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Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı
Kaos GL olarak 2007 yılından beri düzenli olarak Lezbiyen, Gey, Biseksüel,
Transların (LGBT) insan hakları ihlallerini izlemeye ve raporlaştırmaya çalışıyoruz.
İşkence, kötü muamele, yaşam hakkı, mahremiyet hakkı gibi temel haklar alanında
izleme yaparken bir yandan da bu hakların ihlallerinin yargı sürecini de izlemek
amaçlarımız arasında.
LGBT’lere yönelik insan hakları ihlallerini izleme ve raporlama sırasında sıkça
sorduğumuz soruların başında “adalet” tanımı geliyor çünkü LGBT’ler yönelik insan
hakları ihlalleri genellikle cezasız kalıyor.
LGBT’ler hem deşifre olacakları, hem de adaletin tecelli etmeyeceği düşüncesiyle
yargıya başvurmuyorlar. Yargıya başvuran LGBT’ler ise daha işin başında yargı
sürecinde cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayacaklarını ve adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bilgisini zihinlerinin bir köşesinde
tutmak zorunda kalıyorlar. Aslında mağdur olmayı göze alarak yargı sürecini
başlatıyorlar.
Bu alanda yaşadığımız sıkıntılardan bir diğeri ise homofobi ve transfobi konusunda
duyarlı avukatların sayısının az olması ve bu alanda çalışan avukatlar arasında bilgi
ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ağın olmaması. Bütün bu süreçler LGBT’lerin
adalete erişimini zorlaştırıyor. Bu kitap, LGBT’lerin insan hakları hareketinin hukuk
ve insan hakları alanında birikiminin bir yansıması niteliğini de taşıyor.
Teşekkürler
“Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı” Kaos GL
Derneği’nin Hollanda Büyükelçiliği ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin
destekleriyle İzmir, Diyarbakır ve Adana ve Ankara’da yürütülen Cinsel Yönelim ve
Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Avukat Ağı çalışması kapsamında yayına hazırlandı. Gerek Avukat Ağı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gerek de bu kitabın yayına
hazırlanması aşamasında dayanışmayla katkı sunan, Siyah Pembe Üçgen, Pembe
Hayat, SPoD, Lambdaistanbul derneklerine, Avukat Ağı eğitimleri kapsamında,
eğitmen olarak katkı sunan, Avukat Ahmet Toköz, Avukat Hayriye Kara, Avukat
Fırat Söyle, Avukat Rozerin Seda Kip, Avukat Veysel Ok’a, avukat eğitimlerine ev
sahipliği yapan, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Diyarbakır Barosu ve Adana Tabipler
Odasına, Kaos GL Derneği hukuk danışmanları, Oya Aydın, Elif Ceylan Özsoy’a,
Avukat ağı kapsamında danışmanlık yapan Melek Göregenli ve Remzi Altunpolat’a,
Emsal Davaları kitabındaki çalışma hayatı örnek davalarını ve bu davalara ilişkin
analizleri bu kitapta yayınlanmasına izin veren SPoD( (Sosyal Politikalar Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)’a ve bu kitaba katkı sunan Avukat
Türker Vatansever ve Evren Özen’e teşekkür ederiz.
LGBT’lerin insan hakları ve adalete erişim için her türlü sorunuz için doğrudan
bizimle hukuk@kaosgl.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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LGBT SÖZLÜĞÜ
LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans): Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans
(travesti ve transseksüel); zaman zaman “cinsel azınlıklar” diye de anılan
grup ve kimliklerin tümünü kapsayan terimdir.

Cinsel Yönelim (Sexual Orientation): Kişinin cinsel dürtülerinin hangi
cinse yönlendiğini belirler. Belli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen
duygusal, romantik ve cinsel çekim olarak tanımlanabilir. Heteroseksüellik,
eşcinsellik, biseksüellik gibi.
Cinsel yönelim, cinselliği oluşturan dört unsurdan biridir. Diğer üçünden
belli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel
çekimle ayrılır. Cinsellikle ilgili
diğer üç unsur da biyolojik
cinsiyet, toplumsal cinsiyet
(gender) kimliği (erkek ya da
kadın olmaya ilişkin psikolojik
duyum) ve sosyal cinsiyet rolü
(eril ya da kadınsı davranışları
belirleyen kültürel normlara
uyum).
Tanınmış üç cinsel yönelime göre; kişinin kendi cinsiyetinden birine yönelmesi eşcinsellik, kişinin karşı cinsiyetten birine yönelmesi heteroseksüellik, kişinin her iki cinsiyete de yönelmesi biseksüelliktir. Eşcinsel yönelimli
bireyler “gey” ya da “lezbiyen” olarak da adlandırılırlar.
Cinsel yönelim, duyguları ve kendilik kavramını (self-concept) içerdiği
için cinsel davranıştan farklıdır. Bireyler davranışlarıyla cinsel yönelimlerini
ifade edebilecekleri gibi etmeyebilirler de.

Eşcinsel: Kendi cinsinden olanlara duygusal ve cinsel yönelim içinde
bulunan kadın veya erkek. Eşcinsel terimi, Homoseksüel (Homosexual)
kelimesinin Türkçe karşılığı olarak hem kadın eşcinseller hem de erkek
eşcinseller için kullanılmakla birlikte günlük hayatta daha çok erkek eşcinselleri ifade ettiğinden erkek eşcinseller için “gey”, kadın eşcinseller için
“lezbiyen” isimleri de kullanılır.

Eşcinsellik: “Homosexuality” teriminin birebir çevirisidir. Zamanında
bir tıp terimi olarak tanımlanmıştır. Aynı cinsiyetten iki kişi arasındaki
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cinsel ya da duygusal çekim ve cinsel davranışları ifade eden bir kavramdır.
Toplum genelinde ve bazı ruh sağlığı profesyonellerindeki kanının aksine
eşcinsellik ile transeksüalizm veya transvestik davranış birbirinin uzantısı,
örneğin transeksüalizm eşcinselliğin daha aşırı bir şekli değildir. Bunlar ayrı
düzlemlere ait olgulardır.

Gey: Bu terim, 1970’lerin başında
Gey Kurtuluş Hareketiyle (Gay
Liberation Movement) birlikte ortaya
çıkmıştır. Başlangıçta hem kadın
hem erkek eşcinselleri kapsayan bir
kelime olmakla beraber, günümüzde
sadece erkek eşcinseller kendileri
için kullanmaktadırlar. Terim süreç
içinde “homoseksüellik”ten politik bir kopuşa işaret eder. “Homoseksüel”
kelimesi, tıp tarafından tanımlanmış olduğu halde, hak temelli bir mücadele eksenini benimsemiş olan Gey Kurtuluş Hareketi ile “gey” kelimesi
aynı cinsten insanların birbirlerine karşı duygusal veya cinsel yönelimleriyle
yarattıkları hayat tarzını tanımlamak için, eşcinsel bireyler tarafından ortaya
konmuştur.
Bu kelimenin, Türkçeye, İngilizceden olduğu gibi alınması 80'lere rastlar.
1999’da “Türkiyeli Eşcinseller Buluşması” sonrasında “gay” Türkçeleştirilerek “gey” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eylül 2006 tarihinden itibaren
de TDK elektronik sözlüğüne gey, “erkek eşcinsel” olarak geçmiştir.

Lezbiyen: Duygusal, cinsel, erotik yönelimleri
kendi cinsinden bireylere yönelik olan kadınları tanımlamak için kullanılmaktadır. Kelime
eşcinsel kadın şair Sappho'nun M.Ö. 6.
yüzyılda yaşadığı Lesbos (günümüzdeki adıyla
Midilli) Adası’nın isminden türemiştir.

Biseksüel: Hem kendi cinsine hem de karşı cinse duygusal, erotik ve cinsel
yönelim içinde olan kadın veya erkekleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Heteroseksüel: Duygusal, cinsel ve erotik olarak karşı cinsten kişilere yönelmiş olan kadın ya da erkekleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Heteroseksüellik: Bireylerin, cinsel, duygusal ve erotik olarak karşı cinsten
kişilere yönelmiş olma halidir. Kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda
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egemen varoluştur. Bu kendiliğinden ve zorunluluk hali, heteroseksüel
bireylerin kendilerini “heteroseksüel” olarak tanımlamalarına bile gerek
duyurmamaktadır. Bu durumdaki bireyler, kendini “eşcinsel” ya da
“heteroseksüel olmayan” diye tanımlayan bireylerin ortaya çıkmasını
kavrayamamakta, “homofobik” ve “heteroseksist” olabilmektedir. Doğal
olarak bu durum, bütün heteroseksüellerin heteroseksist olduğu anlamına
gelmemektedir.

Transgender: Cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış ya da tamamlamamış;
ancak biyolojik cinsiyetine ve görünümüne bir şekilde müdahale edenleri
ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Travesti, halk arasında cinsiyet
geçiş ameliyatı olmamış, yalnızca dış görünümü ve davranışlarıyla kadın
kimliğine bürünenleri; transseksüel de giyim ve davranışlardan öte cinsiyet
geçiş ameliyatı olanları belirlemek için kullanılan kelimelerdir. Bununla
birlikte Türkiye’de fazla yaygınlık kazanmamış olan transgender terimi
çoğunlukla hem transseksüeller ve travestileri hem de interseks kişileri
(cinsiyetlerarası) kapsamaktadır. Türkiye’de LGBT örgütleri, “transgender”
terimini karşılayacak şekilde “trans” adlandırmasını kullanmaktadır.

Transseksüel: Hem
“erkek” hem de “kadın”
için geçerlidir. Kişinin
davranışlarından çok iç
dünyasında kendisini karşı
cinsten biri gibi görmesi,
hissetmesidir. Transseksüel
kişinin ruhsal eğilimleri
için belirleyici olan bir
kelimedir, bu yüzden
transseksüeller dış görünümlerinden belirlenemeyebilir. Çünkü kendilerini,
karşı cinsten hissettiklerini dış görünüşlerine her zaman yansıtmayabilirler.
Transseksüel hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kişi “erkek” olduğu
halde kadın olmayı, “kadın” olduğu halde erkek olmayı isteyebilir.

Travesti (Transvestite/Cross Dresser): Dış görünüşüyle ve davranışlarıyla
karşı cinse ait olma isteğini ifade eder. Travesti dendiğinde sık bir şekilde
“kadın kılığındaki erkekler” akla gelse de travesti kelimesi aslında hem
“erkek” hem de “kadın” için geçerlidir. Travestiler karşı cinsin eşyalarını
kullanmaktan, karşı cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, ait olmak istediği
cinsin davranışını sergilemekten zevk alan kimselerdir.
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CİNSİYET, TOLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYET KİMLİĞİ

Cinsiyet (Sex): Biyolojik cinsiyeti ifade eder; kadın ve erkeğin sahip olduğu
genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Canlı türlerinin neredeyse
tamamının, özellikle üreme organları ve sistemleri üzerinden dişi ve erkek
olarak iki temel biçimde farklılaşması “cinsiyet” olarak tanımlanır.

