






Azərbaycan mediasında LGBTİQ+ əleyhinə ritorikanı müntəzəm olaraq izləyən QueeRadar 

fəaliyyətinin üçüncü ilini qeyd edir.
 
Üç ildir Azərbaycan mediasında LGBTİQ+ların necə təmsil edilməsinin monitorinqini aparmaqla 

yanaşı, həm də queer-inkluziv məqalələr hazırlamaqda jurnalistlər üçün təlimlər təşkil edir, 

qərəzsiz və ədalətli jurnalist materiallarının hazırlanmasına maraq yaratmaq üçün müsabiqələr 

keçiririk.
 
İllik monitorinqimizin məqsədi cinsi oriyentasiya və gender mənsubiyyətini əsas götürərək 

insanlara qarşı diskriminativ bəyanatlara xüsusi diqqət yetirmək, Azərbaycanda həssas sosial 

qruplara münasibətdə düzgün olmayan lüğətdən istifadəni və nifrət nitqi təzahürlərini analiz 

etmək, sənədləşdirməkdir.
 
"Nifrət nitqi" dedikdə ictimai təhlükəsizliyi təhdid edən, düşmənçiliyi təhrik edən və bəzi insan 

qruplarını dehumanizasiya edən ifadələr nəzərdə tutulur. Yerli mediasferada nifrət nitqinin 

təzahür formalarına əsasən, şərti olaraq üç qrup yaratmaq olar:
 
 - birbaşa nifrətə, ayrıseçkiliyə və zorakılığa çağırış;
 - diskriminativ əsasla təhdid və təhqirin yayılması;
 - ayrıseçkilik və stiqma ehtiva edən ifadələr;
 
2021-ci il Azərbaycanın media landşaftına təsiri baxımından əhəmiyyətli hadisələrdən biri 
“Media haqqında” qanunun qəbulu olub. Qanun yerli jurnalistlərin ardıcıl tənqidlərinə baxmayaraq 

qəbul edilib. Tənqidçilər bu qanunun Azərbaycanda media azadlığına,  müstəqilliyinə və 

keyfiyyətinə geniş təsir göstərəcəyini bildirirlər.

Təəssüf ki, 2021-ci ildə də Azərbaycan mediası queerfobik, queer vətəndaşlarının reallığının təhrif 

edildiyi materiallarla tarixə keçib.
 
2021-ci ildə də İLGA-Avropa təşkilatının “Göyqurşağı Xəritəsi”ndə sonuncu yeri tutmaqla 

Azərbaycan öz LGBTİQ+fobik statusunu qorumağa davam edib. Ölkədə LGBTİQ+lara edilən 

hücumlar və nifrət nitqi artıb. Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində LGBTİQ+lar Qürur Ayını bayram 

edərkən Azərbaycanda bu ayda  qeydə alınıb, LGBTİQ+ların kirayə qaldıqları çoxsaylı hücum

evlərdən qovulmaq xəbərləri yayılıb. Avqust ayında bir trans qadın amansızlıqla qətlə yetirilib, 

digər trans qadın isə noyabr ayında hücuma məruz qalıb.

Mikroskop Medianın hazırladığı infoqrafika təkcə iyun ayı boyunca LGBTİQ+lara qarşı baş verən 

hücum aktlarını göstərir (cədvəldəki terminlər şəxslərin bəyanına əsasən verilib):

GİRİŞ

https://rainbow-europe.org/annual-review


Builki hesabatımızda bu hadisələrin mediada necə təzahür etdiyini; LGBTİQ+ların zorakılığa 

məruz qalması və öldürülməsi fonunda medianın transfobik və homofobik səssizliyini; verilən 

xəbərlərin hansı kontekstdə, hansı sərhədlər daxilində, kimdən müsahibə alaraq, kimdən 

almayaraq, hansı məqamı qabardaraq, hansını arxa plana ataraq hazırlandığını təqdim edirik.
 
Jurnalist materialları hazırlayarkən queer vətəndaşların həyatlarını, reallıqlarını təhrif etməməyə 

çalışan, xəbərlərin cisheteronormativ diskursu əsas götürərək hazırlanmamasına həssaslıq 

göstərən mətbuat nümayəndələrinin və tədqiqatçıların saylarının artacağına ümid edirik.



Biz 2021-ci ilin yanvar ayından dekabr ayının sonunadək olan dövr ərzində Azərbaycanın 23 

mətbuat orqanının onlayn versiyasında gender mənsubiyyəti və cinsi oriyentasiyaya köklənmiş 

nifrət nitqi nümunələrinin axtarışını etdik.
 
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. 

 
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 (yerli aktivistlər bu termini kuir və ya kvir kimi istifadə edirlər), eləcə də 

Azərbaycanda queerləri təhqir etmək üçün mənfi mənada istifadə edilən “mavilər, üzdəniraqlar, 

azlıqlar” kimi açar sözlərdən istifadə olunub. 
Verilmiş müddət ərzində tapılmış hər bir yazı aşağıdakı suallar baxımından nəzərdən keçirilib:

Metodologiya 

• Mətndə LGBTİQ+lara qarşı insan haqları pozuntusu varmı?

• Burada LGBTİQ+ların fikirlərinə yer ayrılıbmı, yaxud LGBTİQ+ları  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+a qarşı qərəzli baxış bucağındanmı yazılıb?



