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Biz Kimik
 Biz 2015-ci il Dekabr ayında Azərbaycanın ilk və
yeganə onlayn LGBTI jurnalı “Minority Jurnalı”
olaraq yola çıxdıq. Jurnalımız 3 il ərzində LGBTI
sahəsində müxtləlif – elmi, yaradıcı, psixoloji
mövzuları araşdıraraq dərc etmişdir. İlk olmağın
verdiyi həyacan və qürür hissi ilə yanaşı, bu ilkin
məhz 2015-ci ildə olması, əslində cəmiyyətimizin
geriliyindən xəbər verir. Bütün bunlara
baxmayaraq, fəaliyyətə başladığımız gündən
intelektual, əyləncəli, yaradıcı və faydalı
məlumatlarla bu boşluğu doldurmağa çalışdıq. 3
il ərzində 9 sayımız işıq üzü gördü və öz oxucu
kütləmizi toplamağı bacardıq.

Missiyamız
Biz inanırıq ki, dünyanın daima hərəkətli olduğu
və bütün ayrı-seçkiliklərin silinərək məhv
edildiyi bir dövrdə Azərbaycanda kuir insanların
cəmiyyətdə qəbul edilməsi vacibdir. Yeni
"MINORITY" xəbər portalını yaratmaqla, əsas
məqsədimiz cəmiyyətdə illərdir LGBTI insanları
haqqında formalaşan yalnış fikirləri
dəyişdirmək, insanları bu mövzularda
maarifləndirmək, cəmiyyətin bütün üzvləri
arasında bərabərliyi təşviq etməkdir. Biz
azərbaycandilli internet seqmentində LGBTI
mövzusunu tolerant işıqlandıran materialların
azlığını nəzərə alaraq, öz istiqamətimizi daha da
genişləndirməyi hədəfə aldıq. 
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Mündəricat
Giriş
Metodologiya
Qanunvericilikdə LGBTİ+lərə qarşı nifrət nitqi
Nəticə, İnfoqrafika, Analiz
Yekun

Qeyd: Materialın hazırlanması zamanı Giriş və Metodologiya
hissələrində QueerRadar platformasının 2017-2019-cü illər üzrə
yayımlanmış hesabatından istifadə olunmuşdur.
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GİRİŞ 
Beynəlxalq insan hüquqları hesabatlarına
əsasən, Azərbaycanda repressiv idarəetmə
tərəfindən ədalətli məhkəmə, söz azadlığı
və sərbəst toplaşmaq azadlığı da daxil
olmaqla, insan hüquqları sistematik bir
şəkildə pozulmaqdadır. 

İnsan hüquqları təşkilatları və
təşəbbüs qrupları
fəaliyyətlərində davamlı olaraq
maneələrlə üzləşir. 2014-cü ildən
ölkədə insan hüquqlarının
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 təşkilatların,
fondların apardığı “həlli təcili
olmayan məsələlər” kimi
iyerarxik bölgüsündə LGBTİQ+
məsələsi insan haqları
gündəliyində daha arxa plana
düşür. 

Bu səbəbdən də nifrət nitqi
(diskriminasiyanın qarşısının
alınması məqsədi ilə) üzərində
işin aparılması diskriminasiya
xarakterli hadisələrə (misal üçün,
nifrət cinayəti) reaksiya verməsi
ilə müqayisədə bir qədər az
əhəmiyyət daşıyır.
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Son 8 ildir ki, Azərbaycan Avropada LGBTİQ+ vətəndaşların yaşaması
üçün ən pis ölkə kimi müəyyən olunur. Belə ki, Azərbaycan 2020-ci il
üçün təqdim olunan hasabata əsasən, Beynəlxalq Gey, Biseksual, Trans
və İnterseks Assosiasiyasının (ILGA) hüquqi bərabərlik meyarlarının
yalnız 2,33%-nə cavab verir. Hansı ki, bu 2019-cu il üçün 5% təqdim
edilmişdi. Azərbaycanda LGBTİQ+ nifrət cinayətləri və diskriminasiya
hallarına qarşı müdafiə olunmur. LGBTİQ+ə qarşı nifrət cinayətlərindəki
artım bir çox səbəblərlə izah oluna bilər. Yerli mətbuat öz növbəsində
anti-LGBTİQ+ mühitin formalaşmasında əhəmiyyətli rola malikdir.

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 müasir metodları ilə nəzarətdə
saxlanıır.

2019-cu il Ədliyyə Nazirliyinin statistikasına əsasən 5000-dən çox
mətbuat orqanı qeydiyyatdan keçmişdir. Onarın böyük əksəriyyəti
Azərbaycan dilində yayımlanan mətbuat orqanlarıdır. Azərbaycanda 12
milli televiziya, 12 regional televiziya, 16 radio və 3 peyk televiziya
yayımçısı 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
hüquqları və problemləri barədə məsələlərin yer aldığı materiallar daha
çox gözə dəyməyə başlayıb. Bu isə cis-hetero-mərkəzli mediada
müsbət yöndən təqdim olunmaq istiqamətində aktivlik göstərən
LGBTİQ+ təşkilatları və təşəbbüslərinin meydana gəlməsi ilə izah oluna
bilər.

2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan polisi zorakı bir reyd keçirərək
gey, biseksual və transları həbs edərək onları müxtəlif işgəncələrə
məruz qoydu. Bu məsələ demək olar ki, bütün yerli mətbuat
oraqnlarında diskriminativ dildən istifadə olunmaqla və hakimiyyətin
nöqteyi-nəzərindən çıxış etməklə geniş şəkildə işıqlandırıldı. Təəssüf ki,
mətbuat LGBTİQ+ barədə neqativ stereotipləri bir daha yayımlamaqla
onların davranış və həyatları barədə təhriflərə yol verdi. 
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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-nəzərdən
hərtərəfli monitorinqi yalnız bir dəfə, 2019-cu ildə ilk dəfə olaraq
QueerRadar platforması tərəfindən aparılıb. Həmin araşdırmada onlar
2017-ci ilin sentyabr ayından 2019-cu ilin dekabr ayına qədər bir dövrü
əhatə edən media yayımlarında LGBTİQ+ə qarşı nifrət nitqi hallarını
nəzərdən keçirmiş və bunun əsasında geniş bir hesabat təqdim
etmişdir. Hazırda təqdim olunan hesabatda da həmin hesabatdan bir
çox istinadlar yer almaqdadır.

2020-ci ildə Azərbaycan mətbuatında LGBTİQ+ məsələləri ötən illərə
nisbətən daha geniş yer almışdır. Bununla yanaşı, ötən il mediada
kuirlərə yönəlmiş nifrət nitqinə də ötən illərdən daha çox rast gəldik.
Məlumdur ki, Azərbaycanda politik kuirbeytinq çox yayğındır və
opponentlərin bir-birlərinin siyasi nüfuzuna zərər vermək üçün kurifobik
çıxışlar etməs halı, təəssüf ki, bizə çox tanışdır. Məhz bu səbəbdəndir ki,
2020-ci ildə yerli mediada LGBTİQ+ə yönəlik nifrət nitqi sentyabrın sonu
Azərbaycan-Ermənistan arasında müharibənin başlamasından sonra pik
həddə çatdı və 2021-ci ilin əvvəllərinə kimi bu davam etdi. Demək olar,
elə bir xəbər yox idi ki, orada politik kuirbeytinq qarşımıza çıxmasın.
Bənzər narahat situasiya aprel-may ayları arasında Milli Şuraya qarşı
kiber-hücüm edilib, zoom görüşlərini kütləvi mediaya sızdırıldıqdan
sonra da yaşanmış və bir neçə ay davam etmişdir.

Həmçinin 2020-ci il mövcud pandemiya şəraiti səbəbindən kuir icma
üçün işsizlik, maddi sıxıntılar və bir çoxları üçün məcbur qalaraq bioloji
ailənin yanına qayıtma və bunun paralelində bir çox zorakılıq halları ilə
müşayiət olunmuşdur. Xüsusilə seks işçiliyi ilə məşğul olan trans
qadınların qeyd edilən situasiyada durumu daha ağır idi. Beş trans qadın
nifrət hücumuna məruz qalmış, bir trans qadın qətlə yetirilmişdir.
Yuxarıda sadaladıqlarımız mediada düzgün şəkildə çox az əksini tapa
bilmişdir.

