kimi təqdim 

edilməsindən çəkinmək lazımdır. Çünki bir müddətdən sonra belə bir fikir formalaşır ki, 

“LGBTİQ+ həmişə zorakılığa məruz qalır...”



ƏLAVƏ 2 / MONİTORİNQ OLUNMUŞ SAYTLARIN SİYAHISI

Ad Qeydlər

1news.az Onlayn

Amerikanın Səsi (VoA) Onlayn/ Peyk radiosu/ Xarici

APA  Onlayn informasiya agentliyi 

Azadlıq qəzeti Onlayn/ Çap

Azadliq Radiosu (RFERL) Onlayn/ Peyk / Xarici

Azvision.az Onlayn

Baku.ws Onlayn

Big.az Onlayn

BBC Azeri Onlayn / Xarici

Day.az Onlayn

Haqqin.az Onlayn / Rusdilli platforma

JAMnews Onlayn/ regional (Cənubi Qafqaz)

Meydan TV Onlayn 

Mikroskop Media Onlayn

Milli.az Onlayn

Oxu.az  Onlayn

Qafqazinfo Onlayn

Report.az Onlayn

Sputnik.az Onlayn

Teleqraf.com Onlayn

Trend.az Onlayn informasiya agentliyi

Turan.az Onlayn informasiya agentliyi

Yeni Musavat Onlayn / Çap
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