İnfoqrafika və 
tədqiqat nəticələri

2021-ci il ərzində internet axtarış sistemi ilə 23 media qurumundan 501 material üzə çıxarılıb.
Nəticələr göstərir ki, LGBTİQ+ haqqında yerli mətbuatda çıxan materiallar sensasion çərçivədə 

işıqlandırılır, insanları alçaldıcı kontekstdə təqdim edirlər və ya LGBTİQ+ların insan hüquqları 

jurnalistlər tərəfindən tamamilə yox sayılır.
QueeRadarın apardığı analizə əsasən, 2021-ci ildə mətbuatda gedən materialların 62.5%-i qərəzli 

mahiyyət daşıyıb.

Şək�l 1.



Monitorinqin nəticələrinə görə, 2021-ci ildə də mətbuatda LGBTİQ+dən bəhs edən məqalə və 

xəbərlərdə “üzdəniraq”, “mavi”, “azlıqlar”, “petux” kimi fobik və alçaldıcı ifadələrdən istifadə olunub.

Şək�l 2.



LGBTİQ+lara dair terminologiya və ya açar sözlərin qeyd olunduğu çap materialı sayına görə, 

əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də ilk beşliyi maliyyə mənbəyi və ya siyasi əlaqələr 

baxımından dövlətlə assosiasiya olunan media qurumları təşkil edir. Məqalə və xəbərləri analiz 

edərkən ortaya çıxır ki, hökumətyönlü mediada LGBTİQ+lar problemləri, hüquq və azadlıqlarının 

qorunması kontekstində işıqlandırılmayıb. Ötən illə müqayisədə daha da artan maraq LGBTİQ+ 

aktivistlərinin siyasi gündəmi zəbt etməsinə reaksiya kimi ortaya çıxıb.

Şək�l 3.



Mediada gedən xəbərlərin təsnifatını hazırlayarkən qərəzli məzmunu 11 əlamət ilə 

qruplaşdırmışıq.

Şək�l 4.



2021-ci il nələrlə 
yadda qaldı

2021-ci ildə mətbuatda LGBTİQ+ ilə əlaqəli olaraq ən çox gündəm yaradan mövzular aşağıdakı 

kimidir:
 
     ·  Bloqer Sevinc Hüseynovanın nifrət çağırışı
     ·  Homofobik və transfobik hücumlar
     ·  Kirayə evlərdən çıxarılma
     ·  Trans qadın Nurayın qətli
     ·  Stadionda göyqurşağı bayrağı qaldırılması ətrafında skandallaşdırma
     ·  LGBTİQ+larla bağlı bir neçə hadisəni əsas götürərək icmanı kriminalizə etmək cəhdləri
 

Bu hadisələr LGBTİQ+a qarşı nifrət cinayətinə çağırış ən çox diqqət çəkən mövzulardandır.
 
2021-ci ilin iyul ayında sosial media fenomeni, özünü jurnalist kimi təqdim edən Sevinc Hüseynova 

sərt transfobik və homofobik videomüraciət edib. O, cəmiyyəti zorakılığa, qətlə çağırıb, 

LGBTİQ+ları ölümlə hədələyib.
 
Nifrət nitqi səbəbilə onun səhifəsi TikTok platformasından bağlansa da, çıxışlarına İnstagram 

üzərinən davam edib, LGBTİQ+ları “Story”də paylaşaraq hədəf göstərib, dövlət orqanlarını 

translarla bağlı tədbir görməyə çağırıb.
 
Avqustun 22-də Bakının Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində bir trans qadının əli-qolu 

bağlanmış halda yandırılaraq qətlə yetirildiyi xəbəri yayılıb. Bu hadisədən 3 gün sonra - avqustun 

25-də yenidən ictimaiyyətə videomüraciət edib və trans qadının qətlinə bəraət qazandıraraq, 

transları ölümlə hədələyib:

“Ağıllı olun və bundan sonra sadəcə sakit yaşamağa çalışın, yoxsa hələ çox transları qətlə 

yetirəcəklər! Çünki qeyrətli oğullarımız var bu ölkədə, hansı ki, imkan verməz anasının, bacısının, 

ailəsinin və uşaqlarının önündə min hoqqa verəsiniz!” ( )Minority Azərbaycan jurnalı
 
Sevinc Hüseynovanın bu çağırışlarının nəticəsi olaraq, sentyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə queer 

jurnalist, Kanal 13-ün əməkdaşı Əvəz Hafizli intihara cəhd edib. O, Hüseynova tərəfindən şəxsinə 

yönəlmiş açıq təhdidlərindən sonra bu addımı atıb. Açıq hədəfə çevrilməsindən sonra - 2022-ci ilin 

fevralın 22-də əmisi oğlu Əvəz Hafizlini qətlə yetirib. 2022-ci ili əhatə edən monitorinqimizdə bu 

hadisə ətraflı analiz ediləcək.