Monitorinqimiz zamanı medianın 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları
ərzində LGBTİQ+ə yönəlik münasibətini analiz etməyə, yer almış nifrət
nitqini aşkara çıxarmağa cəhd edəcəyik. Media nümayəndələrinin bu
barədə məlumatlılıq və bilik səyiyyəsini (və ya əksinə) göstərməyə, eyni
zamanda nifrət nitqinin gücləndirilməsində mətbuatın rolunu
qiymətəndirməyə çalışacağıq.
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METODOLOGİYA

Veb saytının mövcudluğu;
Müəyyən bir auditoriyaya sahib olması;
Bu mətbuat orqanında sosial-siyasi mövzuların
yayımlanması.

Mətndə LGBTİQ+ə qarşı insan hüquqları
pozuntusu varmı?
Burada LGBTİQ+in fikirlərinə yer ayrılıbmı, yaxud
LGBTİQ+i inkar edən şəxslərin fikirlərinə
üstünlük verilibmi?
Yazı üçün əsas məlumat mənbələri
kimlərdir/nələrdir?
LGBTİQ+i təsvir etmək üçün hansı yerli
terminologiyadan istifadə olunub?
Materialda LGBTİQ+in ölkədəki vəziyyəti ilə bağlı
arayış xarakterli məlumat verilibmi?
Mətn LGBTİQ+ə qarşı qərəzli baxış bucağından
yazılıbmı?

Biz 2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarını əhatə edən
dövr ərzində Azərbaycanın 189 mətbuat orqanının
(bax: əlavədəki siyahı) onlayn versiyasında gender
kimliyi və seksual oriyentasiya əsaslı nifrət nitqi
nümunələrinin axtarışını etdik.

Mətbuat orqanlarının seçimi aşağıdakı meyarlar
əsasında aparılıb:

1.
2.
3.

Axtarışlar açar sözlər vasitəsilə aparılıb. LGBTİQ+ ilə
bağlı yazıların müəyyən edilməsi məqsədi ilə
LGBTIQ, LGBTI, LGBT, lezbiyan, gey, biseksual,
trans, transgender, homoseksual, interseks, queer,
kuir, seksual oriyentasiya, gender, homofobiya,
transfobiya, eləcə də cəmiyyətdə çoxluqla istifadə
və edilən mənfi anlayışları ifadə edən (stiqma
xarakterli) “mavi”, “üzdəniraq”, “cinsi/seksual azlıq”
kimi açar sözlərdən istifadə olunub.

Monitorinq müddətində tapılmış hər bir material
aşağıdakı suallar baxımından nəzərdən
keçirilmişdir:
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LGBTİQ+Ə QARŞI NİFRƏT NİTQİ
Nifrət nitqi Beynəlxalq İnsan Hüquqları Qanununda (bundan sonra
“BİHQ”) yer almış mürəkkəb hüquqi bir anlayışdır. Onun tərifi aşağıdakı
kimi qəbul edilmişdir (Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin 97 (20) saylı
Tövsiyyəsi, 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 və azlıqlara, miqrantlara və ya mühacirlərə qarşı ayrı-
seçkilik 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 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, trivializasiyasi və ya bəraət qazandırılması və
bu kimi cinayətləri törətmiş şəxslərin təriflənməsi kimi formalarda
təzahür edə bilər.

Gender məsubiyyətinin 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 şəxsin 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:
Yoqyakarta Prinsipləri (2007), seksual oriyentasiya və gender
mənsubiyyətinə dair beynəlxalq insan haqlarının tətbiqi üzrə
Yoqyakarta Prinsipləri, mart 2007-ci il).

BİHQ-də LGBTİQ+ "müdafiə olunan qrup kimi" müəyyən olunduğundan,
nifrət nitqindən qorunma müvafiq olaraq onlara münasibətdə də tətbiq
olunmalıdır.



0
9

Azərbaycanda LGBTİQ+ ilə bağı 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, məşəyindən, əmək vəziyyətindən, qulluq
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmarlar ittifaqlarına və
digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının irq, mədəniyyət, din, dil, cins, mənşə,
əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırılması
qadağandır. Lakin konstitusiyanın bu maddəsində "seksual
oriyentasiyaya" (həmçinin gender kimliyi deyil, cins vurğulanır) görə
ayrı-seçkilik məhdudlaşdırılmır. Əslində Konstitusiyanın 25-ci
maddəsində LGBTİQ+in bərabərliyinə təminat verilir. Lakin, bu maddədə
"seksual oriyentasiya" termininin olmaması LGBTİQ+in ayri-seçkilikdən
qorunmasını əngəlləyir. Hüquq-mühafizə orqanları bu maddənin "cinsi
oriyentasiyaya" görə ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaması faktını əsas
gətirməklə LGBTİQ+in hüquqların qorunmasından boyun qaçıra bilirlər.

Cinayət məcəlləsində LGBTİQ+i nifrət nitqindən və nifrət
cinayətlərindən qoruyan ayrıca bir maddə yoxdur. Cinayət məcəlləsinin
283-cü maddəsində irqi, milli və dini ayrı-seçkiliyə görə cinayət
məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Həyata və sağlamlığa qarşı cinayət
törətmiş şəxsin homofobik və transfobik niyyəti ağırlaşdıran hal hesab
edilmir. Cinayət məcəlləsinin 15-ci maddəsində bərabərlik hüququnun
pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Lakin yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, Konstitusiyanın 25-ci maddəsində "seksual 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.

Konstitusiyanın 18-ci maddəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq
müqavilələr ölkə qanunvericiliyinin tərkib hissəsi hesab olunur.
Kostitusiyanın 151-ci maddəsinə əsasən, Konstitusiya və referendum
yolu ilə qəbul olunmuş aktlar istisna olunmaqla beynəlxalq sazişlər ölkə
qanunlarından daha üstün hüquqi qüvvəyə malikdir.

YERLİ QANUNVERİCİLİKDƏ LGBTİQ+Ə QARŞI
NİFRƏT NİTQİ İLƏ BAĞLI NORMATİV AKTLAR
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Azərbaycan insan hüquqlarına 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 ayrı-seçkilik qadağan edilir. Avropa İnsan
Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən bu maddələr LGBTİQ+ə qarşı ayrı-
seçkilik və onların hüquqlarının pozulması hallarına tətbiq edilib. Bu
məhkəmə qərarlarını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycan
qanunvericiliyində olduğu kimi, AİKH ümumi olaraq LGBTİQ+in şəxi
həyatının toxunulmazlığı və qeyri-ayrı-seçkilik hüququnu qoruyur.
Təssüf ki, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları hələ də AİKH
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 presedent 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.

Yuxarıda qeyd olunmuş nəticələrə əsaslanaraq demək olar ki,
Azərbaycanın nifrət nitqi ilə bağlı milli qanunvericiliyi LGBTİQ+ nöqteyi-
nəzərindən təkmilləşdirilməlidir



MONİTORİNQİN NƏTİCƏLƏRİ
Seçilmiş 189 mətbuat orqanında 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları
ərzində yayımlanmış, LGBTİQ+ haqqında bəhs edilən materialların
ümumi sayı:

Yayımlanan məzmun sayı: 785

Əsas: 785 məzmundan bəziləri köçürülərək (copy-paste), bəziləri adı
dəyişdirilərək və ya əlavə və qısaltmalar edərək müxtəlif saytlarda
yayımlanmışdır. Bu səbəbdən nəzərdən keçirilən ümumi materialların
sayı 1818 olmuşdur.

MƏZMUN: 
Neytral: 266
Qərəzli: 519

Neytral Qərəzli
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MƏNŞƏYİ:
Yerli: 414
Xarici: 371

Yerli
52.7%

Xarici
47.3%
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AYRI-SEÇKİLİK VƏ NİFRƏT NİTQİNƏ DAİR
NÜMUNƏLƏR VƏ ONLARIN TƏHLİLİ

Makronun kişi sevgililəri1.
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politik kuirbeytinq: şəxsin seksuallığı və ya seksual oriyentasiyası
haqqında əsaslı və ya əsassız kontekstdə aidiyyəti olmayan iddiaların
önə çıxarılması və bununla onun siyasət üçün “yararsız” olduğu
inancının yaradılmağa çalışılması;
seksual oriyentasiyanın “yetərsiz” partnyor ilə əlaqələndirilməsi və
bunun qabardılması;
seksual oriyentasiyanın məkana görə xarakterik olması iddiası.