Cinsel Kimlik: Kişinin biyolojik olarak cinsel özelliklerini yansıtır. Bunlar
kromozomlar, cinsel hormonlar, dış ve iç cinsel organlar, üreme hücrelerinin geliştiği dokular ve ikincil cinsiyet özellikleridir. Kişinin kendini
hangi cinsiyetle özdeşleştirdiğini ifade etmek için de kullanılır. Ayrıca,
kimi zaman cinsel kimlik kavramı cinsel yönelimi ifade etmek için de
kullanılabiliyor.

Toplumsal Cinsiyet (Gender): Toplumsal cinsiyet kadının ve erkeğin rollerini,
sorumluluklarını, güç ilişkilerini ve
toplumsal konumlarını belirleyen bir
kavramdır.
Yaşanılan zaman, coğrafya ve kültüre göre
değişen, farklı cinsiyetlere sahip insanlardan beklenen sosyal rol, davranış ve
fiziksel görünüşün bütününü ifade eder.
Toplumsal cinsiyet kişinin içinde yaşadığı
toplumda aileden başlayarak modellerin
gözlenmesi yoluyla edinilir. Kadın ve
erkekler bu kavramın içindeki normları
sosyalleşme süreci içinde öğrenirler. Her iki cinse ait bu tür özellikler; aile,
arkadaşlar, söz sahibi kişiler, dini ve kültürel öğretilerin yanısıra okul, işyeri
ve basın-yayın organlarının etkileri ile şekillenmektedir.

Cinsiyet Rolü (Gender Role): Toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin
kendisini bir oğlan çocuk/erkek veya kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
Kadına ve erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları
insanlar arasında bir eşitsizlik ve ayrımcılığa sebep olmaktadır. Cinsiyet biyolojik varlığımızın bir sonucu iken; toplumsal cinsiyet doğumdan önceki
süreçle başlayan ve ölümle son bulan bir kavramdır. Kadınlar ev gibi özel
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bir alanda sınırlı kalırken, erkekler kendilerini dışarıda gösterirler. Genel
olarak yaşamın her anında ve alanında görülebilen bu tablolar “toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini” oluşturur. “Toplumsal cinsiyet eşitliğini” sağlamak
için ise; bireylerin cinsiyetleri nedeni ile fırsatları kullanmasında, kaynakların ayrılması ve kullanılmasında, hizmetlere ulaşmada ayrımcılığa maruz
kalmayacağı ve bireylerin kendilerine ayrımcılık yapılmayacağı bir ortam
oluşturulmalıdır.
Toplumsal cinsiyet vasıtası ile kadın ve erkekler arasındaki sınırlar belirlenir
ve bu iki cins arasındaki ilişkiler toplum tarafından denetlenir. Toplumsal
cinsiyet rolleri toplumun görmek istediği kadın-erkek kalıplarına göre
şekillenir. Erkeklere ve kadınlara karşı tutumlar toplumdan topluma değişir,
kadın erkek rolleri toplumsal yakıştırma, yapıştırmalardır.

Cinsiyet Kimliği (Gender Identity): Kişinin kendini hangi toplumsal
cinsiyet kimliği üzerinden tanımladığı ve ya diğer insanlar tarafından
hangi toplumsal cinsiyet kimliği üzerinden tanımlandığını ifade etmek
için kullanılır. Kültürümüzün herhangi bir cinsiyete ait olma durumunda
bireyden beklediği nitelik veya karakterdir. Bu, toplumun cinsiyetlere atfettiği özelliklere göre kültürden kültüre değişebilir. Örneğin kıyafet, davranış
tarzı kişinin cinsiyet kimliğini
oluşturabilir.
Cinsiyet kimliği kişinin
vücuduyla ilgili bireysel hislerini içerecek şekilde (tıbbi,
cerrahi ya da diğer araçlarla
bedensel olarak görünüşünü
ya da fonksiyonlarını özgür
bir şekilde değiştirmeyi de
kapsayabilen), doğumdan itibaren kazandığı biyolojik cinsiyetle uyumlu
ya da uyumlu olmayabilen, cinsiyeti hakkında derinden hissettiği içsel ve
bireysel duygulara ve giyim, konuşma ve davranış biçimlerini de içerecek
şekilde cinsiyetin diğer biçimlerde dışavurumuna atıfta bulunur.

Cinsiyet Geçiş Süreci: Cinsiyet geçişi veya inşası, bireyin toplumsal
cinsiyetini biyolojik cinsiyeti ile uyumlu hale getirdiği bir süreçtir. Bu süreç
genellikle kişisel, sosyal ve medikal yönleri gerektirmektedir. Tıpta cinsiyet
değiştirme denilen, bu süreçteki kişilerin ise cinsiyet geçiş süreci ameliyatı
olarak isimlendirdikleri müdahale ile bireyin cinsel organlarının erkekten
kadına veya kadından erkeğe dönüştürülmesi en önemli ameliyattır. Bu
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ameliyat göğüs bölgesi ve diğer bölgelerin değişimini kapsayabilir.

İnterseks: İnterseksin bilimsel açıklaması “anormal üreme ve cinsiyet
organlarıyla doğmuş olandır” İnterseks bireyler birçok insandan daha farklı
dış cinsiyet organlarına, iç üreme organlarına ve/veya iç salgı bezlerine
sahiptirler. Tek tip “interseks beden” yoktur, toplum tarafından “anormal”
farz edilmenin dışında ortak çok fazla bir şeyi olmayan çok çeşitli durumları kapsar. İnterseks kişilerin ortak özellikleri biyolojileri değil tıbbileştirilme deneyimleridir.
Bazı interseks kişiler kendi kimliklerinin bir parçası olarak “interseks” kelimesini yeniden talep ederken çoğu kişi bunu bir tıbbi durum veya kendine
özgü fiziksel durum olarak görmektedir. Interseks durumlar tıp âleminde
“cinsiyet gelişim bozukluğu” olarak da bilinir. Çoğu interseks birey kendini sıradan kadınlar ve erkekler olarak tanımlar ve yaşar. Gey, lezbiyen,
biseksüel veya heteroseksüel yönelimlidirler.
LGBT’LERE YÖNELİK AYRIMCILIK İDEOLOJİLERİ

Heteronormativite: Heteroseksüelliğin normal ve tek cinsel yönelim
olarak görülmesi, toplumsal değerlerin, kuralların ve yaşam biçimlerinin
herkes heteroseksüelmiş gibi kabul edilmesidir. İnsanların kadın ve erkek
olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve sadece karşı
cinsiyetlere sahip kişiler arasında olabileceğini ve her cinsiyetin kendine has
rolleri olduğunu iddia eden inançlar, düşünceler, normlar bütünüdür.

Transfobi: Biyolojik cinsiyetinden dolayı kendisinden beklenen seksüel ve
toplumsal rollere uymayarak cinsiyetini yeniden inşa etme sürecindeki kişilere karşı bir tür kaygı ve korku ifadesidir. Terim, travesti ve transseksüellere
yönelik önyargı ve nefret sonucunda ortaya çıkan ayrımcılığı anlatır.

Geyfobi: Gey kişilerden korkma, hoşlanmama veya nefret etme sonucunda
ortaya çıkan ayrımcılıktır.

Lezfobi: Lezbiyen kişilerden korkma,
hoşlanmama veya nefret etme sonucunda ortaya çıkan ayrımcılıktır.

Bifobi: Biseksüel kişilerden korkma,
hoşlanmama veya nefret etme sonucunda ortaya çıkan ayrımcılıktır.
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Homofobi: Bu terim, eşcinsellere yönelik önyargı ve nefreti anlatır. Bir
tür kaygı ve korku ifadesidir. Lezbiyen, gey, biseksüel veya trans kişilerden
korkma, hoşlanmama veya nefret etme sonucunda ortaya çıkan ayrımcılıktır.
Homofobi günümüzde cinsel yönelimi heteroseksüel olmayan kişilere karşı
ayrımcılığı ifade etmek için kullanılan genel bir terim olmakla birlikte “geyfobi”, “lezfobi”, “bifobi” ve “transfobi” gibi farklı biçimlerde de kendisini
gösterebilmekte ve ifade edilmektedir.
Cinsel yönelim ve cinsel davranışların XIX. yüzyıl sonundan başlayarak

tıp disiplini kapsamında sağlık ve hastalık boyutlarıyla değerlendirilmeye
başlanması çok sayıda yeni soruna neden olmuştur.
O zamana dek günah ve suç kavramları üzerinden ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalan eşcinseller, bu kez tedavi uygulamalarının nesnesi haline
getirilmiş ve örselenmişlerdir.
1970’li yıllardan sonra eşcinselliğin hastalık kategorisi olmaktan çıkarılması önceki dönemlerde yapılan tedavi çabalarının olumsuz etkilerinin
daha nesnel değerlendirilebilmesini sağlamıştır. Eşcinselleri “heteroseksüel
yapma” olarak tanımlanabilecek onarım ve dönüştürme tedavilerinin hem
eşcinseller hem de bu tedavileri uygulamak zorunda kalan hekimlerde
olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir.
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Eşcinselliğin hastalık olarak değerlendirilmesi, tıpkı şizofreni ve benzeri ağır
psikiyatrik hastalıklara yakalanmış bireylerin maruz kaldıkları “stigmatizasyon”a onların da hedef olmasını ve toplumda ayrımcılığa uğramalarına
yol açmıştır. Bu ayrımcılık, başta homofobi olmak üzere değişik adlandırmalarla tanımlanmaya çalışılmıştır. Eşcinsellere ve eşcinselliğe karşı olumsuz
duygu, düşünce, tutum ve davranışları anlatmak amacıyla temel olarak üç
terim kullanılmaktadır; homofobi, homonegativizm ve heteroseksizm.
Homofobi kavramını ilk kez, Amerikalı bir klinik psikolog olan George
Weinberg, 1972’de yayınladığı “Toplum ve Sağlıklı Homoseksüel” adlı
çalışmasında kullanmıştır. George
Weinberg, kavramı, heteroseksüellerden farklı bir cinsel yönelimi olanlara

dair akıl dışı bir korku olarak tanımlamaktadır.
LGBT’lere yönelik olumsuz, korkulu veya nefret dolu tutum ve davranışları
ifade etmekte kullanılan homofobi yaygın şekilde kullanılan bir terim
olmakla birlikte birkaç nedenden dolayı eleştirilmektedir. Her ne kadar heteroseksüellerin LGBT karşıtı önyargılarını ifade etse de, bu tutumun klinik
anlamda “fobi” olmadığı ve bu kişilerin diğer fobilerdeki gibi fobiyle ilişkili
fizyolojik reaksiyonları yaşamadıkları gösterilmiştir. Ayrıca terimin içindeki
–fobi sözcüğü nedeniyle, bireysel ve klinik bir durum akla gelmekte ve bu
nedenle de eşcinsellere karşı olan önyargıların kültürel ideolojilerden köken
alan sosyal bir fenomen oluşuna vurgu yapılmamaktadır.
Heteroseksist ideolojinin bir ürünü olarak homofobi, heteroseksüel
olmayan kişilerin kimliklerinin yok edilmesi veya gizli kalmasını dayatmaktadır. Homofobi, bir gruba sahip oldukları kimlikleri nedeniyle yöneltilen
her türlü ayrımcılık, olumsuz davranış ve tutumu içerir. Homofobi
heteroseksüel ve eşcinsel kişilerde farklı derecelerde bulunabilir. Homofobi
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toplumsal olarak beslenen cinsiyetçi politik bir tutumdur. Heteroseksüel
olmayan kimliklerin gizlenmesi talebi cinsel bir pratiğin gizlenmesiyle
sınırlı değildir. Kişilerin kendilerini sahte bir kimlikle heteroseksüel olarak
takdimi beklenir. Bu kendini inkâra dayanan, benlik duygusunu olumsuz
etkileyen değerler anlayışının hâkim olduğu toplumlarda yetişen eşcinsel
kişilerde erken yaşlardan, sıklıkla önergenlikten itibaren, kendi cinsine
yakınlık duyma korkusu taşır ve homofobik anlayışı içselleştirebilir.
Eşcinsellerin içinde yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları ayrımcılık,
önyargılar ve kalıp yargılar özellikle eşcinsellerin, cinsel kimliklerini gizlemeden görünür olmayı daha çok tercih etmeleriyle neredeyse doğru orantılı
olarak giderek artan homofobi, sadece eşcinsellerin değil, adil ve özgür bir
yaşamı savunan herkesin sorunu haline geliyor.