Sevinc Hüseynovanın nifrət çağırışları LGBTİQ+ aktivistləri və platformaları tərəfindən aylarla 

aktual mövzu olaraq saxlanıb. Lakin çox az sayda kütləvi informasiya vasitəsi Azərbaycan 

vətəndaşlarının bir qrupuna qarşı ölüm təhdidlərinə diqqət ayırıblar. Belə ki, LGBTİQ+lardan qeyd 

olunduğu ən çox xəbər və ya məqalə dərc edən ilk beş media qurumu - Yeni Müsavat (80), Milli.Az 

(73), Haqqın.Az (47), Qafqazinfo (28), Lent.Az (27) ilin ən aktual məsələsinə göz yumublar, Sevinc 

Hüseynovanın nifrət çağırışlarını eşitməyiblər. Təkcə Qafqazinfo saytında Sevinc Hüseynovanın 

əməlinə 1 qısa xəbər həsr olunub, o isə oktyabr ayında Sevinc Hüseynova Daxili İşlər Nazirliyinin 

https://mikroskopmedia.com/2021/09/02/lgbtiq-feali-nifret-nitqi-yayan-blogerin-fealiyyeti-dovletin-siyaseti-ile-ust-uste-dusur/
https://mikroskopmedia.com/2021/09/02/lgbtiq-feali-nifret-nitqi-yayan-blogerin-fealiyyeti-dovletin-siyaseti-ile-ust-uste-dusur/
https://minorityaze.org/696-blogger-sevinc-huseynova-translari-olumle-hedeleyib?fbclid=IwAR1B8kgt0NI5o_7hMj8HOHoMvO_r8tqvrviATVC0gTucD6zCDnq7zCN4jr0


sözçüsünü hədəfə çevirdikdən sonra. “Sevinc Hüseynova bu dəfə DİN rəsmisini təhqir etdi – Video” 

başlıqlı yazıda qeyd olunur ki, “O, DİN Mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidovun mətbuata verdiyi 

açıqlamasını yalanlayıb və bu zaman təhqiredici ifadələrdən də istifadə edib. O, Zahidovun "Sevinc 

Hüseynova dediyi sözlərə görə peşman olub və üzr istəyib" açıqlaması ilə bağlı sosial şəbəkədə 

cavab videosu yayıb. Məlumatı təkzib edərək bildirib ki, heç kimdən üzr istəməyib və belə bir fikri 

yoxdur”. Bununla da, Qafqazinfo yazmadığı xəbərlərə dair sadəcə təkzib məlumatı dərc edib.

Monitorinq göstərir ki, yayımlamadıqları xəbərin təkzibini yazmağa tələsmək Azərbaycan 

mediasında əsas təmayüllərdəndir. Məsələn, kirayə mənzillərdən qovulan trans qadınlara dair 

xəbərdə bunu aydın görmək mümkündür. İyun ayının 9-da LGBTİQ+ fəalların yaydığı məlumata 

görə, Bakının “Dostluq” kinoteatrı ərazisində yaşayan 3 nəfər trans qadın 20-ci polis bölməsinin 

əməkdaşları tərəfindən zorla yaşadıqları evdən qovulub, bütün əşyaları və pulları həmin evdə qalıb. 

Məsələ ilə əlaqədar zərərçəkənlər Ombudsman aparatına şikayətə getsələr də, ombudsman onları 

qəbul etməyib.
 
Bu hadisənin media qurumlarında necə əks olunduğuna dair bəzi nümunələrə baxaq.



Xəbərlərin sərlövhə və əsas mətnləri cüzi fərqlərlə bir-birinin surətidir. Daxili İşlər Nazirliyində 

iyun ayının 10-da yazılıb mediaya ötürülmüş press reliz nöqtə-vergülünə qədər – “kopyala-

yapışdır” metodu ilə və operativ şəkildə (saat 16:30-17:00-da) saytlara köçürülüb.
Hadisə əsasən “ ”, “DİN: Cinsi azlıqların kirayə götürdüyü mənzillərlə bağlı fakt araşdırılır Bakıda 

cinsi azlıqlar evdən qovuldu: İşə polis qarışdı Cinsi azlıqlarla ev yiyəsi arasında konflikt - DİN ”, “

araşdırır” başlıqları ilə yazılıb.
 
Zərərçəkənlər yaşayış yerlərindən çıxarılarkən, eyni zamanda Ombudsman Aparatına şikayətlərini 

çatdırmağa gedərkən ənənəvi media səssiz qalmaqla öz tərəfini göstərib. Daha sonra da DİN-in 

press-relizini köçürməklə öz işini bitmiş hesab edib. Beləliklə də, yaşayış yerindən qovulan 

zərərçəkmişlərə - hadisənin subyekti olanlara söz haqqı verməyib. Halbuki obyektivlik və 

balanslılıq naminə, LGBTİQ+ fəallarının sosial media platformalarındakı bəyanatları, eləcə də 

hadisədən xəbər hazırlamış məhdud saydakı digər mətbuat qurumlarına istinadla LGBTİQ+ların 

da perspektivi kiçik qeyd ilə verilə bilərdi.

Azərbaycanda queer vətəndaşların hüquqları pozulur, ancaq mainstream media bu xəbəri 

tirajlayarkən belə manipulyativ formada tirajlayır. Nəticədə sosial, iqtisadi, mədəni hüquqları 

tanınmayan queer vətəndaşların özünü ifadəsini də problematik hala gətirir və onlara qarşı olan 

zorakılığı, hüquq pozuntularını legitimləşdirir.