Xəbər başlığına nəzər yetirək: “Homoseksual” ifadəsi GLAAD-ın
yayımladığı media bələdçisinə əsasən istifadə edilməməli olan
terminlərdən biridir. Klinik tarixə əsasən “homoseksual” ifadəsi anti-gey
ekstremistlər tərəfindən geylərin psixoloji və ya emosional olaraq əlilliyi
olan insanlar olduğunu irəli sürmək üçün istifadə olunmuşdur.
Həmçinin, politik kuirbeytinqdə də bu ifadə çox geniş istifadə olunur və
adətən istifadəsi alçaldıcı məna daşıyır.

Azərbaycanda politik kuirbeytinq çox geniş istifadə olunur. Ötən ilin
xəbərlərinə nəzər yetirdiyimiz zaman ölkədəki ümumi situasiyaları
nəzərə alsaq bu, mediada, xüsusilə müharibə konteksində rəqibləri və
ya “düşmənləri” aşağılamaq üçün daha geniş yer aldı.

Azərbaycanda politik kuirbeytinqə ən çox məruz qalan xarici
siyasətçilərdən biri də Dağlıq-Qarabağ münaqişəsində nümayiş
etdirdiyi mövqeyə görə Fransa prezidenti Emmanuel Makrondur.
Təqdim etdiyimiz xəbərdə isə Makronun adı bir neçə başqa siyasətçi ilə
istifadə edilərək, həmin siyasətçilərin hamısının “gey”, buna görə də
siyasət üçün “yararsız” olduğu iddia edilir. Makron ilə bağlı Azərbaycan
mediasındakı demək olar, bütün xəbərlərdə onun həyat yoldaşı ilə
arasındakı yaş fərqi xüsusi qeyd edilir. Bu xəbərdə də Makronun “gey”
olması onun həyat yoldaşı ilə arasındakı yaş fərqi ilə əlaqələndirilir. 

Digər absurd məqam isə, zirvə görüşünün keçirildiyi məkanın Siciliya
olması ilə oraya gedənlərin “homoseksual” olmasını əlaqələndirməkdir.
Hər hansı bir məkanın orada yaşayanların seksual oriyentasiyasına və ya
seksuallığına xüsusi bir təsiri yoxdur.

Xəbərlə bağlı problemli məqamlar:
1.

2.

3.

Analiz etdiyimiz bu xəbər bənzər məzmundakı sayı-hesabı olmayan
xəbərlərdən sadəcə biridir və Azərbaycan mediasında bu tip xəbərlər,
təəssüf ki, çox geniş yer alır.
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2. ŞOK:Məşhur aktrisa cinsiyyətini dəyişdi - Fotolar

İlk növbədə xəbər başlığına nəzər salaq. Ən önəmli problem misgenderinqdir (şəxsin
yanlış genderdə təqdim olunması). Elliot Peyc kaminq-aut edərək trans/trans kişi
olduğunu açıqlamışdı. Belə olduğu halda onun üçün “aktrisa” ifadəsi işlətmək
misgenderinq etməkdir. Həmçinin hər hansı bir şəxsin trans olmasında şok yaradacaq
bir məqam yoxdur. Kiminsə gender kimliyini həmin şəxs özü demədən düzgün təxmin
etmək hər zaman üçün mümkün deyil. Burada “şok” ifadəsinin yer alması bir qədər
“transa bənzəmirdi” ifadəsinə istinad edir.

Azərbaycanda genderin təsdiqlənməsi və ya yenidən müəyyənləşdirilməsi
əməliyyatlarına adətən transfobik lüğət istifadə edilərək, “cins və ya cinsiyyət
dəyişdirmə əməliyyatları” deyilməyə davam edilir. Bu xəbərdə də yuxarıda qeyd
etdiyimiz hal ilə qarşılaşırıq. Digər bir məsələ isə xəbərin yanlış başlıq altında
verilməsidir. Elliot kaminq-aut edərkən əməliyyat barədə heç bir məlumat verməmişdi.
O, əməliyyat ilə bağlı ilk dəfə 2021-ci ilin aprel ayının sonunda Opra Vinfreyə danışıb,
həmin vaxta kimi isə bu barədə heç bir rəsmi məlumat yayılmamışdı. Trans olaraq
kaminq-aut etmək heç də şəxsin adaptasiya əməliyyatı keçirdiyi və ya buna ehtiyac
duyduğu mənasına gəlmir. Bu cür yanlış anlaşılmaya lokal mediada daima rast gəlirik.

Xəbərdə də başlıqda olduğu kimi yenidən Elliot üçün “aktrisa” ifadəsi istifadə edilməyə
davam olunur. Digər yanlış ifadə isə “transseksual” ifadəsidir. Bu ifadə uzun müddət
trans qadınları, xüsusilə trans seks işşilərini alçaltmaq üçün istifadə olunub. Digər
tərəfdən, trans anlayışı seksuallıqla deyil, gender ilə əlaqəlidir.
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3. Məşhur geyim markasından LGBTI-yə zərbə:
bundan sonra satılmayacaq

Xəbər başlığı LGBTIQ+fobik olması ilə yanaşı, həmçinin absurddur. LC Waikiki ölkədə
satılan yeganə geyim brendi deyil ki, onun rəhbərliyinin fobik qərarı LGBTIQ+a hansısa
zərbə vursun. Üstəlik, kuir olmaq daima üzərində göy qurşağı rəngləri və ya təsvirləri
olan əşyalar, yaxud geyimlər istifadə etmək mənasına gəlmir. Eləcə də hansısa əşya və
ya geyim gender kimliyi və ya seksual oriyentasiyanın təyinedicisi deyil. 

Qeyd edilən simvollar – təkbuynuzlu at (unicorn), göy qurşağı və s. – kuirlər arasında
geniş istifadə olunsa da, yalnız LGBTIQ+ üçün xarakterik deyil. Əksinə, həmin
simvolların marketinq və ya məhsullarda geniş istifadə olunması problematikdir, çünki,
məqsəd adətən LGBTIQ+ müttəfiqliyi və ya həmrəylik nümayişindən daha çox çəhrayı
dollardan pay qazanmaq olur.

Xəbərdə istifadə olunan “sadə xalq nümayəndələri” ifadəsi LGBTIQ+ləri özgələşdirmə
göstəricisidir. Legitimləşdirmə və normallaşdırma cəhdlərinin problemli olduğu kimi,
yadlaşdırma da problemlidir. Kuirlik “sadə xalq nümayəndəsi” statusuna bağlı deyil. 
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4. Qadın orqanları ilə doğulan kişi hamilədir -
FOTOLAR
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İnterfobik xəbər başlığından da aydın olduğu kimi, haqqında bəhs edilən şəxs
interseksdir. Orqanların genderi yoxdur, sadəcə bizə xarici reproduktiv
orqanlarımıza görə gender təyin edilir. Anlaşıldığı üzrə, həmin şəxs doğularkən
xarici reproduktiv orqanlarına əsasən “kişi” olaraq təyin edilib, daha sonra isə
daxili reproduktiv orqanlarının gözləniləndən “fərqli” olduğu aydın olub.
PMDS (Persistent Müllerian Duct Syndrome) intersekslər üçün istifadə edilən
interfobik tibbi terminlərdən biridir və interseksliyin anomaliya olduğunu iddia
edir. Temin adətən, gen mutasiyası nəticəsində “uşaqlıq və yumurtalıqlarla
doğulmuş kişi” anlayışını ehtiva edir.