16

KAOS GL

SENDİKALARIMIZI İSTİYORUZ!

17

2. Bölüm: Hukuki Düzenlemeler
Anayasa'nın 90. maddesi “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle:
7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” şeklindedir. 5170
sayılı yasayla getirilen son cümledeki düzenlemenin Türkiye'nin taraf
olduğu ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş tüm insan hakları
sözleşmelerini kapsadığı kabul edilmektedir.
Bu nedenle çalışmada belirtilen hak başlıklarında öncelikli olarak temel
insan hak ve özgürlükleri alanında iç hukuk normu sayılan uluslararası
sözleşmelere yer verilmiş; sözleşmelerin Türkiye tarafından imzalanması ve
onaylanması süreçleri de açıklanmıştır.

Çalışmada belirtilen hak başlıklarının lezbiyen, gey, biseksüel ve transların
(LGBT) en çok sorunla karşılaştıkları alanlardan olmasına özen gösterilmiştir. Konuyla ilgili mevzuat “ayrımcılığı” önlemeye yönelik belli başlı
düzenlemelerden seçilmiş, “ayrımcılığa” neden olan ya da olabilecek düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu çalışmada yer verilemeyen çok sayıda Avrupa
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Konseyi direktifi, tavsiye kararı; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da
olduğu unutulmamalıdır.

a) Sağlık
LGBT’ler, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının etik dışı davranışları nedeniyle fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddete de maruz kalmaktadırlar.
Ayrımcı davranışlarla karşılaşan LGBT’ler cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerini gizlemek zorunda bırakılmaları sonucu ihtiyaç duydukları
sağlık hizmetlerinde de gereği gibi yararlanamamaktadırlar. Cinsel yollarla
bulaşan hastalıkların söz konusu olduğu durumlarda tıp etiğinin gerektirdiği “gizlilik” ilkesinin ihlaline sıkça rastlanmaktadır.
Özellikle HIV/AIDS’in sağlık çalışanları tarafından dahi eşcinsel bireylere
özgü bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Oysaki 1999’da yapılan bir
araştırmaya göre, HIV/AIDS'in Bulaş Yolları ve Korunma Risk gruplarına
göre HIV/AIDS olguları incelendiğinde HIV/AIDS virüsü en fazla heteroseksüellerde gözükmektedir1 2006 yılında yapılan EuroHIV araştırmasının sonuçlarına göre HIV/AIDS hastalığı en çok heteroseksüellerde ve
uyuşturucu kullananlarda görülmektedir2.

1 HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma; Dr. Aygen Tümer, Dr. Serhat Ünal; Sürekli Tıp
Eğitimi Dergisi; Aralık 1999; http://www.ttb.org.tr/
2 Living with HIV in Eastern Europe and the CIS: The Human Cost of Social Exclusion,
UNDP Bratislava Regional Centre December 2008, p. 6. Source: own calculations based on
EuroHIV, 2006a, Report No. 75.
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Ayrıca LGBT’ler kan bağışı yapamamaktadırlar. 18 yaş altındaki LGBT’lerin zoraki psikiyatrik tedaviye maruz kalmaları, cinsel sağlık alanında
danışma hizmetlerinin ücretli ya da eksik olması karşılaşılan sorunlardandır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 25:
Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim,
konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık,
dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı
durumunda güvenlik hakkına sahiptir3.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Madde 12:
1. Bu Sözleşme'ye taraf devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel
ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler.
2. Bu Sözleşme'ye taraf devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını
sağlamak için alacakları tedbirler şu amaçlara yönelik olacaktır:
(a) Ölü doğum ve çocuk ölümleri oranlarının düşürülmesini ve çocuğun
sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak;
(b) Çevresel ve sınai sağlık şartlarının her yönüyle iyileştirilmesi;
(c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve
kontrolü;
(d) Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak
koşulların yaratılması.

Yogyakarta İlkeleri
Yogyakarta ilkeleri temel insan hakları düzenlenmelerinin "cinsel yönelim"
ve "cinsel kimlik" bağlamında ele alınarak değerlendirmesini ortaya
koyan prensipler bütünüdür. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Özel
Raportörü'nün de katılımı ile akademisyen ve insan hakları savunucularından oluşan 29 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan ilkeler, temel hakları
"cinsel yönelim ve kimlik" bağlamında ele almıştır. Yogyakarta ilkeleri
3 Bakınız, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
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LGBTT haklarını tanımlarken aynı zamanda Birleşmiş Milletler, sivil
toplum kuruluşları ve medya açısından da bir yol haritası çizmiştir.
Temel niteliği itibari ile temel haklar ile ekonomik ve sosyal hakları
harmanlayan metin, hiçbir şekilde cinsel yönelim veya kimlikten kaynaklı
olarak hakların ihlal edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Yogyakarta ilkeleri,
devletin pozitif yükümlülüklerine de vurgu yaparken, devletin negatif
yükümlülükleri bağlamında hareketsiz kalmasına ilişkin gerekçesini de
cinsel kimlik ve yönelim kavramlarından yola çıkarak değerlendirmiştir4.

İlke 17: Ulaşılabilir en yüksek düzeyde sağlık hakkı
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın herkes, ulaşılabilir en yüksek düzeyde maddi ve manevi sağlık hakkına sahiptir.
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı bu hakkın temel görünümlerindendir.
Devletlerin;
A. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın
mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hakkından faydalanılmasını
güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
B. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın,
herkesin, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında da olmak üzere, sağlık
tedavi kurumlarına, mal ve hizmetlerine, kendi tıbbi dosyalarına erişebilmelerini güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri
yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
C. Sağlık tedavi kurumlarının, mal ve hizmetlerinin, cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğinden dolayı ve bunların ayrıca göz önüne alınmasından
başka ayrımcılık olmaksızın herkesin sağlık durumunu iyileştirecek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve tıbbi dosyaların gizlilikle
tutulmasını güvence altına almaları;
D. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı bazı kişilerin sağlığını
zayıflatan ayrımcılık sorununu, önyargıları ve diğer sosyal etkenleri ele alan
programlar geliştirmeleri ve uygulamaları;
E. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın
herkesin bilgilendirilmesini ve yararlanacağı tıbbi tedavi ve bakımlar
konusunda kendi kararlarını aydınlatılmış onama dayalı almasını güvence
4 Bakınız, http://sorular.rightsagenda.org/soru-cevap/?g=8
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altına almaları;
F. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusundaki tüm eğitim, önleyici tedbir,
bakım ve tedavi program ve hizmetlerinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
farklılığına uygun olmasını ve ayrımcılık olmaksızın bunlara herkesin eşit
şekilde erişimini güvence altına almaları;
G. Cinsiyet değişikliğine bağlı bedensel değişiklik yaptırmak isteyen
kimselerin ayrımcılık olmaksızın tedaviye, bakıma ve güçlü bir desteğe
erişimlerini kolaylaştırmaları;
H. Tüm sağlık bakımı ve tedavisi sağlayıcılarının hastalarına ve eşlerine, en
yakın ebeveynin kim olacağının kabulü konusu da dahil olmak üzere cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın muamele
etmeleri;
I. Sağlık tedavi sektöründe çalışan kişilerin, herkese, cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliklerine tam saygı göstererek, mümkün olan en yüksek
düzeyde sağlık tedavisi sağlamaları için eğitim ve formasyon programları ve
politikalar benimsemeleri gerekir.

İlke 18: Tıbbi olarak kötüye kullanılmaya karşı korunma hakkı
Hiç kimse, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğinden dolayı herhangi bir
tedavi şekline ve usulüne, tıbbi veya psikolojik teste maruz kalmaya veya
tedavi kurumuna kapatılmaya zorlanamaz.Karşıt kavramından hareketle
yapılan her türlü sınıflandırmaya rağmen, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
nitelikleri gereği hastalık değildir ve tedavi edilemez, iyileştirilemez ve
giderilemez.
Devletlerin,
A. Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğiyle ilgili zararlı tıbbi uygulamalara,
kültürden gelsin gelmesin davranışla, dış görünümle veya algılanan cinsiyet
kurallarıyla ilgili basmakalıp düşüncelere karşı korumayı güvence altına
almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer
önlemleri almaları;
B. Yaşına, olgunluğuna ve çocuğu ilgilendiren tüm hallerde çocuğun yüksek çıkarının temel düşünce olduğu ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiş
bir şekilde tam ve serbest rızası olmadan, geri döndürülemez şekilde hiçbir
çocuğun vücudunun değiştirilmemesini güvence altına almak için gerekli
tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
C. Hiçbir çocuğun tıbbi olarak kötüye kullanılması tehlikesiyle karşılaşma-
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ması ve kötüye kullanılmaya maruz kalmaması için gerekli çocuk koruma
mekanizmalarını kurmaları;
D. Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kişilerin, HIV/AIDS’e
veya diğer hastalıklara karşı aşılar, tedaviler veya mikrop öldürücülerle ilgili
olanlar da dahil olmak üzere, etik olmayan ve istenmeyen tıbbi uygulama
ve araştırmalara karşı korunmasını güvence altına almaları;
E. Bu tür kötüye kullanılmaları gerçekleştirebilecek, kolaylaştırabilecek ve
başka türlü mümkün kılacak ve gelişmeye yönelmiş olanlar da dahil olmak
üzere, sağlık sektörünün finansmanı programlarının ve ölçütlerinin gözden
geçirmeleri ve düzeltmeleri;
F. Hiçbir tıbbi tedavi veya tavsiyenin, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinin, açık veya örtülü olarak, tedavi edilmesi, iyileştirilmesi veya giderilmesi
gereken bir hastalık olarak ele almamasını güvence altına almaları gerekir5.

Türk Medeni Kanunu
Madde 40:
Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak
mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin
verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve
5 A.g.e. s. 25.
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evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh
sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde
yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî
sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.
Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet
değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla
doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin
yapılmasına karar verilir6.