Nəticə etibarilə, oxuculara təktərəfli və qərəzli bir xəbər servis edilir.

https://report.az/hadise/din-cinsi-azliqlarin-kiraye-go-tu-rdu-yu-menzillerle-bag-li-fakt-aras-dirilir/
https://big.az/439011-bakida-cinsi-azliqlar-evden-qovuldu-ise-polis-qarisdi.html
https://big.az/439011-bakida-cinsi-azliqlar-evden-qovuldu-ise-polis-qarisdi.html
https://teleqraf.com/news/toplum/291087.html
https://teleqraf.com/news/toplum/291087.html


Eyni yanaşmanı 2021-ci ilin digər hadisəsi – trans qadın Nurayın qətl edilməsi barəsində də 

müşahidə edə bilirik. Yenə də bir ovuc jurnalistdən savayı, bu cinayət hadisəsini işıqlandırarkən 

ənənəvi media dil-üslub və hadisənin araşdırılması məsələsində qərəzli yanaşma göstərib.

Hadisə necə olub?

18 avqust tarixində trans qadın Nuray qətlə yetirilib. Onun əli-qolu bağlı şəkildə yandırılmış cəsədi 

avqustun 22-də Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində tapılıb. Hadisəyə etiraz olaraq trans 

qadınlar Qaradağ rayon Polis İdarəsi və Ombudsman Aparatının qarşısında aksiya keçirib. Onlar 

cinayətə görə bloger Sevinc Hüseynovanın məsuliyyət daşıdığını bəyan ediblər.

Mediada necə əks olunub?

Cinayət hadisəsi bir neçə media qurumu tərəfindən hərtərəfli və ədalətli şəkildə işıqlandırılıb. 

Lakin kütləvi auditoriyalara xitab edən əksər media qurumlarının hadisəyə yanaşması soldakı 

sütundakı kimidir:

     ·  “cinsi azlıq” kimi fobik ifadədən istifadə olunub;

     ·  Hadisə barədə sadəcə Daxili İşlər Nazirliyi və 
        Baş Prokurorluğun press relizləri əsasında 
        xəbər yazılıb;

     ·  LGBTİQ+ların perspektivi yox sayılıb, onların 
        rəyinə əhəmiyyət verilməyib;

     ·  Baş verənlərin bir cinayət hadisəsi, nifrət 
        cinayəti olduğu deyil, qalmaqal hadisəsi 
        olmasına dair yanaşma sərgilənib;

     ·  Bir-birindən kopiyalanmış “Bakıda cinsi azlıq 
        buna görə qətlə yetirilibmiş” kimi sərlövhə ilə 
        oxucuya ehtimal verilir ki, cinayətin haqlı 
        səbəbləri var. Mətnin içərisində isə “...mobil 
        telefonda olan videogörüntüsünün sonuncu 
        tərəfindən silinməməsi səbəbindən aralarında 
        yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı 
        xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürüb” qeyd 
        edərək qətlə legitimlik qazandırıblar;

     ·  “Hadisə ilə bağlı yayılan ilkin məlumatda 
        öldürülən şəxsin qadın olduğu deyilsə də, onun 
        cinsi azlıqların nümayəndəsi olduğu bildirilib”. 
        Bu transfobik cümlə ilə də oxuculara trans 
        qadınların əsl qadın olmadığı fikri təlqin olunur 
        ki, bu da Azərbaycan mediasında transfobiyanın 
        geniş yayılmış təzahürüdür.

     ·  Nəhayət, transfobiyanın yerli media tərəfindən 
        tirajlanan digər ünsürü olaraq, “deadnaming” 
        edilib.



2021-ci ildə yerli və xarici medianın diqqət mərkəzində olan hadisələrdən biri də iyulun 3-də 

Bakıda “Avro-2020”nin 1/4 finalında danimarkalı azarkeşlər tərəfindən göyqurşağı bayrağının 

açılması, polisin müdaxilə edərək bayrağı konfiksasiya etməsi olub.

“ ” (Yeni Müsavat, 06.07.2021)Bakıda stadionda LGBT bayrağı skandalı: bu, kimlərə lazımdır?
 
“ ” (Qafqazinfo, 05.07.2021)Bakıda azarkeşdən alınan LGBT bayrağı ilə bağlı - Rəsmi açıqlama
 
“ ” (Ədalət qəzeti, 07.07.2021)LGBT-yə qucaq açan dünya: Əxlaqsızlıq, xəstəlik yoxsa məqsədli plan?
 
Bunlar “Avro-2020”nin 1/4 finalında bayraq açılması zamanı LGBTİQ+ları hədəf alan fobik xəbər 

başlıqlarından ikisidir.

https://www.musavat.com/news/bakida-stadionda-lgbt-bayragi-skandali-bu-kimlere-lazimdir-iki-baxis_812196.html?d=1
https://qafqazinfo.az/news/detail/bakida-azarkesden-alinan-lgbt-bayragi-ile-bagli-resmi-aciqlama-328877
https://www.adalet.az/w220257


Bu mövzu barədə bütün xəbərlər LGBTİQ+ mübarizəsinin və təmsilinin simvolu olan göyqurşağı 

bayrağının dəyərsizləşdirərək və kriminallaşdıraraq təqdim edir. Bu yanaşmanı həm emosional 

yüklü sözlər seçməklə, həm də queerfobik rəsmi qurumların və siyasi fiqurların açıqlamalarını 

tirajlamaqla tətbiq ediblər.
 