Uşaqlıqdan fərqli olmaq/hiss etmək, qohumların çantaları ilə oynamaq, bəzəkli
geyimlər və ya dekorativ kosmetikadan istifadə etməyi sevmək gender və
seksuallığın təyinedicisi deyil. “Kişi kimi” hiss etməyin və ya “qadın bədəni”nə
sahib olmağın xüsusi bir meyarı və ya təyinedicisi yoxdur və fərdin təcrübələrinə
və yanaşmasına görə xarakteristikdir. Kaminq-aut hekayələrində və ya kuirlərlə
müsahibələrdə yuxarıdakı kimi cümlələr əksər hallarda qarşımıza çıxır və bu
problemli haldır. Bu situasiya adətən legitimləşdirmə və ya normallaşdırma
istəyinin göstəricisi olaraq qarşımıza çıxır: “mən uşaqlıqdan fərqli idim” və ya
“mən fərqli doğulmuşdum”.

Yenidən fobik “homoseksual” ifadəsi qarşımıza çıxır. Belə olduğu halda yuxarıda
qeyd edilənləri nəzərə alsaq, “geylər “kişi kimi” hiss etmir” və ya “geylər “qadın
bədəni”nə sahib olur” stereotipləri irəli sürülüb.

Xəbər interfobik, eyni zamanda geyfobikdir, eləcə də istər materialı hazırlayan
jurnalistin, istərsə də istinad etdiyi mənbənin intersekslər haqqında yetəli
məlumata və araşdırmaya sahib olmadığı aydın görünür.
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5. 8 marş aksiyası LGBT paradı idi, nəinki
feministlərin yürüşü… 

2019-cu ildən etibarən Azərbaycanda keçirilməyə başlayan 8 Mart feminist yürüşləri
haqqında media əksər hallarda qeyri-həssas yanaşır. Qadınların hüquq bərabərliyi və
həmrəylyi üçün bütün dünyada keçirilən bu etiraz aksiyalarının Azərbaycanda siyasi
sferada və lokal mediada propaqanda adlandırılması və xüsusilə LGBTIQ+ın
legitimləşdirilməsi cəhdi olaraq təqdim edilməsi dəfələrlə qarşımıza çıxır. 

Xəbər başlığında və kontekst daxilində QİÇS-in vurğulanması xüsisilə kuirfobikdir.
QİÇS-in ilk meydana çıxdığı 80-ci illərdə gey kişilər və trans qadınlar (xüsusilə trans
seks işçiləri) virusun səbəbkarı olaraq görülmüş, bu səbəbdən diskriminisiya və zorakılıq
halları ilə qarşılaşmışdır. Üzərindən 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq bu əsassız
iddia hələ də aktuallığını davam etdirir və İİV pozitiv LGBTIQ+lərin xüsusilə
diskriminasiyaya məruz qalmasına səbəb olur.

Azərbaycanda gender məsələləri və problemləri adətən “əxlaq” bəhanəsi irəli sürülərək
geri plana atılmağa, görünməz edilməyə çalışılır. Azərbaycanın müxalif olduğunu iddia
edən sağ-meyilli, konservativ media mənbələrində də bu hallara geniş rast gəlirik.
Konservativ çoxluğun diqqəti nəzərə alınaraq, əxlaq məsələlərini gündəmə gətirən və
əsas mövzunu diqqətdən kənar saxlayan plakatların şəkilləri seçilib paylaşılır.
Yürüşlərdə iştirak edən foto və videojurnalistlərin bu barədə qeyri-etik yanaşmasını da
özəlliklə qeyd etmək lazımdır.
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Feminizm yuxarıda qeyd etdiyimiz medialarda adətən, ölkədə olmasına ehtiyac
olmayan, yaşadığımız ölkə üçün qeyri-real və xarici dövlətlərin, xüsusilə qərbin və ya
Amerikanın propaqandası, “milli dəyərlər”in məhv edilmə cəhdi olaraq təqdim olunur.

“Obyektiv olsaq, Azərbaycan feministlərinin qaldırdığı şüarlar əslində LGBT “dəyərlərini”
ehtiva edir, seksual azlıqların leqallaşmasını, cəmiyyətdə üstün mövqelərə çıxmasını
nəzərdə tutur. İllərdən bəridir hər fürsətdə dünyanın müxtəlif şəhərlərində gey-
paradların təşkil edilməsində də məqsəd budur. Xatırlayırsınızsa, 2012-ci ildə Bakıda da
bənzər təşəbbüslər olmuşdu. Kimlərsə indi feminizm hərəkatı, qadınlar xətti ilə milli-dini
dəyərlərə və ailə institutuna hücum təşkil etməkdədir…”

(musavat.com)

8 Mart yürüşlərində feministlərin şüarları fərqlilik təşkil edir. Lakin anlamalı olduğumuz
əsas məsələ budur ki, feminizm – gender kimliyi və seksual oriyentasiyasından asılı
olmayaraq hər kəs üçün hüquq bərabərliyini tələb edir. Digər tərəfdən, materialda qeyd
ediləndən fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə əsasən LGBTIQ+ın
qeyri-leqal olduğu və ya şəxsin sadəcə LGBTIQ+ olduğu üçün cəmiyyətdə mövqeyinin
aşağı olduğunu iddia edən xüsusi bir maddə yoxdur. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində
keçirilən yürüşlər isə feminist yürüşlər kimi hüquq bərabərliyi tələbini və həmrəyliyi
ehtiva edir. Nə feministlər, nə də LGBTIQ+ hüquq müdafiəçiləri din və ya ailə
“dəyər”lərini dağıtmağı əsas məqsədi olaraq görmür. Məsələ gündəmə bu formada
gətirilərək hetero-seksist, patriarxal “milli dəyərlər” müdafiəçisi olan konservativ
çoxluqda feministlər və LGBTQ+a qarşı qəzəb, qorxu və narahatlıq yaradılmağa cəhd
edilir.

“Feministlər dilə gətirdikləri, başları üstünə şüar kimi qaldırdıqları seks içərikli azadlıq
tələblərini dövlətin təmin etməsini istəyərkən ifrata varırlar. Dövlət və onun qanunları
kişi və qadın olmalarına baxmayaraq, heç kəsə öz bildiyi kimi cinsi həyat yaşamağı
qadağan etmir. Belə yasaqlayıcı qanunlar yoxdur. Heç hazırda, “gündə biriylə gəzən”ləri
sovet dövründəki kimi yoldaşlıq məhkəməsində də mühakimə etmirlər. Sadəcə,
cəmiyyətin anormal qəbul etdiyi davranışlar var və ətrafdakı insanlar “gündə biriylə
gəzən”lərə damğalı adlar qoyur. Hazırda sosial media bu şüarları qaldıranlara həmin
adları yazmaqdadır. Bununla - ümummili qınaqlarla mübarizə isə çətindir, artıq adamın
arxasınca, xısın -xısın danışmırlar; fotonu sosial mediaya qoyub, ictimai qaydada "qınaq"
prosesi həyata keçirdirlər, saytlarda manşet edirlər…”

(musavat.com)
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Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, feministlərin hər biri yürüşdə fərqli şüarların qeyd
edildiyi plakatlarla iştirak etmiş və bu şüarları əlaqələndirən əsas məqsəd hüquq
bərabərliyi tələbi idi. Əvvəla, insanlar sadəcə kişi və qadın deyil. Media ölkədə
seksuallığın məhdudlaşdırılmasına dair leqal qadağaların olmamasını lüks kimi təqdim
edir, hətta Sovet dövrünün “ədalət sistemi”nə olan etimadını nəzərimizə çatdırır.
Həmçinin bullinq və psixoloji zorakılıq normallaşdırılmağa çalışılır.

“Qadın haqları, "feminizm hərəkatı" dedikdə heç də sərbəst cinsi həyat yaşamaq
azadlığı nəzərdə tutulmur.” (musavat.com) cümləsi işlədilərək, azərbaycanlı feministlər
savadsızlıqla ittiham olunur. Hansı ki, eyni mətndə daha öncə Azərbaycanda
seksuallıqla bağlı məhdudiyyətlərin olmadığı qeyd edilmişdir, bu cümlə əvvəl
səsləndirilən fikri təkzib edir.