Hasta Hakları Yönetmeliği
Madde 5:
Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır:
a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının,
en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde
bulundurulur.
b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak
yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.
c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair
farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.
d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın
kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.
f ) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın
özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz7.
b) İstihdam
Türkiye'de istihdam alanında ayrımcılığı engellemeye yönelik birçok
6 Bakınız, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html
7 Bakınız, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20267.html
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düzenleme olmasına karşın, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği koruma
sağlanan durumlardan biri olarak kabul edilmemektedir. LGBT’lerin yasal
düzenlemeler karşısında korumasız olmalarının yanı sıra, kamu görevlileri
tarafından da ayrımcığa uğramaları, taciz edilmeleri gibi nedenler kamu
hizmetlerinden yararlanmalarını engellemektedir.
LGBT’ler, işe giriş ve işten atılma süreçlerinde sorun yaşamaktadırlar. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin açığa çıkması korkusuyla çalıştıkları
işlerin ağırlığına katlanmakta, istedikleri alanda çalışamamaktadırlar.
İşyerlerinde işverenlerin ve çalışma arkadaşlarının tacizlerine maruz kalmaktadırlar.
Çalışma hayatından dışlanan LGBT’lerin, özellikle kadın travesti ve
transeksüellerin seks işçiliği yapmalarına karşın herhangi bir sosyal güvenlikleri bulunmamaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 23:
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda
çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı
vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her
türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve
elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma
hakkı vardır8.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
2003 yılında onaylanan Sözleşme'ye dayanan bireysel başvuru hakkının
kullanılmasını sağlayacak Ek İhtiyari Protokol Türkiye tarafından kabul
edilmesine karşın halen yürürlüğe girmemiştir.
Madde 6:
8 Bakınız, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
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1. Bu Sözleşme'ye taraf devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanırlar
ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri alırlar.
2. Bu Sözleşme'ye taraf bir devletin, bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek
için alacağı tedbirler, teknik ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını,
bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini koruyan şartlar altında,
düzenli şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile tam ve üretken
istihdamını sağlamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir.
Madde 7:
Bu Sözleşme'ye taraf devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları güvence
altına alır:
(a) Bütün işçilere emeklerine karşılık, asgari olarak;
(i) Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme,
özellikle kadınlara, kendilerine sunulan çalışma koşullarının erkeklerin
koşullarından daha aşağı olmayacağı ve aynı iş için aynı ücreti alacakları
konusunda güvence verilmesi;
(ii) Bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun
olarak, kendilerine
ve ailelerine saygın
bir yaşam düzeyi
sağlayacak bir ücret
verilmesi;
(b) Güvenli ve
sağlıklı çalışma
koşulları;
(c) Herkese, işyerinde uygun bir üst kademeye yükselmede eşit olanak ve
bu yükselmenin yalnızca kıdem ve yeterlilik esaslarına göre yapılması;
(d) Dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması,
ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret verilmesi.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
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2004 yılında imzalanıp 2006'da onaylanan Şart'ın toplu şikayet sistemini
öngören Ek Protokol'ü henüz Türkiye tarafından imzalanmamıştır.
Türkiye, Şart’ı onaylarken, 5. maddeye (örgütlenme hakkı), 6. maddeye
(toplu sözleşme hakkı), 2. maddenin 3. paragrafına (yıllık asgari izin) ve 4.
maddenin 1. paragrafına (ücret ve yeterli yaşam düzeyi) çekince koymuştur.
Şartta düzenlenen haklar şunlardır: Çalışma hakkı; adil çalışma koşulları
hakkı; güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkı; adil bir ücret hakkı; örgütlenme hakkı; toplu pazarlık hakkı; çocukların ve gençlerin korunması hakkı; çalışan kadınların analığının korunması hakkı; mesleğe yöneltilme
hakkı; mesleki eğitim hakkı; sağlığın
korunması hakkı; sosyal güvenlik
hakkı; sosyal ve tıbbi yardım hakkı;
sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı; engellilerin toplumsal
yaşamda bağımsız olma, sosyal
bütünleşme ve katılma hakkı; ailenin
sosyal, yasal ve ekonomik korunma
hakkı; çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı;
diğer taraf devletlerin ülkelerinde gelir getirici bir iş edinme hakkı; çalışan
göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı; istihdam ve meslek
konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı; bilgilendirilme ve danışılma hakkı; çalışma koşullarının
ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma hakkı;
yaşlıların sosyal korunma hakkı; iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkı; işverenlerinin iflası halinde çalışanların haklarının korunması
hakkı; onurlu çalışma hakkı; ailevi sorumlulukları olan çalışanların fırsat
eşitliği ve eşit muamele görme hakkı; çalışanların temsilcilerinin işletmede
korunma ve kolaylıklardan yararlanma hakkı; çalışanların toplu işten
çıkarma sürecinde bilgilendirilme ve danışılma hakkı; toplumsal dışlanma
ve yoksulluğa karşı korunma hakkı; konut hakkı9.

BÖLÜM V
Madde E Ayrımcılık yasağı
Bu Şartla yer alan haklardan yararlanma ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi
9 A.g.e. s. 25.
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ya da başka görüşler, ulusal ya da sosyal köken, sağlık, ulusal bir azınlığa
mensubiyet, doğum ya da başka statüler gibi nedenlere dayanan hiç bir
ayrımcılığa tabi olmaksızın sağlanacaktır.

Yogyakarta İlkeleri
İlke 12: Çalışma hakkı
Herkesin, hakkaniyetli ve tatminkar çalışma koşullarına uygun ve üretken
iş hakkı ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık
olmadan işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
Devletlerin,
A. Kamusal ve özel çalışma alanlarında, mesleki formasyonda, işe almada,
mesleki terfide, işten çıkarmada, çalışma koşullarında ve ücrette, cinsel
yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamak ve
ortadan kaldırmak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları
ve diğer önlemleri almaları;
B. Kamu hizmetinin tüm alanlarında, her türlü hükümet hizmeti
düzeyinde, ordu ve polis de dahil olmak üzere kamu görevinde eşit iş ve
eşit mesleki terfi olanaklarını güvence altına almak için cinsel yönelime
ve cinsiyet kimliğine dayalı her türlü ayrımcılığa son vermeleri ve ayrımcı
davranışları sona erdirmek için duyarlılaştırılma ve eğitim-öğretim programlarını uygulamaya koymaları gerekir10.

Türkiye Cumhururiyeti Anayasası
Madde 70:
Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım
gözetilemez.

İş Kanunu
Madde 5:
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
10 A.g.e. s. 20.

28

KAOS GL

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça,
bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha
düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 18:
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum,
din, siyasi görüş ve benzeri nedenler11.
c) Eğitim
LGBT’lerin eğitim hakları da görünürlükleri sebebiyle ellerinden alınmaktadır. Translar, cinsiyet kimlikleri nedeniyle eğitimlerini bırakmaya zorlanmakta, üniversiteye girişte görünüşleri ile resmi kimliklerindeki görünüşleri
aynı olmadığından zorluk yaşamaktadırlar. Üniversite yurt yönetmeliklerinin birçoğunda “genel ahlak ve adaba” aykırı davranışta bulunmak gibi
genel ifadelerin yorumlanmasıyla yurttan çıkarılmaktadırlar. Askeri okullara
öğrenci olarak kabul edilmemektedirler.
Ayrıca Türkiye'deki cinsel eğitim heteroseksüellik üzerinden sürdürülmektedir. Eşcinsellik, travestilik, transseksüellikten bahsedilmemektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 26:
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim
aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim
herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle
açık olmalıdır.
11 Bakınız, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1243.html
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2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel
özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu
özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını
geliştirmelidir12.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Madde 13:
1. Bu Sözleşme'ye
taraf devletler, herkesin
eğitim görme hakkına
sahip olduğunu kabul
ederler. Taraf devletler,
eğitimin, insanın
kişiliğinin ve onur
duygusunun tam olarak
gelişmesine yönelik
olacağı ve insan hakları
ile temel özgürlüklere
saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler, ayrıca,
eğitimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış,
hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş Milletler'in barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar.

Yogyakarta İlkeleri
İlke 16: Eğitim hakkı
Herkes, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden dolayı ve bunların ayrıca
göz önüne alınmasından başka ayrımcılık olmaksızın eğitim görme hakkı
vardır.
Devletlerin,
A. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın,
eğitime erişimi ve eğitimcilerin ve öğretmenlerin aynı eğitim sistemi içinde
öğrencilere eşit muamelesini güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve
12 Bakınız, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
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idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
B. Eğitimin, yeterlilikleri ölçüsünde ve her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden öğrencinin ihtiyacına cevap vermesini ve her öğrencinin kişiliğinin
gelişmesini, maddi ve manevi yetenek ve yeterliliğini geliştirmesini amaçlamasını güvence altına alması;
C. Eğitimin, insan haklarına saygıyı ve her öğrencinin anlayış, barış,
hoşgörü ve eşitlik düşüncesi içinde çeşitli cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerini göz önüne alarak ve bunlara saygı göstererek ebeveynlerine ve
aile üyelerine, kültürel kimliğine, diline ve değerlerine saygıyı aşılamasını
güvence altına almasını sağlaması;
D. Eğitim yöntem, program ve araçlarının, özellikle çeşitli cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliklerine, öğrencilerin, ebeveynlerinin ve diğer aile üyelerinin
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine bağlı özel gereksinimlerine
saygı ve anlayışı artırmasına hizmet etmesini güvence altına alması;
E. Yasa ve politikaların, farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden
öğrencilere, çalışanlara ve öğretmenlere, okul ortamında her türlü sosyal
dışlamaya, şiddete, angarya ve tedirgin edilmeye karşı orantılı bir koruma
sağlamasını güvence altına almaları;
F. Bu tür şiddet ve dışlama mağduru olan öğrencilerin, korunma bahanesiyle toplum dışına itilmemeleri ve soyutlanmamalarını ve bunların çıkarlarının katılımcı bir şekilde belirlenmesi ve çıkarlarına saygı gösterilmesini
güvence altına almaları;
G. Eğitim kurumlarındaki disiplinin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden veya bunların ifade edilişinden kaynaklı ayrımcılık ve yaptırım
olmaksızın, insan haysiyetiyle bağdaşır şekilde uygulanmasını güvence
altına almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer
önlemleri almaları;
H. Herkesin ve daha önce eğitim sisteminde bu tür ayrımcılık türlerine
maruz kalmış yetişkinlerin, hayatı boyunca öğrenme olanak ve kaynaklarına erişimlerini güvence altına almaları gerekir13.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Madde 42:
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
13 A.g.e. s. 22.
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Milli Eğitim Temel Kanunu
Madde 4:
Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
Madde 7:
İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

d) Barınma
LGBT’ler, özellikle trans kadınlar, yetkililer tarafından evlerinden zorla
çıkarılma tehdidi altında yaşamaktadırlar. Ev sahipleri tarafından seks işçisi
olarak görüldüklerinden ev kiralamakta zorluk çekmektedirler. Travesti ve
transeksüllerin evleri fuhuş yaptıkları iddiasıyla polis baskınlarına uğramakta ve kapatılılıp, mühürlenmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 25:
Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim,
konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık,
dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı
durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Madde 11:
1. Bu Sözleşme'ye taraf devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve konut
da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine sahip
olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu kabul
ederler. Taraf devletler bu hususta hür rızaya dayalı uluslararası işbirliğinin
temel önemini kabul ederek, bu hakkın gerçekleşmesini güvence altına
almak için uygun tedbirler alacaklardır.
2. Bu Sözleşme'ye taraf devletler, herkesin açlıktan kurtulma temel hakkını
kabul ederek, münferiden ve uluslararası işbirliği yoluyla, özel programları
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da içeren gerekli tedbirleri aşağıdaki amaçlara yönelik olarak alacaklardır:
(a) Teknik ve bilimsel bilgilerden tam olarak yararlanmak suretiyle,
beslenme ilkeleri konusundaki bilgileri yayarak ve doğal kaynakların en etkin bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde tarımsal
sistemleri düzelterek ya da geliştirerek, besinlerin üretilmesi, korunması ve
dağıtılması yöntemlerini iyileştirmek; ve
(b) Gerek gıda maddeleri ihraç eden, gerek gıda maddeleri ithal eden ülkelerin sorunlarını dikkate alarak, dünyadaki besin maddelerinin ihtiyaca göre
adil bir şekilde dağıtımını sağlamak.