“Yeni Müsavat”da hadisə barədə yazılmış xəbərdə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ildə 

səsləndirdiyi "arvadla kişi arasında fərq görməyən" ifadəsinə istinad edərək öz homofobik 

mövqeyini əsaslandırmağa çalışıb, ardınca da sözü QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə 

Şurasının üzvü Günel Səfərova və Ağ Partiya (diskriminativ və reqressiv siyasəti ilə tanınır) rəsmisi 

Əhəd Məmmədliyə verib. Hər iki müsahib açıq və dolayı yolla LGBTİQ+ bayrağının stadionda 

açılmasını Qərb fondlarının istəyi kimi qələmə verərək klassik üsulla – “pul qarşılığında nəyisə 

təbliğ etmək”də ittiham edərək insanları gözdən salmağa çalışıb. Əhəd Məmmədli fürsətdən 

istifadə edərək dövlət qurumlarına çağırış ünvanlayıb: “Ağ Partiya bu cərəyanın təbliğatının 

əleyhinədir, digər partiyalardan isə konkret mövqe görməmişik. Burada söhbət 3-5 qəpiyə işləyən 

marginal qruplardan getmir, təhlükə onların başının üstündə sahiblərindən qaynaqlanır. 

Azərbaycan dövləti bu məsələni həll etməlidir. Hətta efirlərdə olan həmin müğənnilərlə, şou 

adamları ilə bağlı bir addım atılmalıdır”.
 
Monitorinq göstərir ki, fobik media nümayəndələrinin diskriminativ və mürtəce fikirləri 

sirkulyasiya etmək üçün alətə çevirdiyi “növbətçi” ictimai xadimlər, siyasi fiqurlar və məşhurlar 

var. Bu barədə hesabatın “Queerfoblar” bölməsində ətraflı verilib.

N�frət “köşələri” 

Ötən hesabatda olduğu kimi, bu ilki monitorinqin nəticələri də göstərir ki, köşə yazıları nifrət nitqi, 

diskriminativ dil, alçaldıcı üslubdan istifadə etmək üçün ən əlverişli janrdır.
 
“Yeni Müsavat”da LGBTİQ+a referans sayılan söz və terminlərin keçdiyi 80 materialdan 10-u Samir 

Sarı ilə ləqəbi ilə tanınmış Xalid Kazımlının köşə yazılarıdır.
İl ərzində LGBTİQ+ları təsvir edən söz və söz birləşmələrini müəyyən edərkən məlum olub ki, 

“petux” sözü builki statistikaya Samir Sarının köşə yazıları vasitəsilə düşüb. Bu yazıların hamısı 

birbaşa LGBTİQ+ barəsində olmasa da, LGBTİQ+a dair ifadələri alçaldıcı, lağlağı kontekst yaratmaq 

üçün alət kimi istifadə olunub. Müəllifin “Azlıq çoxluğa dönməsin, nə olur-olsun” yazısına isə yaxın 

planda baxaq.
 
Samir Sarı məqalənin sərlövhəsindən başlayaraq tən ortasına qədər homofobik ritorika ilə 

gələndən sonra özünü belə təqdim edir: “Şəxsən mən özüm homofob deyiləm”. Özü haqqında bu 

qənaətini isə belə əsaslandırır: “Dəfələrlə olub ki, söhbət etdiyim audensiyada (xüsusilə də 

beynəlxalq konfranslarda) bütün jestləri və görünüşü ilə cinsi azlıqların təmsilçisi olduğu bariz 

görünən şəxslə söhbət etmişik, nə ikrahla üz çevirmişəm, nə də hər hansı başqa bir söz-hərəkət 

olmayıb”.

İqtidar tərəfindən birbaşa zorakılıqla göstərilən LGBTİQ+fobiya aydındır. Bəs homofob davranış 

özündə nələri ehtiva edir ki, mətbuatın veteran nümayəndəsi Samir Sarı bundan xəbərsizdir? 



Homofobiya cinsiyyətçilik, avtoritarizm, heteromərkəzçi sistemi legitimləşdirmə ilə əlaqəlidir; o, 

azadlıq və ədalətli həyata mane olan təfəkkürdən irəli gəlir.
 
LGBTİQ+fobiyanın 1970-ci illərdən etibarən bilinən formalarından biri “eyes wide shut”dır" (Geniş 

bağlanmış gözlər). Mənası “görməzliyə vurma” və ya “baş verən homofob aktlara dözüm 

göstərmək”dir – eynilə bu yazıda qeyd olunan “Çox gözə batmasınlar”, “Dost-tanış çevrəsində 

rahat yaşasınlar” və s. kimi.
 
Homofob ritorika illər içində öz strategiyasını və üslubunu xeyli dəyişib. Əvvəllər homofob ritorika 

daha açıq və sərt olsa da, son illərdə xeyli inkişaf edib. İndi homofob ritorika yumşaq tərzi 

sayəsində əhatə dairəsini genişlədib. Homofobiyanın konkret bir sərhədi olmadığı üçün özünü hər 

yerdə göstərə bilər.
 