“Qadın haqları insan haqlarıdır. Bunlar isə ölkənin əsas qanununda nəzərdə tutulur. Hər
hansı məhdudlaşdırmalar varsa, əlbəttə, mübarizə də, tələb də olmalıdır. Lakin qadın
haqları, feminizm adı ilə ölkəyə fahişəliyi, LGBT "dəyərləri"ni gətirməyə çalışmaq,
Azərbaycanın ailə təsisatının kökündə dayanan QADIN amilini aşağılamaq
yolverilməzdir və bu təxribata imkan verilməməlidir. Necə ki, hazırda cəmiyyət olaraq,
Azərbaycan feministlərinin bu biabırçı aksiyasına hiddət və qınaq var, bu proses bütün
istiqamətləri əhatə etməlidir.”

(musavat.com) 

“Qadın haqları insan haqlarıdır” ifadəsi ən geniş istifadə olunan anti-feminist
iddialardan biridir. Təbii ki, hər birimiz doğulduğumuz andan etibarən insan
hüquqlarına sahibik, lakin bu, bizim diskriminasiya və ya zorakılıq ilə qarşı-qarşıya
gəlmədiyimiz anlamına gəlmir. Dünya miqyasında bir çox qadın gender əsaslı
diskriminasiyaya, sadəcə ona təyin olunan genderə görə məişət zorakılığına, seksual
zorakılığa, aşağı əməkhaqqına və təhsilə və səhiyyəyə çatımlılıqda məhdudiyyətlərə
məruz qalır. Bu səbəbdən qadınların hüquq bərabərliyi üçün mübarizəsi ön plana
çəkilməlidir. “Qadın haqları insan haqlarıdır” demək – bütün qeyd edilən diskriminasiya
hallarını gözardı etməkdir.

Seks işçilərinin və LGBTIQ+ın hüquqlarının müdafiəsi feminizmin prioritetləri
arasındadır, lakin məqalədə nəzərdə tutulduğu tərzdə deyil. Çünki məqalədə seks
işçiliyinin qeyd edilməsində məqsəd feministləri slatşeyminq (slut-shaming) etməkdir. 

“Azərbaycanın ailə təsisatının kökündə dayanan QADIN amilini aşağılamaq
yolverilməzdir və bu təxribata imkan verilməməlidir” (musavat.com)  cümləsi ilə
Azərbaycanda aktual olan qadının ailə kontekstində “müqəddəsləşdirilməsi” qarşımıza
çıxır. Qadınlar hər hansısa bira ailənin kökündə və ya budağına dayanmaq
məcburiyyətində deyil. Yuxarıdakı düşüncə sadəcə hegemon kişi təxəyyülünün
məhsuludur, imtiyazlarını itirmək istəməyən irticanın “əqidə yoldaşları”nı köməyə
səsləmə cəhdidir. Bu səbəbdən, Əli Kərimlinin sözdə yürüşə dəstək verməsi və özü kimi
konservativ dəstəkçilərini məyus etsə də sonradan “şüarlara görə” fikrini dəyişdirməsi
heç də gözlənilməyən hal deyildi.
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“Beləliklə, Azərbaycan feministləri öz şüar və mahiyyətləri ilə küçələrə çıxdılar: polisdən
yumşaq münasibət, cəmiyyətdən sərt zərbələr aldılar. O da məlum oldu ki, Bakı
küçələrində nümayişə çıxanlar gerçək feministlər yox, əslində LGBT tərəfdarlarıdırlar.
"8 marş" aksiyası LGBT paradı idi, nəinki feministlərin yürüşü...”

(musavat.com) 

Azərbaycanda elə bir yürüş və ya aksiya keçirilməyib ki, orada iştirakçılar polis
tərəfindən zorakılığa və sərt rəftara məruz qalmasın. Müxalif olduğunu iddia edən bir
mediada polisin “yumşaq münasibət” göstərdiyini iddia edən cümlənin yer alması isə
kimin əslində “dəyərlərindən” xəbərsiz olduğunu aydın nümayiş etdirir. Feministlərin
gerçək və ya saxta olduğunu təyin edən spesifik meyarlar yoxdur, həmçinin feminizm
daha öncə də qeyd eydiyimiz kimi, gender kimliyi və seksual oriyentasiyasından asılı
olmayaraq hamı üçün hüquq bərabərliyi tələb edir. Azərbaycandakı 8 Marş yürüşü üçün
“LGBT paradı” ifadəsini işlətmək isə müəllifin parad və yürüş arasındakı fərqi
anlamdığının və ümumiyyətlə, bəhs edilən məsələlərlə bağlı yetərli araşdırmaya sahib
olmadığının göstəricilərindən sadəcə biridir.

6. “Bələdiyyə sədri mənə təklif elədi ki...”- trans
Ayandan ŞOK FAKTLAR -VİDEOMÜSAHİBƏ
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Azərbaycan mediasında yer alan LGBTIQ+ müsahibələrində jurnalistlərin yetərli
araşdırmaya sahib olmaması həmişə özünü büruzə verir. Müsahibə götürülən şəxsin
seçilməsi, necə təqdim edilməsi, müsahibədə verilən suallar və ümumi kontekst həmişə
problemli olur. Bu tip problemli materialları hazırlayan jurnalistlər, aktivistlər buna irad
bildirdikdə adətən, işlərinin aktivizm olmadığını, ona görə yetərli araşdırmalarının
olmamasının “normal” olduğunu iddia edir. Bu, yetərli peşə etikasının olmamasından irəli
gəlir. Bu səbəbdən lokal mediada yer alan LGBTIQ+ ilə müsahibələr adətən medianın
və ya jurnalistin material olsun deyə hazırladığı, “meynstrim mövzunu gündəmə
gətirmək” məqsədi daşıyan və LGBTIQ+lara əslində heç bir faydası olmayan
materiallar toplusudur. Həmin müsahibələrdən biri də yuxarıda təqdim etdiyimiz
materialdır. 

Müsahibin cavablarından çox jurnalistin təqdimatına və suallara nəzər yetirmək daha
önəmlidir. Lokal mediada trans qadınlarla bağlı yayımlanan demək olar bütün
materiallarda təqdim edilən materialda olduğu kimi qadının adının qarşısında onun
trans olduğu xüsusilə vurğulanır.
LGBTIQ+ların cəmiyyətə “qaynayıb-qarışmaq” və ya cəmiyyət tərəfindən “qəbul
edilmək” üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyacı yoxdur. Məqsəd legitimləşdirmə və ya
normallaşdırılma deyil, hüquq bərabərliyinin və qeyi-diskriminasiya mühitinin təmin
olunmasıdır. Təqdimat hissəsi LGBTIQ+ları yazıq, qəbullanılmağa möhtac göstərərək
sanki hazırladıqları problemli materiala görə özəl minnətdarlıq tələb edir.

Suallara nəzər yetirək:

“Əvvəlki adını bilmək olar?” ;“Səbəbi?”

“Əvvəlki ad”, “əsl ad”, “şəxsiyyət vəsiqəsindəki ad” və buna bənzər sualların gender
kimliyindən asılı olmayaraq insanlara verilməsi və həmin şəxslər cavab verməkdən
imtina etdikdə üstünə getmək qeyri-etikdir. Şəxslərin bəyanı əsasdır, şəxs özünü hansı
adla təqdim edirsə “əsl adı” odur. Lokal mediada əksər hallarda trans qadınların
özlərini təqdim etdikləri adlar “ləqəb” adlandırılır.

“Neçə yaşından qadın paltarı geyinirsən?”

Geyimlərin və əşyaların genderi olmur, onlara gender təyin edən insanlardır. İnsan
gender kimliyindən asılı olmayaraq “qadın”, “kişi” paltarı, uniseks geyinib-geyinməməkdə
azaddır.

“Deyirsən, məktəbdə oxuyandan özündə bunu hiss etmisən, bəs ətrafındakılar sənə necə
yanaşırdılar?”

Neytal sayıla biləcək bir sualdır, əgər “gender kimliyi təyin etmək” ifadəsi yerinə
“özündə hiss edilən bu” ifadəsi istifadə edilməsəydi.
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“Məktəbdə sənin kimi oriyentasiyada olan var idi?  

Trans seksual oriyentasiya deyil, müsahibin (trans) qadın olması onun gender kimliyini
ifadə edir.