Yogyakarta İlkeleri
İlke 15: Yeterli barınma hakkı
Herkesin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık
olmaksızın yeterli bir barınma ve tahliyeye karşı hukuki korunma hakkı
vardır.
Devletlerin,
A. Cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğinden veya
medeni veya ailevi durumdan kaynaklı ayrımcılık
olmaksızın, katlanılabilir,
oturulabilir, erişilebilir,
kültürel olarak uygun ve
sığınak ve acil oturma
bakımından güvenlikli bir
konuta erişimi ve bundan
yararlanmayı güvence altına
almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer
önlemleri almaları.
B. İnsan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklere uygun olmayan
konut tahliyelerini yasaklamak, cebri tahliyeye karşı korunma hakkının
ihlal edildiğini veya ihlal edilme tehdidi altında olduğunu ileri süren
herkes için hukuki veya diğer yeterli ve etkili yolların varlığını ve aynı veya
daha iyi nitelikte bir konuta yeniden yerleşme ve uygun konut hakkını
cinsel yönelime, cinsiyet kimliğine veya medeni veya ailevi duruma dayalı
ayrımcılık olmaksızın güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve idari
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düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
C. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın
toprak ve taşınmaz mülkiyetinde ve mirasta eşit hakları güvence altına
almaları;
D. Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine bağlı ve konutsuz kalmaya karşı
savunmasızlığı, özellikle çocuklar ve gençler bakımından sosyal dışlanmayı,
aile içi şiddeti veya diğer şiddet türlerini, ayrımcılığı, ekonomik bağımlılığı
ve aile veya kültürel topluluk tarafından reddedilmeyi artıran faktörleri ele
alan sosyal programları ve destek programlarını yürürlüğe koymaları ve
ayrıca mahalleler düzeyinde güvenlik ve destek programları geliştirmeleri;
E. Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden dolayı sokakta kalmakla ve
sosyal elverişsizlikle karşı karşıya olan kimselerin gereksinimleri konusunda,
tüm ilgili kurumların, bilinçli ve duyarlı olmalarını güvence altına almak
için duyarlılaştırma ve formasyon programları sunmaları gerekir14.
e) Mal ve Hizmetlere Erişim
LGBT’ler, mal ve hizmetlere erişim konusunda daha pahalıya hizmet satın
almaktadırlar. Devlet tarafından üstlenilen hizmetlere erişimleri kamu
görevlilerin önyargılı ve ayrımcı davranışları nedeniyle engellenmektedir.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Madde 26:
Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit
derecede korunur. Bu bakımdan, yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal
köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi, her bağlamda ayrımcılığa
karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir.

Türk Ceza Kanunu
Madde 122:
(1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
14 A.g.e. s. 21.
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a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin
icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir15.

Devlet Memurları Kanunu
Madde 7:
Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar16.
f) Seyahat Özgürlüğü
Özellikle transların görünürlüklerini engellemek amacıyla daha sıklıkla
Kabahatler Kanunu'na dayalı olarak kesilen idari para cezaları gün geçtikçe
artmaktadır. Sokağa çıkan trans kadınlara çevreyi rahatsız ettikleri, gürültü
yaptıkları gibi son derece muğlak eylemlere dayalı olarak kesin bu para
cezaları geniş anlamda seyahat özgürlüklerini ihlal eder niteliktedir. Ayrıca
cinsiyet kimlikleri nedeniyle de vize ile sorunlar da yaşamaktadırlar.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 13:
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma
hakkı vardır.
2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
15 Bakınız, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1414.html
16 Bakınız, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html

SENDİKALARIMIZI İSTİYORUZ!

35

Yogyakarta İlkeleri
İlke 22: Dolaşım özgürlüğü hakkı
Hukuki olarak bir devlet içindeki herkes, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden bağımsız
olarak bu devletin sınırları içinde dolaşma ve oturma özgürlüğü hakkına
sahiptir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, hiçbir zaman, bir devlete girişi,
o devletten çıkışı veya kişinin uyruğu olduğu devlet de dahi olmak üzere bir
devlete geri dönüşü sınırlamak ve engellemek için kullanılamaz.
Devletlerin,
A. Dolaşım ve oturma özgürlüğü hakkını, cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğinden bağımsız olarak güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve
idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları gerekir17.
g) Düşünce ve İfade Özgürlüğü
LBGT’lere karşı işlenen suçlara ilişkin
bilgiler genellikle medyadan edinilmektedir. Medyanın haberlerde kullnadığı
taraflı dil, var olan toplumsal önyargıları
güçlendirmektedir. LGBT’lerle ilgili
konulara yazılı ve görsel medyada yer
verilmesinin müstehcenlik ve genel ahlak
konusundaki düzenlemelere aykırı olduğu
yaygın bir kanıdır.
Son dönemde gündeme gelen internette
filtre uygulaması ise, LGBT’lerin kendi
varoluşlarını reddetmeleri anlamına geleceğinden kabul edilemez.

Yogyakarta İlkeleri
İlke 19: Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
17 A.g.e. s. 28
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Herkes, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak düşünce
ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kimliğin veya kişiliğin
söz, davranış, giyim, fiziki özellikler, isim seçme aracılığıyla ifadesini ve
araştırma, haber ve her türlü düşünceyi alma ve iletme, insan hakları, cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliğini her türlü araçla ve sınırlar dikkate almadan
ifadesini de kapsar.
Devletlerin,
A. Başkalarının hak ve özgürlüklerine riayet ederek ve cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılık olmaksızın düşünce ve ifade
özgürlüğünden tam yararlanılmasını, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine
ilişkin haber ve düşüncelerin alınmasını ve iletilmesini ve hukuki haklar göz
önünde tutularak bu gerçeklere bağlı savunmayı, malzeme yayımını, medya
yayımını, konferans düzenlemeyi ve konferansa katılmayı ve korunmalı
cinsel davranışlara ilişkin bilgilerin yayımını ve bu bilgilere erişimi güvence
altına almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer
önlemleri almaları;
B. Devlet tarafından düzenlenen medya kuruluşlarının yapım ve örgütlenmelerinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili konularda çoğulcu
ve ayrımcılık yasağına uygun olmalarını ve bu yerlerdeki personelin işe
alınmasında ve terfi politikalarında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle
ilgili konularda ayrımcılık yapılmamasını güvence altına almaları;
C. Kimliğin ve kişiliğin, söz, davranış, giyim, fiziki görünüş, isim seçimi
gibi veya diğer araçlarla ifade etme hakkından tam olarak yararlanılmasını
güvence altına almak için gerekli tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
D. Düşünce ve ifade özgürlüğünün farklı cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerinin dayanağı olarak kullanımında, kamu düzeni, genel ahlak,
genel sağlık ve kamu güvenliği kavramlarının, ayrımcı ve sınırlayıcı şekilde
kullanılmamalarını güvence altına almaları;
E. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanımının, farklı cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliğinden insanların hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesini
güvence altına almaları;
F. Cinsel yöneliminden ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak herkesin,
eşit olarak bilgiye ve düşüncelere erişimini ve kamuoyu tartışmalarına
katılımını güvence altına almaları gerekir18.
18 A.g.e. s. 26.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Madde 26:
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet
resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da
vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema
veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel
değildir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri
ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması,
suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce
belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının,
özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi
amaçlarıyla sınırlanabilir.
Madde 28:
Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat
yatırma şartına bağlanamaz.
(Mülga: 3/10/2001-4709/10 md.)
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri
hükümleri uygulanır.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder
nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber
veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına
verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir
yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime
bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa,
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dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla
belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak
üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar,
kanunun gösterdiği suçların
soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması
hallerinde hâkim kararıyla;
Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün,
millî güvenliğin, kamu
düzeninin, genel ahlâkın
korunması ve suçların
önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren
yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime
bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma
kararı hükümsüz sayılır.
Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle
zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel
ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla
geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini
taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.
Madde 31:
Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle
haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/11 md.) Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni,
genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla
haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe
oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.
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Basın Kanunu
Madde 3:
Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama
ve eser yaratma haklarını içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve
ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin
önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla
sınırlanabilir19.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun
Madde 8:
(1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk
anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar.
Yayın hizmetleri;
b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin
ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.
c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.
ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı
olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü,
aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve felsefî düşünce,
mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan
yayınları içeremez ve teşvik edemez.
ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda
özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması
basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin
verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer
verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya
19 Bakınız, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html
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başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi
zorunludur.
i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân
edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda
yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.
n) Müstehcen olamaz.
o) Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır.
s) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik
eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.
ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz20.
h) Örgütlenme Özgürlüğü
LGBT dayanışma dernekleri, yetkililerce açılan kapatma davaları ile
karşı karşıya kalmaktadırlar. En son Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBT
Derneği'ne açılan kapatma davasında insan hakları aktivistleri ve avukatların verdikleri mücadele sonucu dava mahkeme tarafından reddedilmiştir.
LGBT insan hakları aktivistlerinin evleri polis memurlarının baskınlarına
uğramaktadır. Derneklerin sosyal paylaşım sitelerindeki grupları bilinmeyen kişilerin şikayeti üzerine kapatılmaktadır, yerel yetkililerce yapılan
denetlemelerde keyfi muamelelere maruz kalmaktadırlar.