Ən sərt ifadələr, tələblər belə homofob ritorikanın illər içində yenilənmiş versiyasında olduğu kimi, 

özünü tərəfsiz, tolerant və zərərsiz göstərə bilir. Müəllif məqalədə bu strategiyadan istifadə edərək 

(bilərəkdən və ya bilmərəkdən, fərqi yoxdur), queerləri “Əsasən ondan qorxurlar ki, indinin cinsi 

azlıqları aqressivdirlər, adamın üzünə cırmaq atar, lezva çəkərlər. Hətta deyilənə görə, çoxu 

çantasında bıçaq gəzdirir” deyərək kriminallaşdırıq və reallıqlarını təhrif edir.
  
Ötən hesabatda da radara düşən köşə yazarlarından biri Elçin Alıoğlu idi. O, 9 mart tarixli “Bakıda 

feminist qeybəti alınmadı” yazısı ilə eyni yolda addımlamağa davam edib.
Yazıya “Bakıda bir dəstə qadın aksiya keçirməyə çalışdı” deyə, feminist fəalları alçaldıcı tonda 

təqdim edən müəllif onları feminizmi anlamamaqda günahlandırır.
 
Bakıda feministlərin 8 mart yürüşü haqqın.az saytının müəllifi Natella Rüstəmovanın “Честь одной 

азербайджанки и бесчестие другой азербайджанки” adlı köşəsinə də qonaq olub.

Dövlətçi-millətçi diskursda qadının vətəndaşlığı və fərd kimi mövcudiyyəti kişi vətəndaşların 

vətəndaşlığı və mövcudiyyətindən fərqli və ona bağlı olaraq inşa edilir. Sözü gedən diskursda qadın 

dövlətin və millətin mövcudiyyətini qorumaq üçün əsas vasitələrdən biridir: lazım olarsa, cəbhəyə 

çağırılacaq, dövlət və millətə qarşı olan təhlükə sovuşanda isə yenidən, milli kimliyin artımını 

qorumaq üçün evə doğuş maşını kimi göndəriləcək, yaxud da ictimai sahədə ikinci sinif rollar ifa 

edəcək. Qadın və onun seksuallığı milli və etnik proseslərin mərkəzində yer alır. Bunun üçün də 

qadının bu diskurs xaricinə çıxması onun yox olması, vətənə, millətə və dövlətə xəyanəti kimi qəbul 

edilir. Bu yazıda isə biz bunu heç də dövlətçilik və millətçiliklə örtüşmədiyi üçün feminizmlə 

əlaqələndirildiyini görürük. Qeyd etdiyimiz kimi, qadın öz varlığını millətin, dövlətin rifahına, 

onun siyasi ambisiyalarının reproduksiyasına, yenidən inşasına adamırsa - məsələn, şəhid anası, 

bacısı, qızı və ya həyat yoldaşı kimi - o, vətən xainidir. B.S. Walby patriarxiyanı iki cür şərh edir: a) 

şəxsi patriarxiya, b) ictimai patriarxiya. Şəxsi patriarxal dəyərlər qadını şəxsi sahəyə adayaraq 

onun ev içindəki xidmətlərindən faydalanır və ictimai həyatdan, sosiumdan təcrid edir. Burada 

qadının mövcudluğu evin içinə və oradakı şəxslərə xidmət göstərməyidir. İctimai patriarxiya isə 

dövlətlə əlaqəlidir. Qadınlar sosiumdan təcrid edilmirlər, ancaq bu təcrid edilməməyin şərti 

ictimaiyyətin rifahına, həmin sosiumun inşa etdiyi şərtlər daxilində xidmət etməkdir. Bu yazıda da 

millətçi-dövlətçi diskursla dəyərləndirilən qadın ancaq hetero və şəhid anası, bacısı, yaxını kimi 

inşa edilib. Bu kimliyin xaricinə çıxan qadın isə həm vətənə, həm də öz həmcinslərinə qarşı xain 

kimi etiketlənib.

https://news.milli.az/politics/929005.html
https://news.milli.az/politics/929005.html
https://haqqin.az/news/203670
https://haqqin.az/news/203670


İlin queerfobları

Monitorinq nəticələri göstərir ki, kütləvi informasiya vasitələri siyasətçilər və məşhurlar üçün 

queerfob bəyanatlar səsləndirmək üçün ən münbit platformadır. Mətbuatı nifrət nitqi və 

dezinformasiya yaymaq, eləcə də LGBTİQ+ları hədəfə çevirmək üçün vasitə kimi istifadə edənlər 

müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən fiqurlardır.

Psixoloq, siyasətçi, həkim və s. kimi statusa sahib olanlar cəmiyyətdə dominant kəslər kimi qəbul 

edilir və onların diskriminativ fikirləri daha ciddi qəbul edilir. Üstəlik, medianın daha çox diqqət 

toplamaq üçün yazdığı sensasion başlıqları sayəsində bu fikirlər olduqca tez yayılır. Xüsusilə, 

Azərbaycan kimi konservativ ölkələrdə queer-inkluziv mühit olmadığı üçün bu fobik fikirlərə qarşı 

balans yaratmaq xətrinə də olsa, LGBTİQ+lara mediada söz verilmir, yüz minlərə, milyonlara çıxışı 

olan bu cür dominant şəxslərin dilindən yayılan dezinformasiya (məsələn, homoseksuallığın 

xəstəlik olması) təkzib olunmur. Ona görə də fobik fikilər norma, təkzibolunmaz həqiqət kimi 

yayılır. Queerfob, ayrıseçkiliyə səsləyən çıxışlara qarşı LGBTİQ+ların səsi susdurulur, kütləvi 

auditoriya içərisində LGBTİQ+ vətəndaşlara qarşı cəbhə alanlar dominant ictimai fiqurlardan 

aldıqları güc ilə nifrət cinayətləri törətməyə cəsarət tapırlar.