”Sənə “qızbibi” demələrinə ailən necə münasibət bəsləyirdi?”; “Sən özün də demirdin
evdə?”; “Necə qəbul etdilər?”; “Harda böyümüsən?”; “Ailədə tək uşaqsan?”; “Ailən sənə
görə utanırdı?”; “Səni dəyişməyə çalışdılarmı?”  

Müsahibələrdə ailə, uşaqlıq və məktəb dönəmi və s. bənzər mövzularda suallar
ünvanlanarkən müsahibin yaşamış ola biləcəyi travmalar ehtimal edilərək həssas
yanaşılmalı, etik çərçivədən kənara çıxılmamalıdır. Bu materialda isə qeyri-həssas
yanaşma aydın görünür və travmaları olan şəxsləri qıcıqlandıra biləcək suallar seçilib.
“Qismət deyirsən, axı sən də digər həmcinslərin kimi yaranmısan…”

Kimin necə yaranıb-yaranmamasına dair əminliklə fikir bildirmək teologiyanın işidir.
Müsahib inanclı biri olsa belə, jurnalistin bunu ona qarşı istifadə etməsi qeyri-etik
davranışdır. Üstəlik “həmcins”, “cins” kimi ifadələrdən qaçınılması daha
məqsədəuyğundur, çünki bioloji cins deyə bizə yeridilməyə çalışılan anlayış əslində biz
doğulanda bizə təyin edilən genderdir.

“Təhsilin var?”; “İndi işləyirsən?”; “Nə qədər maaş alırsan?”; “Rəqqasəlikdən nə qədər pul
qazanısan?”; “Dəvətlər çoxdu?” 

Azərbaycanda trans qadınların yaşadığı çətinlikləri nəzərə alsaq, təhsil və işlə bağlı
sualların ünvanlanmasında problem yoxdur. Lakin müsahibin qazancını sorğulamaq, bu
barədə istədiyi cavabı ala bilmədikdə üstünə getmək qeyri-etikdir davranışıdır.

“Cinsiyyətini dəyişmisən?”; “Əməliyyat üçün nə qədər pul lazımdır?”

Translara özləri bu barədə danışmaq istəmədiyi müddətcə adaptasiya əməliyyatları
barədə sualların ünvanlanması transfobik davranışdır. Heç də bütün translar hormon
terapiyasına və adaptasiya əməliyyatlarına ehtiyac duymur. 

“Sevgilin var?”; “Kimlərlə görüşürdün?”; “Aralarında tanınmışlardan kimsə vardı?”; “Bəs,
qadınlar arasında heç vaxt xoşuna gələn olmayıb?”; “Ailə qurmaq istəyirsən?”; “Bəs
övlad? O haqda da düşünürsən?”; “Övladlığa uşaq götürsən, qız yoxsa oğlan uşağı
seçəcəksən?” ; “Birdən oğlun da trans oldu, nə edərsən?”; “Bəs, o böyütmək istədiyin oğlan
sənə görə bir gün xəcalət çəkərsə?...” 

Şəxsi həyat və münasibətlər, bu barədə gələcək planlar haqqında sualların
ünvanlanması şəxsin gender kimliyindən və seksual oriyentasiyasından asılı olmayaraq
qeyri-etikdir. Üstəlik jurnalist öz qeyri-peşəkarlığını yenidən büruzə verərək müsahibinin
gələcəkdə övladlığa götürmək istədiyi uşağın gender kimliyini müzakirə edir, daha
sonra onu əxlaq sorğusuna çəkir.
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“Küçəyə, insanlar arasına çıxanda trans olduğunu anlayırlar?”; “Yanaşmaları necədir?”;
“Axırıncı dəfə nə vaxt kişi geyimində olmusan?”; “Çölə çıxanda qorxursan?” 

Sosial həyat və qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı sualların ünvanlanmasında sualın doğru
seçildiyi təqdirdə problem yoxdur. Lakin bu müsahibədə suallar gözlənildiyi üzrə düzgün
seçilməyib. Kiminsə trans olub-olmadığını “anlamaq” həmin şəxs bəyan etmədiyi
müddətdə mümkün deyil. Geyimlər yenidən genderləşdirilib.

“Transların çoxunun bədənini satdığını deyirlər. Sən necə?”
Translara qarşı xüsusilə Azərbaycanda ən çox rast gəlinən stereotip bütün transların
(trans qadınların) seks işçisi olduğu düşüncəsidir. Üstəlik sualda seks işçilərinə fobik
yanaşma aydın görünür. Seks işçiləri bədənlərini yox, xidməti satır, bir çox peşə
sahələrində olduğu kimi. Bunu özünə uyğun hesab edib-etməmək fobik yanaşmağa əsas
vermir.

“Bayaq Allaha sevgidən danışdın. Bilirsən ki, elədiklərin günahdır?”

Yenidən qeyri-etik bir teoloji sual. Sanki jurnalist müsahibini qiyamət sorğusuna çəkib.

“Şəxsi həyatında geylərlə, yoxsa kişilərlə münasibət qurursan?”

Yenidən geyfobik bir sual. Gey olmaq “qeyri-kişi” olmaq mənasına gəlmir. Ölkədə geniş
istifadə olunan fobik yanaşmalardan biri də budur. Şəxsin seksual oriyentasiyası,
seksuallığı, partnyoru onun gender kimliyi və gender özünüifadəsinin təyinedicisi deyil.

“Səni əsgərliyə çağırıblar?”; “İdmanla məşğul olmaq, məşq eləməklə aran necədir?”
   
Əsgərliklə bağlı suallar demək olar, bütün kuir müsahibələrində qarşımıza çıxır. Burada
da jurnalist fobikliyini davam etdirərək müsahibini “kişilik sorğusuna” tutur.
Azərbaycanda toksik maskulinlik məktəbi olan əsgərliyi, “qeyri-feminin” hesab olunan
idmana münasibətini soruşur. 

“Bayram Nurluya münasibətin necədi?”; “Fərqi nədir?”; “Geyləri tanıya bilirsən?”;
“Tanınmışlardan kimdə hiss eləmisən?”; “Ad çəkə bilərsən?”; “Qorxursan?”

Başqalarının seksuallığını sorğulamaq, onların seksual oriyentasiyası barədə təxmin
yürütmək qeyri-etik davranışdır. Azərbaycanda gender özünüifadəsi tipik gözləntilərdən
fərqli olan insanlara qarşı belə yanaşma çox yayğındır və müsahibələrdə həmin
şəxslərdən məşhur olanların adları tez-tez hallanır, onlar LGBTIQ+ın “məşhur
təmsilçiləri” olaraq görülür.

“Bizdə çox vaxt gey, trans, cinsi azlıq deyirlər, bunların fərqi var?”

Jurnalist bir daha öz qeyri-peşəkarlığını aşkara çıxarır. Xəbərin analizinə başlamadan
öncə bənzər hallar barədə qeyd etmişdik. Əksər yerli media nümayəndələri hətta
etibarlı saya biləcəyimiz medialarda çalışsalar da, LGBTIQ+ barədə qeyri-həssasdır və
yetərli araşdırmaya sahib deyil. Bu səbəbdən hazırlanan materiallar qeyri-peşəkar və
LGBTIQ+ üçün yararsızdır.
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7. Qalmaqallı "Disney Out" cizgi filmi və Azərbaycan toplumu -
VİDEO