Yogyakarta İlkeleri
İlke 20: Barışçıl bir şekilde toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
hakkı
Herkes, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak, barışçıl bir
şekilde gösteriler yapmak dâhil olmak üzere, barışçıl bir şekilde toplanma
ve örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. İnsanlar cinsel yönelime veya
toplumsal cinsiyet kimliğine dayanan dernekleri ve farklı cinsel yönelime ya
da toplumsal cinsiyet kimliğine sahip kişilere ya da kişilerle ilgili bilgi veren,
onların arasındaki iletişimi kolaylaştıran ya da haklarını savunan dernekleri,
ayrımcılık olmaksızın, kurabilirler ve tanıyabilirler.
20 Bakınız, http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=5a3cac1e-b6d9-4b23-bc7a-8dcd671fceba
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Devletlerin,
A. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sorunları çevresinde örgütlenmeyi,
dernek kurmayı, toplanmayı ve savunmayı güvence altına almak ve bu
dernek ve grupların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı
ayrımcılık olmaksızın hukuken tanınmalarının sağlanması için gerekli tüm
yasal ve idari düzenlemeleri yapmaları ve diğer önlemleri almaları;
B. Özellikle kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık ve kamu güvenliği
kavramlarının, barışçıl amaçlı toplantı ve dernek kurma özgürlüklerinin,
sırf farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin desteklenmesi amacıyla
kullanılmasından dolayı bu hakların kullanımını sınırlayacak şekilde kullanılmamalarını güvence altına almaları;
C. Barışçıl amaçlı toplantı ve dernek kurma özgürlüklerinin kullanımının,
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı nedenlerden dolayı engellememeleri ve bu hakları kullanan kişilerin
şiddete uğramalarına ve tedirgin edilmelerine karşı yeterli polisiye veya
diğer fiziki korumayı güvence altına almaları;
D. Kanunu uygulamakla sorumlu kişilere ve bu korumayı sağlamakla
yetkili diğer kişilere formasyon ve duyarlılaştırma programları sağlamaları;
E. Gönüllü dernek ve gruplara ait bilgilerin açıklanmasına ilişkin kuralların, uygulamada, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorunları
ele alan dernek ve gruplar veya üyeleri üzerinde ayrımcı sonuçlar doğurmamasını güvence altına almaları gerekir21.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Madde 33:
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da
üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin
korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve
21 A.g.e. s. 27.
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usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç
işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten
men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi
halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar
getirilmesine engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.
Madde 34:
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler Kanunu:
Madde 3:
Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın
dernek kurma hakkına sahiptir.
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3. BÖLÜM: Çalışma Hayatında Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
ve Örnek Davalar
“Ve benzeri nedenler”
Oya Aydın
Çalışma yaşamı özellikle LGBT’ler açısından özel önem arz ediyor çünkü
cinsel kimliğiniz ne olursa olsun herkes çalışmak zorunda, bir biçimde
herkesi çok etkileyen bir alan çalışma yaşamı. Çalışma yaşamında cinsel
yönelim ayrımcılığı aslında yasa olarak çok üzerinde konuşulacak bir
mevzu değil. Çünkü yasalarda açıktan cinsel yönelim ile ilgili çalışma
yaşamında herhangi bir düzenleme yok. Bu durumda ayrımcılık
ile karşılaşınca ne yapabiliriz? Ancak doğrudan olmasa da dolaylı
atıf yapılan hem bu bireylere karşı kullanılan hem de aslında bizim
kullanabileceğimiz argümanların neler olabileceğini öncelikle kısaca
değinmek istiyorum.
Tabii çalışma yaşamı denilince, iş hukuku daha çok özel sektörü
kastediyor. 4857 sayılı iş yasası özel sektörde çalışanları bir hizmet akdi ile
çalışanları ilgilendiren yasal düzenleme. Çalışanların büyük bir kısmı da
bu yasa çerçevesinde iş ilişkisini sürdüren gruplar ve bireyler.
Bir de devlet memurları yasası var. Yani kamu görevlileri ve işçiler denilen
iki ayrı grup var, iki ayrı grubun tabi olduğu farklı hukuk sistemi var.
İş kanununda yani hizmet sözleşmesi ile kamuda ya da özel sektörde
çalışan işçi açısından temel yasa iş kanunu. İş kanununda açıkça cinsel
yönelim ile ilgili hiçbir ibare yok. Yalnız fiili olarak cinsel yönelim
nedeni ile çok sık ayrımcılığına uğranılan bir ülke burası. Bu durumda
kullanabileceğimiz birkaç madde var. Önce onlardan bahsedelim sonra
pratikte bunlar nasıl kullanılıyor, davalarda bu maddeler gerçekten bir işe
yarıyor mu, pratik örneklerden ona değiniriz.

"Ve benzeri nedenler"… Sığınabileceğimiz tek şey o
İş Kanunu’nun 5. Maddesi’nde işverenin işçiye eşit davranma borcu
getirmiş. O maddede işverenin hiçbir işçiye -bizim anayasadaki klasik
eşitlik maddesini aynen alıp tekrarlamışlar- din, dil, ırk, renk, cinsiyet
ve benzeri nedenler ile ayrım yapamayacağı kuralı getirilmiş. Şimdi o
"ve benzeri nedenler" sığınabileceğimiz tek şey o. Hani hukukun bize
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bahşettiği tek kavram o. Biz kendimizi LGBT’ler ve onların avukatları
olarak kendimizi ifade edebileceğimiz tek kavram bu. Bu kavramdan
yola çıkarak pratikte bu ayrımcılıkla ilgili bir durumla karşılaşıldığında iş
kanununun 5. maddesi işletilebilir.
Nedir bu madde? Sadece iş akdinin feshedilmesi, yani işten çıkarma
değil… Diyelim ki atamalarda, maaşlarda -şirketlerde çok yaygındır
hani performansınız çok iyidir ama işte biliyor belki eşcinsel biri
olduğunuzu- sizi genel müdür yapmıyorlar, diğer işçilere göre daha az
ücret veriliyor ya da aslında temsiliyet konusunda daha iyisiniz, birkaç
yabancı dil biliyorsunuz ama sizi temsiliyet görevlerine vermiyorlar.
Bunlar gibi işten çıkarmadan işyeri içerisindeki uygulamalardan kaynaklı
ayrımcılık durumunda kişi bu maddeye dayanarak manevi tazminat
davası; varsa maddi zararı, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ha,
bir sonuç elde eder mi? Bu çok zor, ancak şimdilerde bu konuların çok
konuşulmaya başlaması, yeni yeni hâkim ve savcıların bu meselelerden
etkilenmesi ile olmayacak bir şey yok ama 5. Madde hep aklımızın bir
tarafında durması gereken bir madde çünkü bize aslında kullanılmaya
elverişli bir içeriği var. Biz cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılığa
uğradığımızda bu maddeye dayanabiliriz.
Benzer biçimde iş akdinin feshini düzenleyen 18 ve 24. Maddeler var.
İşçinin ve işverenin haklı nedenle feshi. Orada işverenin yine saydığım
bu nedenler ile (din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve benzeri nedenler) işçiyi
çıkarmayacağı, iş akdinin feshedilemeyeceği yazıyor. Gerçekten de
sadece eşcinsel veya transseksüel olduğunuz için iş akdiniz sonlanmışsa,
açacağınız davada bunu belirtmeniz davanın doğrudan kazanılmasına etki
eder niteliktedir. Dediğim gibi sonuç almak, mücadele ve bu davaların
çokça açılması ve bir birikim sonucu olacaktır. Buraya dayanarak iş
akdininin feshinin geçersiz olduğunu 18. Madde yazmış, İş Kanunu’nun
24. Maddesi’nde yine din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri gibi ayrımcılık ile
ilgili herhangi bir müdahaleye karşı ve bunun dışında da kendi kişiliğine,
cinsiyetine, onuruna, şerefine, kişilik haklarına yönelik hem işverenin
hem işverenin işçilerinden herhangi birinin saygısızca davranması ve
bu haklarını ihlal etmesi, onu rencide etmesi, kırması halinde haklı
nedenle iş akdini fesih hakkı var. Yani özetle birisi bize eşcinsel ya da
transseksüel olduğumuz için alay edici, onur kırıcı, bunu deşifre edici
bir tutum geliştirirse, iş akdini haklı olarak feshedebiliriz. Haklı fesih ne
veriyor? Tazminatlarımızı alarak ayrılma hakkı veriyor. Ya da tersisinden,
bu nedenle atılırsanız açtığınız davayı, işe iade ya da tazminat davasını
kazanma şansımız var. Hani o cinsel yönelim kavramı geçmese de bu
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ayrımcılık maddeleri lehe kullanılabilecek maddeler.
Bu nedenler ile açtığımız davalarda cinsel yönelimin geçtiği tek yer olan
Avrupa Birliği direktifleri var. Çalışma yaşamına ilişkin direktifler…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında sıkça bu birliğin temel
haklara ilişkin direktiflerinin de sözleşmenin bir eki gibi yorumlanması,
Avrupa hukukunun bir parçası, Avrupa kültürünün bir normu olduğuna
sıkça vurgu yapar. Orada çalışma yaşamına ilişkin cinsel yönelim
ayrımcılığını yasaklayan 2000 yılındaki meşhur 78 sayılı bir direktif var.
O direktif çalışma yaşamında cinsel yönelim ayrımcılığını yasaklıyor.
Ondan sonra da benzer kararlar çıktı. Avrupa Konseyi’nden çıktı.
Genelde direktif olarak çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
birebir kararları var. Bu kararları da kendimize malzeme olarak alarak
Türkiye'deki iş mahkemelerinde açtığımız davalarda bu nedenle
ayrımcılığa tabi kalınan uygulamalarda böyle bir malzeme var. Bu
malzemeyi kullanarak davaları açabiliriz.

“Anayasa Mahkemesi de Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim ve
Cinsiyet Kimliği ayrımcılığı hususunda zorlanabilir.”
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu olanağı getirildi
biliyorsunuz. Her ne kadar amacı AİHM'e gitmeyi engellemek, süreyi
uzatarak soğurmak olmuş falan olsa da sonuçta orada bir anayasa
mahkemesi var. Herhangi bir mahkeme değil çünkü her kararı bir kere
basının ve kamuoyunun süzgecinden geçiyor. Bu tip davaları açıp genelde
çok net ve olumlu yanıt alamasak da artık bu davaları doğrudan anayasa
mahkemesine götürme şansınız var. Anayasa mahkemesinin bu konuda
vereceği kararlar önemli olacak, mahkemeyi de sıkıştıracak, kamuoyunu
da çok ilgilendirecek. O nedenle bundan sonra böyle bir dava geldiğinde
hep birlikte dayanışarak hareket edilmeli çünkü farklı deneyimleri olan
avukatlar var. Bu avukat ağı çalışmasında, kendisine cinsel yönelim
ayrımcılığı ile ilgili dava geldiği halde bu süreci sonuna kadar götürmeye
ya da farklı deneyimlerden destek alarak bunu hep birlikte tüm ayrıntıları
ile değerlendirip ortak hareket etme imkânını da konuşuruz. Benim şu
anda avukat olarak Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğim bir dava henüz
yok ama içimizde böyle davası olanlar var ise hep birlikte konuşarak
mahkemenin yolunu bir an önce mutlaka işletmeye başlamalıyız.