2021-ci ildə diskriminativ çıxışları ilə ən çox seçilən ictimai-siyasi fiqurlar kimlərdir? 

Səsləndirdikləri diskriminativ fikirlər ilə birlikdə onların siyahısını tərtib etmişik. 
(Fotolar ictimaiyyətə açıq resurslardan götürülüb)

https://oc-media.org/features/the-rise-of-homophobic-rhetoric-in-azerbaijan/
https://oc-media.org/features/the-rise-of-homophobic-rhetoric-in-azerbaijan/


Üçrəngl� bayrağımızın çoxrəngl� bayraq k�m� rəq�b� var! LGBT!
LGBT Qız qalası təfəkkürü �lə yüz �llər yaşayan xalqın gələcəy�nə, mən�m, sən�n balalarımıza ölümcül 
mənəv� aq�bət vəd ed�r!

Cinsi azlıqların statistikası, həyat tərzi (narkotik tranziti, əxlaqsızlıq, eynicinsli nikahlar) müəyyən 
edilməli. Üstəlik, sirr deyil, cinsi azlıq olmaq həm də səhhət problemidir. Odur ki, rəsmi qeydiyyatları 
aparılmalıdır. Bu cinsi xəstəlikdən əziyyət çəkənlər həm də psixoloji qüsurludur… Odur ki, prosesə 
müdaxilə üçün kimsə məsul olmalıdır. Tutalım, əməllərində cinayət tərkibi olduqdan sonra DİN məsul 
olur, bəs onacan kim girəcək bu mental dəyərlərə, dini baxışlara yaramayan, amma mövcud olan və 
günbəgün dövlətin üstünə yürüyən bu rəngli problemə? Bəlkə, gözləyək, “ağ ölüm” kimi, cinsi azlıq 
məsələsi də ölkədə “rəngli ölüm” dalğası yaratsın və şişib-şişib partlasın?!



Homoseksuallıq vərd�şd�r və b�rbaşa ps�xoloj� pozuntudur. İstəy�r lezb�yanlar, transeksuallar olsun, 
�stəy�r geylər, b�seksuallar olsun, hamısının təməl�ndə uşaqlığı �lə bağlı travmaları var. Ümum� adı 
val�deyn nəzarəts�zl�y�d�r. Ya bayaq ded�y�m yen�yetmə dönəm�ndə başa salanı olmayıb, ya �st�smara, 
təcavüzə məruz qalıb, val�deynlər� tərəfindən atılıb.

LGBT-n�n s�mvollarının, eləcə də 3-cü c�nsə mənsubluğun təbl�ğ, p�ar olunması yolver�lməzd�r. Bəzən 
dey�rlər, Allah onları bu cür yaradıb. Xeyr. Təb�ət �nsanları lazım� �nstrumental təch�zat baxımından 
�k� c�nsdə yaradıb. Üçüncü c�ns sapıntıdır, müstəsna haldır. Sadəcə, c�ns� azlıqlara mənsub �nsanların 
çoxu sonradan aldıqları tərb�yə, uyduqları təbl�ğat nət�cəs�ndə düz və təb�� yoldan sapır, 3-cü qapıya 
meyllən�rlər. LGBT-n�n açıq təbl�ğ� olmasa, onların sayı bu qədər artmaz və b�r yerdə məhdudlaşar.



Ay translar, ay digər üzdəniraqlar, həddinizi bilin. Həddinizi aşmayın, mən şəxsən sizə xəbərdarlıq 
edirəm. Hələ ki, öz adımdan danışıram. Mənim qarşıma çıxsanız, sizi məhv etmək üçün əlimdən gələni 
edəcəyəm. Mən buradan bütün kişilərimizə, qardaşlarıma, elə mənim kimi qızlara müraciət edirəm. 
Bunları harada gördünüz, çırpın.

Təbiətdə homoseksuallıq var, amma insan cəmiyyəti yalnız biologiya ilə yox, həm də şüurla idarə 
olunur. Mənə elə gəlir ki, etik dəyərlər qüvvədə qaldıqca, Azərbaycanda belə hallara icazə verilməyəcək.



Nə qədər k� deputatam, c�ns� azlıqlarla bağlı məsələyə et�raz edəcəm: “Hətta üsyana qalxaram, hər 
şeyə dözmək olar, buna �sə yox..Gözləmək lazım dey�l k�, bu cür küləklər Azərbaycanda da əss�n, elə 
yer�ndəcə boğmaq lazımdır. Azərbaycan Avropa Şurasına dax�l olanda öhdəl�klərdən b�r� c�ns� 
azlıqlara qarşı dözümlülük nümay�ş etd�r�lməs� �d�: “Buna qət� et�raz etd�m. B�ld�rd�m k�, 
Azərbaycanın m�ll� adət-ənənələr� var, bu öhdəl�y� qəbul edə b�lmər�k.Buna baxmayaraq, 
Azərbaycanın C�nayət Məcəlləs�ndən 113-cü maddən� çıxardılar. Eyn� c�nsl�lər�n münas�bət�nə, 
evl�l�y�nə razılıq verməy�m�z mümkün dey�l”.