Azərbaaycanda qeyri-kuir mediada yer alan bu tip videomateriallarda respondentlər və
ekspertlər gözlənildiyi kimi fobik insanlar arasından seçilir. Televiziyada yer alan, qeyri-
kuir, qeyri-trans insanların həyatından bəhs edən, hətta LGBTIQ+fobik saysız-hesabsız
videomaterial var. Kuir uşaqlar bunlara baxaraq, baxmağa məcbur qalaraq böyüyür və
bunun bizim psixologiyamızda yaratdığı təsir heç kimi maraqlandırmır. Lakin bircə kuir
məzmunlu materialın yayımlanması kifayətdir ki, fobik qeyri-kuirlər bunun propaqanda
olduğunu iddia edib, etiraza qalxsın. Bizlərin fobik, qeyri-kuir materiallara baxaraq
böyüyüb kuir ola, özümüzü kuir olaraq təyin edə bildiyimiz kimi, kuir məzmunlu
materiallara baxaraq böyüyən uşaq da özünü qeyri-kuir təyin edə, hətta fobik belə ola
bilər. Kuir olmaq normalın xaricinə çıxmaqdır, lakin videomaterialda psixoloqun iddia
etdiyi kimi heç də doğuşdan gəlmir. İnsanlar “necəsə” olaraq yaranmır və bizim
formalaşmağımıza, özümüzlə bağlı qərarlar təyin etməyimizə təsir edən bir çox faktor
var. Bu səbəbdən kuirlik daha çox seçimdir, nəinki teologiya əsaslı “mən belə
yarandım/yaradıldım” iddiası ki, həmin iddia legitimləşdirmə, normallaşdırma istəyindən
irəli gəlir. 
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Uşaqların məlumata çatımlılığı yalnız valideynlər sayəsində baş vermir, bu səbəbdən
qadağalar onların nəyisə öyrənməyinin yalnız müvəqqəti qarşısını ala bilər.
Uşaqlar nə görsə, onu eləcə götürmür, çünki onların analiz etmə, sorğulama
qabiliyyəti var. Onları “yanlış” yönləndirən izlədikləri materiallar deyil, valideynlərin,
ətrafındakıların yanaşma tərzi, tabuları və qadağalarıdır.
Mentalitet necə uşaq böyüdülməli olduğunun təyinedicisi olmamalıdır. “Şüuraltı
yeridilmə” məsələsi psixoloji manipulyasiyalar aparılmadığı müddətcə mütləq
təsdiqini tapmış məsələ deyil, yəni sadəcə bir kuir məzmunlu materiala baxmaqla
uşaq kuir olmağa qərar vermir, bu qərarı versə belə, sadəcə həmin materialı bir
dəfə izləmiş olduğuna görə olmur.

Respondentlərin bir neçəsinin fikirlərini cavablandıraq:

“O insanın şəxsi, intim həyatıdır. O, həyatında nə eləyir, məni ilgiləndirmir.” 

Yuxarıdakı düşüncələr qarşılaşdığımız tipik, fobik görünməyən amma əslində fobik olan
yanaşmalardan biridir. Kuirlik sadəcə insanın intim həyatı ilə deyil, bütün sosial həyatı
və gözləntiləri ilə əlaqəlidir. Xüsusilə bərabər hüquqların təmin olunmadığı, mühafizəsiz
hiss etdiyimiz toplumlarda daima çətinliklərlə qarşılaşırıq. Bu səbəbdən adətən kuirlərin
də istifadə ediyi “intim həyat” yanaşması bizim hüquqlarımızın təmin olunmamasını
gözardı etmək, görməzdən gəlməkdir.

Azərbaycanda uşaqların və gənclərin psixologiyası üçün əsas təhlükə LGBTIQ+ deyil,
doğulub böyüməyə məcbur edildikləri hetero-seksist, patriarxal və zorakı meyilləri olan
toplumdur.
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8. “Onlar Milli Şuranın adını dəyişib LGBT qoysalar, daha səmimi
görünərlər” - Partiya sədri

2020-ci ildə Azərbaycan gündəmində, eləcə də mediada ən çox yer alan və
müzakirələrə səbəb olan mövzulardan biri Milli Şuranın videokonfransları və orada
səsləndirilən fikirlər idi. Milli Şura üzvləri LGBTIQ+fobik ifadələri hətta daima
konservativ mövqe tutan və fobik düşüncələr səsləndirən müxalif və qeyri-müxalif
siyasətçilərin müzakirəsinə və sözdə qınağına səbəb oldu. Daha sonra Milli Şura
üzvlərindən bir neçəsi LGBTIQ+lərdən üzr istədi və bu dəfə onlar siyasi sferada həmin
üzrə görə qınanıldı. Hətta LGBTIQ+fobik fikirlər səsləndirən Milli Şuranın LGBTIQ+
müttəfiqi olduğu və Azərbaycanın “milli dəyərləri”nə zidd davranışlar sərgilədiyi iddia
edildi. Bəzi opponentləri isə onların ümumiyyətlə “üzdəniraq” hasab edilməli olduğunu
düşündüyü insanlar haqqında müzakirə aparmasını “milli mentalitet”ə uyğun gəlməyən
hal olaraq qiymətləndirdi. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz xəbərdə də daha öncə qeyd etdiyimiz Milli Şura üzvlərinin
sözdə üzrünə etiraz edilir və onların bu üzrünün arxasında müəyyən səbəblər dayandığı
iddia edilir. Müsahib öz opponentlərinə qarşı qəzəbini ifadə etmək üçün fobik çoxluğa
xitabən, onlarda qəzəb oyandıracaq, fobiyanı tətikləyəcək məqamlara toxunur, sonda
isə fikirlərini Milli Şuranın üzr istəməsinə gətirərək, sözdə LGBTIQ+ müttəfiqi olmaları
ilə əlaqələndirərək yekunlaşdırır.
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“Təsəvvür edin ki, Milli Şuranın rəhbərliyindəki şəxslər “üzdəniraq”lardan üzr istəsələr də,
aşağıladıqları xalqdan hələ də üzr istəməyiblər. Bu da o deməkdir ki, onların ya
“üzdəniraq”lardan işləri keçir, ya da onların dayılarından. Məncə, onlar Milli Şuranın
adını dəyişib LGBT qoysalar, daha səmimi görünərlər”.

İstər fobik “üzdəniraq” ifadəsi, istərsə də xalqın xüsusilə ayrılıqda vurğulanması ilə
LGBTIQ+ yadlaşdırılır. LGBTIQ+ hüquqlarını dəstəkləmək üçün xüsusi meyarların və ya
dəstəyin olmalı olduğu iddia edilir. Bu da “LGBT Qərbin/Amerikanın oyunudur, oradan
maliyyələşdirilir” tipli konspirasiya teoriyalarına əsaslanan, Azərbaycanda istər siyasi
sferada, istərsə də ümumilikdə daima gündəmə gələn fobik iddialardan biridir.

Təhlil etdiyimiz yuxarıdakı xəbər bənzər məzmunlu, eyni ildə yayımlanan yüzdən artıq
materialdan sadəcə biridir.

Hetero-seksist, kuir-fobik Azərbaycan “politoloqlarının” iddialarından asılı olmayaraq
ölkədəki heç bir siyasi partiya və ya siyasətçi ölkədə LGBTIQ+ hüquq pozuntularına
ciddi etirazını bildirməyib, hüquq bərabərliyinin təmini üçün heç bir cəhd göstərməyib.
İstifadə olunan fobik ifadələrə görə, fobik məzmunlu saxta üzr istəməklə heç kim
müttəfiq hesab olunmur, ən azından bizlər həmin şəxsləri müttəfiq hesab etmirik. 

9. Bakıda 100 manat pul istəyən transgenderi 11 bıçaq
zərbəsi ilə öldürdülər

Təhlil edəcəyimiz növbəti
xəbər müştərisi tərəfindən

qətlə yetirilən trans seks işçisi
Aysu Məmmədli haqqındadır.

Aysu ilk olaraq boğaz
nahiyəsindən bıçaqlanıb və

döyülüb. Daha sonra isə
kürəyindən 5 bıçaq zərbəsi

alıb. Cinayətdən 14 saat sonra
blokda qan izini görən

qonşular polisə məlumat
verib. Dostlarının təxmininə
əsasən Aysu başqa yerdə

öldürülüb, daha sonra həmin
evə sürüklənərək gətirilib.

Faktla bağlı Cinayət
Məcəlləsinin 120.1-ci – qəsdən
adam öldürmə maddəsi ilə

cinayət işi açılıb. 
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İndi isə yuxarıdakı mediada hadisənin necə təsvir olunduğuna nəzər yetirək:

Əvvəlcə xəbər üçün istifadə olunan şəkil stereotipik, hətta bir qədər stiqmatik təsəvvürə
uğun gələn trans obrazını təsvir edir. Həmçinin xəbər başlığında zərərçəkənin gender
kimliyi və pul istəməsi xüsusilə irəli çəkilərək onun qətlə yetirilməsinə bir növ haqq
qazandırılmağa çalışılır.