“Belki de bir avukatlık becerisinin en çok önem kazanacağı yer böyle
bir mesele ile gelen müvekkili dava açmaya ikna etmek.”
Dava yok. Neden yok? Bu alanda aslında en büyük mesele şu:
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Türkiye'de bu davanın olmaması, böyle bir ayrımın olmadığı değil
tam tersine Türkiye'de çok ciddi bir ayrımın olduğu anlamına gelir.
Arkadaşlarımızdan biliyoruz ama dava haline dönüşmüyor. Belki
de bir avukatlık becerisinin en çok önem kazanacağı yer böyle bir
mesele ile gelen müvekkili dava açmaya ikna etmek. O zaman önüne
bu malzemeleri sunarak o davadan bir sonuç alınabileceğine ikna
etmek. Benim 1-2 kez oldu; özel sektörde iyi işlerde çalışan kişiler
geldiler, konuştuk ama dava açmaktan kaçınıyorlar. En son bir vakıf
üniversitesinden iki asistan gelmişti ama açmadılar davayı. En sonunda
vazgeçtiler. Günlerce geldiler gittiler, görüştük ama dava açmaktan
vazgeçtiler. Buradaki en büyük sıkıntı işyeri ile ilgili ayrımcılık
meselesinde dava açmaktan kaçınmaları. Ankara'da çok az avukat bu
meseleler ile ilgileniyor, bir biçimde de birbirimizi tanıyoruz, davaları
duyuyoruz. Gelen davalar genellikle hep ordu ile ilgili. Askere gidip
gitmeme ile ilgili insanlar dava açıyor çünkü askerlik çok can yakıcı bir
şey. O nedenle de iş hukukunu açıkçası pratiğe çok dönüştüremiyoruz
çünkü dava açma yönünde bir irade, böyle bir talep de yok çok fazla.
Özel iş hukuku anlamında…

“Kamu görevlileri ile ilgili disiplin sistemi çok daha sıkı olduğu ve
devlet görevinden çıkarılma her insanın hayatını çok ağır etkilediği
için olsa gerek, onlar yargıya daha kolay başvuruyorlar.”
Devlet memurları meselesine gelince orada malzeme biraz daha fazla.
Kamu görevlileri ile ilgili disiplin sistemi çok daha sıkı olduğu ve devlet
görevinden çıkarılma her insanın hayatını çok ağır etkilediği için olsa
gerek onlar yargıya daha kolay başvuruyorlar, tamamı başvurmasa da.
Bana gelen davaların büyük kısmı, kamu görevlisiydi ve çoğunlukla
da öğretmendi. Bir biçimde bu kişilerin çevrede eşcinsel olduğu
öğrenildiğinde arkadaşlarından ya da öğrencilerinden biri ya da
tamamıyla dışarıdan birisi bunu ihbar ettiğinde hemen haklarında bir
soruşturma açılıp meslekten çıkarma cezası veriliyor.
Devlet memurları kanununun disiplin suçlarını düzenleyen maddesinde
hem uyarı hem kınama hem de görevden çıkarmada genel ahlaka aykırı
tutum ve davranışlarla devlet memurluğuna yakışmayan nitelikteki kişilik
özellikleri ve tutumlar devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiriyor.
Birkaç davamız oldu. Konya'dan bir öğretmen müvekkilim vardı. Bir
arkadaşı ile paylaşmış gey olduğunu. Arkadaşı da bir biçimde başkalarına
anlatmış. Hani öğrenciler ile çok bir sıkıntı yaşanmamış. Çok önemsenen
bir şey var, dışarıdan efemine görünmüyor, yani birisi kolay kolay
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“anlayamıyor”. Yıllar boyu saklamış. 42-43 yaşında bir öğretmen. 18
yıllık bir öğretmendi. Ama duyulmuş ve görevden çıkarılmıştı. İdare
mahkemesine dava açtık ama çok bunalmıştı. İlk derecedeki mahkemede
oy çokluğu ile davası reddedildi, temyiz aşamasında davadan vazgeçti.
“Ben artık dönmek istemiyorum.” dedi. “Dönsem de başlatmazlar.”
Onda da haklı…
Bir başka davamız da hayata ilişkin… 3 erkek bir akşam evde
eğleniyorlar. Biri öğretmen, ikisi mühendis, özel sektörde çalışıyor. Yarı
çıplak fotoğraflar çektiriyorlar. Tam çıplak bile değil. Çocuklardan birisi
bir kadın ile evli. Diğeri de şantaj yapıyor ona. Hani karına göndereceğim
falan diye. İlişikleri bozuluyor. Öğretmen sadece fotoğraf çektiren kişi
aslında. Diğer ikisi arasında bir kavga, kıskançlık, şantaj meselesi cereyan
ediyor. O şantaj Cumhuriyet Savcılığı'na kadar gidiyor. Cumhuriyet
Savcılığı'nda fotoğrafta bizim öğretmenin de fotoğrafı görülünce
Cumhuriyet Savcısı işgüzar bir biçimde, hani ölümleri görüp, işkenceleri
görüp es geçen savcı, hemen okula bildiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na
şu öğretmenmiş bu fotoğrafta, onu da gördük diye. Bir disiplin
soruşturması yapıldı ve görevden atıldı. Sivas İdari Mahkemesi’nde dava
açıyor; davayı kaybediyor. Temyiz aşamasında bana geldi. Bu aşamada
biz buradan lehe karar aldık, Sivas mahkemesi önceki kararında direndi.
Danıştay, idari davalar konumuna geldi. Tekrar oy çokluğu ile lehimize
çıktı karar. Tamamıyla özel yaşamı çerçevesinde şantaja konu değil falan
ama idari mahkemesinin kararı, “sapık, cinsi sapık birinin öğretmen
olması” gibi çok aşağılayıcı ibareler içeren başlı başına aslında suç
duyurusu yapılması gereken bir karardı. Sonuç olarak o arada disiplin affı
çıktı. Dava, dava daireler kurulundayken tam sonlanmadan disiplin affı
ile tüm disiplin suçları affedildi ve biz tekrar başvurduk çünkü disiplin
hakkı ile herkes devlet memurluğuna tekrar kabul edildi ama bizim
davamızda kabul edilmedi. Yani davayı kazandıktan sonra da Milli Eğitim
Bakanlığı bu kararı uygulamıyor. Özellikle de Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nden alınan kararlar ve disiplin affı ile gelen kararlarda
diyor ki, benim takdir yetkim var öğretmeni atamak için, atamıyorum
arkadaşım, beğenmiyorum atamıyorum. Git dava aç. Yeniden bir dava
açıyorsun. Tabi bu süreç müvekkiller açısından da yıpratıcı. Çok da
umutlu değiller, hemen hemen hepsi yarıda bırakıp gitti. Bu vakada da
öyle… Yarıda bırakıp gitti. Devam etmedi. Ben artık bu aşamadan sonra
öğretmenlik yapamam diye. Yani böyle bir yıldırıcı süreç… Bu süreçte bu
işi yargıya yansıtmak ayrı bir çaba gerektiriyor, yargıdan bir sonuç almak
ayrı bir çaba gerektiriyor, bir de müvekkilin o yargı sürecini gerçekten de
sonuna kadar götürmesi de ayrı bir çaba gerektiriyor.
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Çalışma yaşamında malzeme üzerine konuşmak kolay ama bunu pratiğe
dökmek ve gerçekten de sonuç almak çok zor. Bu, avukatlar ve yargı
kadar biraz müvekkillerden de kaynaklanıyor. Gerçekten çok yoruluyorlar
ve o noktadan sonra devam etmek istemiyorlar. Ben o işyerine iade
edilsem de artık orada çalışmam, ya da ben artık dönsem bile aynı
muamele ile yine karşılaşacağım, diyor. Bu bir kısır döngü… Bana
sorarsanız, bunu aşmanın yolu o davalarda çok ısrarlı olmak. Normalde
davaya ve hukuka çok inanan biri değilim ama bu meselede tersine, onun
bir hukuk pratiği, dolayısı ile kültürel bir dönüşüme neden olacağını
düşündüğüm için bu meselenin mümkün olduğunca çok dava edilmesi
gerektiğine inanıyorum. Dernek kapatma davaları mesela. Bir yanı ile
çok olumsuz oldu, hani "genel ahlaka aykırı” deyip eşcinsel ve transların
derneklerini kapatma yönünde bir çaba canlandı. Diğer bir yanı ile ise
kamuoyunda bu meseleyi tartıştırdı. Birçok yargıca ve hâkime bu artık
yabancı, duyduğu anda şok eden, kıskıs güleceği bir mesele gibi değil,
artık çok sık duyulmaya başlanan bir mesele haline geliyor. En azından
böyle bir dönüşüm için bu davaları açmak gerekiyor.

“Derneklerin işten atılan, görevden çıkarılan kişilerin davalarında, o
kurumlarda çalıştırdığımız profesyonel avukatlar ya da avukat ağları
ile bir avukatlık desteğinin de olması lazım.”
Avukatların da şöyle bir açmazı oluyor: Sonuç alınmayacak, müvekkilin
bile istekli olmadığı bir davayı, ben niye açayım, ücret bile almayacağım,
niye uğraşayım? Biz mesela derneklerin bu askerlik meselesi, işkence,
insan hakları, ağır insan hakları ihlalleri, doğrudan yaşama ve vücut
bütünlüğü ile ilişkili davalara, gönüllü avukatlar aracılığı ile çok ciddi
destekler veriyoruz. Ancak bence çalışma yaşamını da işten atılan,
görevden çıkarılan kişilerin davalarında, o kurumlarda çalıştırdığımız
profesyonel avukatlar ya da avukat ağları ile bir avukatlık desteğinin
de olması lazım. Bir avukat için de gerçekten bu külfete dönüşebilir.
Herhangi bir avukata gittiğinde bir kişi, şunla karşılaşacaktır: "Cinsel
yönelim ayrımcılığı", bakacak "kazanılmayan dava", ben baştan çok
ciddi bir para almalıyım, kaybedeceğim davaya niye gireyim? Avukat
açısından da işin böyle bir yönü var. Avukatların da almak istemediği
davalar bu davalar. O nedenle belki bir iş hukuku masası, çalışma yaşamı
masası, böyle bir şey oluşturulup bu davalar yaygınlaştırılmalıdır diye
düşünüyorum çünkü herkes çalışmak zorunda. Gey de, lezbiyen de, trans
da, herkes çalışma zorunda. Hukukun bazı başka alanları ile muhatap
olmaktan kaçınabilirsiniz ama çalışma yaşamından kaçınmak böyle bir
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birey için imkânsız. Dolayısı ile bu pratiği arttırmaya dönük çok yoğun
ve ortak bir çaba gerekir diye düşünüyorum.