LGBT ç�rk�nl�klər� cəm�yyətdə özünə yer tapa b�lməyəcək. İnd� bu �yrəncl�y�, �nsanlığa xas olmayan 
xüsus�yyətlər� dünyaya bərbəzəkl� şək�ldə sırımağa çalışırlar. Təəssüflə qeyd etməl�y�k k�, 
Azərbaycanda az olsa da belə beyn� yuyulmuş �nsanlar var. Gənclər var k�, bu �yrəncl�y�n təbl�ğatçısına 
çevr�l�blər. Belə hərəkətlər tək dövlətç�l�k əleyh�nə dey�l, �nsanlıq əleyh�nə olan prosesd�r. Bu 
hərəkətlərin mütləq qarşısı alınmalıdır.



Araşdırma zamanı 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində internet axtarış sistemi ilə 23 media 
qurumunda LGBTİQ+a dair söz və terminin qeyd olunduğu 501 material (xəbər, məqalə, köşə yazısı, 
müsahibə) dərc olunub. Onların 37.5%-i neytral məzmun olsa da, 62.5%-i LGBTİQ+a qarşı qərəzli və 
ya yanlış materiallardır.
 
Məqalə sayını 2020-ci illə müqayisə etsək, 89 ədəd artım olduğu bəlli olur.
 
Bu il də monitorinqin nəticələri göstərib ki, media qurumları LGBTİQ+a qarşı zorakılığa səbəb ola 
biləcək mənfi stereotipləri gücləndirir. LGBTİQ+ ilə bağlı əhəmiyyət kəsb edən hekayələr - hüquq 
və bərabərlik, o cümlədən hüquqpozmalarla bağlı narahatlıqlara media əksər hallarda göz yumur.
 
Çıxan xəbər və məqalələrdəki termin və ifadələrin əksəriyyəti düzgün istifadə olunmayıb. Misal 
üçün, “cinsi azlıq” kimi fobik bir ifadə 2020-ci ildə 103 dəfə istifadə olunsa da, 2021-ci ildə bu rəqəm 
116 olub. 2020-ci ilin media materiallarında “petux” ifadəsinə rast gəlinməsə də, 2021-ci ildə bu 
ifadə sishetero köşə yazıları tərəfindən xeyli tirajlanıb. “Mavi” və “petux” sözlərindən istifadənin 
ümumi sayı 21 olub.
 
Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan mediasında LGBTİQ+in siyasi rəqibləri təhqir etmək məqsədilə 
alət kimi istifadə olunmasına davam edilib.

Xəbər və ya məqalə ilə əlaqəsi olmasa da, jurnalistlər insanların seksual oriyentasiyası  və ya cinsi 
mənsubiyyətini vurğulayırlar.
 
Maraqlıdır ki, son 3 ildəki hesabatımızın hər birində məlum olub ki, Azərbaycan mediasında 
LGBTİQ+ mövzusu qeyri-Azərbaycan kontekstində meydana çıxır: Azərbaycandakı LGBTİQ+ların 
vəziyyətinə və hüquqlarına toxunan materialların sayı daha azdır.
 
Transfobiya mediada xüsusilə geniş yayılıb. Translar barəsində “cinsiyyətini dəyişmiş”, “keçmişdə 
kişi/qadın olan” və ya “kişi/qadın doğulmuş” kimi ifadələrdən  istifadə olunur. “Deadnaming” (şəxsə 
doğulan zaman verilən ad) nümunələrinə də çox rast gəlinir.
 
Yuxarıda qeyd olunan bütün problemlər göstərir ki, media qurumlarının damğalama, ayrıseçkilik 
xarakterli nifrət nitqi materiallarına geniş yer verməsinin səbəbi sadəcə az məlumatlı olmaları, 
queer resurslara əllərinin çatmaması ilə bağlı deyil. Nifrət nitqi təzahürləri təsadüf nəticəsində də 
baş verməyib. İstər bizim apardığımız monitorinqdə, istərsə də digər qurum və kollektivlərin 
hesabatlarından aydın görünür ki, dövlət qurumlarının, hökumətə yaxın ictimai-siyasi xadimlərin 
LGBTİQ+i düşmənləşdirən bəyanatlarına mütənasib olaraq mediada ayrıseçkilik siyasəti 
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir.

Qeyd olunan problemlərlə yanaşı, ölkə mediasında LGBTİQ+ların haqq və azadlıqlar kontekstində 
işıqlandırılması əvvəlki illərə görə daha çox müşahidə olunur. Bu, ölkədə getdikcə daha çox ictimai 
məkanlarda görünən LGBTİQ+ aktivizmi, müxtəlif təşəbbüs qruplarının fəaliyyətlərinə paralel 
olaraq dəyişib. Bu baxımdan 2021-ci ilin yaddaqalan hadisələrindən biri də Azərbaycanda vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələrinin LGBTİQ+ vətəndaşlara qarşı zorakılığın, ayrıseçkiliyin və digər 
hüquqa zidd halların artması və bu istiqamətdə dövlətin hərəkətsizliyinə qarşı ilk dəfə açıq 
bəyanat yaymasıdır.

YEKUN
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