“Ağır cinayətin motivi də məlum olub. Alınan məlumatlara görə, K.Əbdürrəhmanov
plastik pəncərə və qapı istehsalı emalatxanasında işləyib. İyunun 19-da işdən sonra
kifayət qədər spirtli içki qəbul edib. "Xalqlar Dostluğu" metro stansiyasının
yaxınlığındakı körpünün altından evə gedən zaman özünü fahişə kimi təqdim edən qız
ona yaxınlaşıb. O, K.Əbdürrəhmanova pullu intim xidmət təklif edib və həmin şəxs də
razılaşıb. Onlar birlikdə K. Əbdürrəhmanovun kirayə götürdüyü mənzilə gəliblər.
Burada özünü fahişə kimi təqdim edən şəxs əslində transgender olduğunu deyib. Bunu
bilən və məyus olan kişi onunla vaxt keçirmək fikrindən əl çəkib və 30 manat verib.”

Təqsirləndirilən şəxsin “kifayət qədər spirtli içki qəbul etməsi” xüsusi vurğulanıb və seks
işçiliyi ilə bağlı fobik dildən istifadə olunub. Digər tərəfdən, xəbərdə trans qadınların
“əsl qadın” olmadığı iddiasını dəstəkləyən ifadə tərzi seçilib.

“Ancaq bu məbləğ seks işçisini təmin etməyib və o, müştəridən 100 manat tələb edib.
Lakin K.Əbdürrəhmanov transgenderin tələbini yerinə yetirməkdən imtina edib. Bu
zaman o, bıçaq çıxararaq kişini qolundan yaralayıb.
Bundan əsəbiləşən K.Əbdürrəhmanov təcavüzkarın əlindən soyuq silahı alıb, ona 11
zərbə endirib, nəticədə o, yerindəcə ölüb. Sonra şübhəli cəsədi polietilenə sarıyıb, lentlə
bağlasa da ondan qurtula bilməyib.”

Cinayətə haqq qazandırmaq üçün qadının ona verilən məbləğə qane olmaması önə
çəkilir. Qətlə yetirilən şəxs “təcavüzkar” adlandırılaraq, nifrət cinayəti özünümüdafiə
kimi təqdim olunur. Qətlə yetirilən şəxsdən polietilenə sarıyıb “qurtula bilinəcək” əşya
imiş kimi bəhs edilir.
Xəbərdə translar “saxtakar”, “təcavüzkar” kimi təqdim edilərək dehumanizasiya olunur,
nifrət və nifrət əsaslı qətl normallaşdırılmağa çalışılır.
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10. "Arayik Harutyunyan LGBT üzvüdür, o, necə torpaq qoruya
bilər?..." — Ermənilərdən Paşinyana ETİRAZ

Tural Müseyibov: "Mən şəhidi təhqir edəcək biri deyiləm"
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Şəxsin iştirak etdiyi tədbirlər, olduğu hər hansı mühit onun xarakteri, gender kimliyi,
seksual oriyentasiyası və s. Haqqında heç bir əsaslı məlumat ehtiva etmir;
Şəxsin LGBTI olması onun politik fəaliyyətini və ya “vətənpərvərliyini” yetərsiz etmir;
Ən önəmlisi, müharibə, hərbi münaqişələr, hərbi xidmət kimi toksik maskulinliyin
qabardıldığı, hetero-seksist, patriarxal mühitlərdə təmsilçilik və bu sayədə
legitimləşmə LGBTIQ+ın prioriteti deyil və olmamalıdır.

Azərbaycanda siyasətdə və mediada daima Ermənistan siyasətçilərinə qarşı politik
kuirbeytinq edilir. Ötən il baş verən müharibə bu məzmunda iddia və xəbərlərin xüsusilə
artmasına səbəb oldu. Qısa xəbərdə Harutyunyanın “LGBT tədbirlərində” iştirak etməsi
səbəbindən LGBT olduğu iddia olunur və bu səbəbdən onun “torpaq qorumaq” üçün
yetərli olmadığı irəli sürülür.

İkinci xəbərdə də bənzər məqam diqqəti çəkir, LGBT-nin şəhid olmaq, torpaq qorumaq
kimi “ali məqsədlər” üçün yetərsiz olduğu vurğulanır, hətta LGBT-lərin guya şəhidi
istifadə edərək legitimləşmək istədiyi önə sürülür. 

Qeyd edilən məsələni daha çox qabardanlar “LGBT də şəhid ola bilir, demək bizdəndir”
formasında fikirlər bildirən sözdə LGBTIQ+ müttəfiqləri, tolerant görünmək xətrinə
“mən LGBT hüquqları dəstəkləyirəm”, “mən LGBT-ni qəbul edirəm” deyən sözdə insan
hüquqları müdafiəçiləri idi. Hansı ki, bizim kimlərinsə bizi qəbul etməsinə,
legitimləşməyə və ya kiminsə “müvəffəqiyyətindən” pay qazanmağa ehtiyacımız yoxdur.

İki xəbər haqqında isə aşağıdakı məqamları qeyd etmək məqsədəuyğundur:

1.

2.
3.

YEKUN
Təqdim etdiyimiz nəticələr və xəbər analizlərindən də göründüyü kimi, Azərbaycan
mediasında LGBTIQ+ məsələləri öz əksini yetərincə düzgün tapmır. Jurnalistlərin və
yazarların bu barədə kifayət qədər savadlılığı olmadığı üçün təqdim olunan məzmunlar
qərəzli olmadığı halda belə, kuir icmanı təqdim etmək üçün artıq etik hasab olunmayan
ifadələrdən istifadə edilmişdir. 

2020-ci ildə Azərbaycanda LGBTIQ+ların qarşılaşdığı əsas çətinliklər (giriş hissədə də
qeyd edildiyi kimi) – pandemiya və sərtləşdirilmiş karantin qaydaları səbəbindən işini və
yaşayış yerini itirmə, hətta zəruri ehtiyacların qarşılana bilməməsi, yenidən bioloji
ailələrin yanına qayıtmaq məcburiyyəti və ailə tərəfindən zorakılığın müxtəlif
formalarına məruz qalma, trans qadınlara qarşı nifrət cinayətlərinə təşəbbüslər
mediada yetərincə aydın və qeyri-fobik olmayacaq şəkildə sadəcə bir neçə “friendly”
hesab oluna biləcək mediada işıqlandırılmışdır.
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Feministlərin 8 Mart yürüşü və burada istifadə olunan şüar və plakatlar səbəbindən
həmin yürüşün “gey parad”, LGBTI-ni legitimləşdirmə cəhdi olaraq görülməsi və eyni
zamanda demək olar, bütün feminist yürüşlərində dövlətdən qəbul olunması tələb
edilən İstanbul Konvensiyasına lokal siyasətçilər tərəfindən az qala “gey manifesti”
olaraq yanaşılması;
Milli Şuranın kibercinayətkarlıq vasitəsilə internetə sızdırılan Zoom
platformasındakı konfransları, burada geylərin təhqir olunması və daha sonra bu
məsələ üzərindən gedən müzakirələr, eyni zamanda hakim partiyanın qeyd edilən
məsələ üzərindən pinkvoşinq etmək cəhdləri;
Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibənin başlanması və bunun fonunda
mediada mütəmadi olaraq politik kuirbeytinqin yer alması. Müharibənin başlaması
ilə toksik nasionalizmin güclənməsi, bir çox mariginallaşdırılmış icmaya və
subkulturalara, eləcə də LGBTIQ+ icmaya qarşı nifrətin aşkar bürüzə verilməsinin
normallaşması.

LGBTIQ+ haqqında daha çox müzakirələrin getdiyi mövzular isə aşağıdakılardır:

Yuxarıda qeyd etdiklərimiz LGBTİQ+ın nəinki mediada zəif təmsilçiliyinin olmasını bizə
yenidən xatırlatdı, eləcə də sosial bərabərlik və ədələt uğrunda mübarizə apardığını
qeyd edən politoloq, tədqiqatçı və aktivistlər tərəfindən də icmanın əksər hallarda
gözardı edildiyini, geri plana çəkilib, mübarizə üçün “uyğun zaman” gözləməli
olduğumuz düşüncəsinin hələ də onlar arasında üstünlük təşkil etdiyini bir daha sübut
etdi.
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