“Eşcinsel olarak askere gitmeyen birisi, askerlikten muaf yazısını
götürdüğünde şirkete, “askerden muaf”. Ama niye muaf? 17.
Madde, psikoseksüel bozukluk. Sırf o yazı görünmesin diye askere
gidenler var. O aşamada da işte özel yaşama saygı meselesi gündeme
girmeli.”
İş hukuku ile ilgili olmayan meseleler ve diğer yasalar da aslında çalışma
yaşamını çok etkiliyor. Benim avukat olarak karşılaştığım meselelerden
biri, en fazla açtığımız ve neredeyse %100 kazandığımız meşhur askere
gitmeme davaları. Türkiye'de askeri mahkemeler enteresan bir biçimde
diğer mahkemelere göre çok kanunun lafsına çok uyan mahkemelerdir.
Biliyorsunuz Silahlı Kuvvetler'in Sağlık Yönetimi Yönetmeliği'nde 17.
Madde askerliğe engel hastalıkları sayar. Onlardan biri de cinsel yönelim
bozukluklarıdır. O çok eski bir yönetmeliktir. O yönetmelik çerçevesinde
cinsel yönelimin farklı olması, psikiyatrik anlamda hastalıktır, dolayısı ile
askerliğe elverişli değildir. Birçok insan gidip askerliğini yapıyor ama çok
az sayıda da olsa insan, genelde de askerliğe karşı insanlar bu maddeyi
bildikleri için bu maddeden yararlanmak istiyor. Sevk sırasında rapor
istiyorlar. Hastaneye sevklerini istiyorlar. İlk gittiklerinde hiçbir şekilde
doktorlar bu raporları vermiyor, genellikle artık işkence ve kötü muamele
yasağına tabi olan, vücut muayenesi, fotoğraf vb. şeyler istiyorlardı.
Zamanla bu davalar açıla açıla ondan da feragat etmeye başladılar. Onu
kabul etmeyen insanların da ben eşcinselim demesini dikkate alarak rapor
vermiyorlar. Biz de, askerliğe elverişlidir kararı üzerine dava açıyoruz.
Askeri İdare Mahkemesi de hemen bir hastaneye sevk ediyor. Oradan
sevk edilmesi üzerine askeri mahkeme de hemen raporu “Evet,
eşcinseldir, 17. Madde’ye göre askerliğe elverişli değildir.” diye rapor
veriyor. Bu otomatik bir süreç gibi artık işliyor ve açtığımız davaların
tamamını bu biçimde kazanıyoruz. Kişiler askere gitmiyorlar. Bir ara
çok sık yaptık ama daha sonra birçok insan bedelli askerliği tercih
etti. Açıkça böyle bir hak olmasına rağmen kullanmıyorlar. Neden
biliyor musunuz? Bu meselenin daha sonra sicile işlenmesi. Eşcinsel
olarak askere gitmeyen birisi, askerlikten muaf yazısını götürdüğünde
şirkete, “askerden muaf ”. Ama niye muaf? 17. Madde, psikoseksüel
bozukluk. Sırf o yazı görünmesin diye askere gidenler var. Türkiye
gibi bir ülkede askerden kaçma olanağı varken. O aşamada da işte özel
yaşama saygı meselesi gündeme girmeli. Çalışma yaşamında bu insanları
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korumaya yönelik uğraşlardan biri de Türkiye'nin bu özel yaşama ilişkin
mevzuatının değiştirilmesi, uygulama pratiklerinin değiştirilmesi olmalı.
Kişisel verilerin gizliliği ilkesi, ceza kanununda olmakla birlikte, kesinlikle
Türkiye'de çok ihlal edilen bir düzenlemedir. Herkes, bütün bankalar,
bütün şirketler ve bütün kamu, özellikle de polisi ve ordusuyla birlikte
bir insanın hayatına ilişkin bütün bilgi ve belgelere TC kimlik numaraları
üzerinden çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Benim askere gidip gitmediğim,
askere hangi nedenle gidip gitmediğimin hiçbir biçimde herhangi bir
merciye, işverene, kamu kurumuna bildirilmemesi gerekir, özel hayatın
gizliliği ilkesi gereği. Ama Türkiye bu konuda çok zayıf. Hemen her yerde
bir kişi ile ilgili tüm kişisel veriler oluyor. O da kişinin çalışma yaşamında
önüne en baştan bir engel olarak çıkarılıyor. O yüzden çalışma yaşamı
mevzuatı denilince sadece iş hukuku ve devlet memurları yasası değil,
Anayasa, Anayasa’daki özel hayatın dokunulmazlığı, ayrımcılık yasağı ve
diğer maddeler de etkili oluyor.
Türk Ceza Kanunu… Mesela ilk kez son ceza kanunu ayrımcılığı suç
haline getirdi ve bütün bir ayrımcılığı değil de çok sınırlı olarak bir
ayrımcılık yasağı koydu. Onlardan biri de bir kişinin din, dil, ırk ve
benzeri nedenler ile bir işe alınması ya da alınmamasını sağlamak. Yani
eşcinsellik ya da translık nedeni ile işe alınmayan kişi, işvereni hakkında iş
hukuku davası dışında Türk Ceza Kanunu'nun 122. Maddesi’nden yola
çıkarak da suç duyurusunda bulunabilir. Böyle 1-2 vaka çıktı mı insanlar
korkarlar. Düşünebiliyor musunuz böyle bir davanın duyulduğunu?! Bu
bir sürü işveren için gerçekten de çok caydırıcı bir mesele olur. Çok açık
biçimde bu nedenler ile işe alınmamak ayrımcılık suçunu oluşturur diyor
ve bu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bir madde.
Yine özel hayatın gizliliğinin ihlali maddesi var. Bu TCK'da bir ceza
yaptırımı ile suç haline getirilmiş. Sadece Anayasa, AHİS kuralı değil,
bir bütün olarak bunlar işletilmeli. Yine RTÜK meselesinde bizi en
çok vuran kavram “genel ahlak” kavramı. Cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğinin Anayasa’ya ve yasalara ayrımcılık temelleri olarak girmesi
talebinin yanına bence en fazla kadınlar ile birlikte LGBT’leri vuran
“genel ahlak” ibaresinin çıkarılması da eklenmeli. Genel ahlak maalesef
AİHS'de de bizim anayasamızda da temel hak ve özgürlüklerin bir
sınırı olarak konulmuş. Bu seküler hukuka da, hukuk güvenliğine de,
hukuk devletine de tamamen aykırı bir düzenlemedir. Hukuk normatif
bir alandır. Ahlak ayrı bir normatif alandır. Din de, gelenek de…
Hukuku dine, geleneğe ya da ahlaka toptan böyle bir gönderme yapması
kabul edilebilir bir şey değildir. Sekülerliğe, hukuki güvenlik ilkesine
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aykırıdır. Senin genel ahlakın ile benim genel ahlakım uyuşmuyor.
Ben senin ahlakını neden ölçü alayım? Bunu üstelik de toplumda nasıl
davranacağım ile ilgili değil, hâkimin bana kendi genel ahlakını ahlak
diye dayatıp beni bir haktan yoksun bırakması ile neden yaşamak
zorunda olayım? Mahkemelerden çok şey elde etmiyoruz ama Anayasa
Mahkemesi’ni düşünerek karşımıza çıkacak genel ahlak ile ilgili
herhangi bir davanın -müstehcen yayın, CD bulundurma, dışarıda
hayâsızca görüntü, öpüşme, el ele resim gibi- sözkonusu düzenlemelerin
iptalini isteme yönünde kullanılması da sonuçta bize önemli kazanım
elde ettirecektir. İş Kanunu’nda da kimse eşcinsel ya da trans olduğu
çıkarılmıyor ya da cezalandırılmıyor, hep “genel ahlak”, “genel ahlaka
aykırı tutum ve davranış” kavramları kullanılıyor. O nedenle çalışma
yaşamı ile ilgili hukuksal mücadeleyi yürütürken Anayasa’yı, sözleşmeyi,
ceza kanununu, genel ahlak kavramını da odağımıza alıp bir bütünlüklü
olarak yürütmeliyiz diye düşünüyorum.

Çalışma Hayatında LGBTİ Hak İhlalleri Açısından Eşit Davranma
İlkesi, Ayrımcılık Yasağı ve Ayrımcılık Tazminatı
Av. Türker Vatansever
LGBTİ’ler, hayatın her alanında zorluklarla karşılaşmakta; en görünür
açıdan yaşam, sağlık, istihdam, barınma, eğitim ve diğer alanlarında
sorunlar yaşamakta, diğer bir ifadeyle bu sorunların tezahürü
açısından “ayrımcılık”la karşılaşmaktadırlar. “Temel haklar” kavramı
içerisinde LGBTİ’lerin hakları devlet tarafından ya tanınmamakta,
ya LGBTİ’ler açısından koruyucu düzenlemeler yapılmamakta veya
var olan yasalar, uygulayıcılar tarafından LGBTİ’ler açısından gereği
gibi uygulanmamaktadır. Bireyin en temel hakkı olan “yaşam hakkı”
dahi ülkemizde LGBTİ açısından kanunlar tarafından öncelikli olarak
korunması gereken temel haklardan olmasına rağmen, mevcut kanunların
uygulanmasında ve yorumlanmasında LGBTİ açısından homofobik
yaklaşımlar ve uygulamalar sebebiyle yaşam hakkı ihlâl edilmektedir. Bu
nedenle LBGTİ bireyler açısından yasal düzenlemelerin yapılması ihtiyaç
haline gelmiştir.
LGBTİ’lerin “yaşam hakkı” önceliği ve bu hakkın sağlanması ve
kuvvetlendirilmesi zorunluluğu karşısında, bu hakkın sosyal ve ekonomik
haklar bağlamında devamı olan “istihdam ve çalışma hayatı” konusu da
LGBTİ açısından korunması gereken bir takım hakları ve ihtiyaçları
barındırmaktadır. LGBTİ’ler çalışma hayatı içerisinde cinsiyet kimlikleri
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ve cinsel yönelimleri sebebiyle iş verilmemesi, LGBTİ’lerin çalışmaları
esnasında maruz bırakıldıkları ayrımcılıklar ve cinsel yönelimleri ve
cinsiyet kimlikleri sebebiyle LGBTİ’lerin iş ilişkisine son verilmesi bu
yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
Çalışma hayatı ve istihdam ülkemizde gerek özel kurumlar gerekse de
devlet tarafından sağlanmaktadır. Devlet istihdamında çalışan LGBTİ’lerin
memur olması halinde uygulanacak yasalar sınırlıdır.1 Bu yazıda özel
sektörde ve kamu sektöründe işçi olarak çalışan LGBTİ açısından yaratılan
ayrımcılık meselesine ve İş Kanunu’nun 5. Maddesinde tanımlanan
“eşit davranma ilkesi”nin LGBTİ açısından ne şekilde uygulandığına ve/
veya uygulanabileceğine; en temelinde de eşit davranma borcuna uygun
davranmayan ve LGBTİ açısından ayrımcılık yaratan uygulamalara
sebebiyet veren işverenler için İş Kanunu’nun 5/6. Maddesi gereğince
hükmolunan “ayrımcılık tazminatı”na ve bu tazminat türünün ne şekilde
kullanılabileceğine değinilecektir.

İş Kanunu’nun 5. Maddesi açısından “Eşit Davranma İlkesi”
Eşit davranma ilkesi, 22 Mayıs 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5.
Maddesi ile kanunlaştırılmıştır. Bu hükmün ilk cümlesi, “İş ilişkisinde dil,
ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere
dayalı ayırım yapılamaz.” şeklindedir. Söz konusu hükümde, eşit davranma
ilkesinin genel tanımı yapılmış, devamı maddelerinde genel olarak eşit
davranma ilkesini bozacak haller sayılmış ve son fıkralarında ise ayrımcılık
tazminatı açıklanmıştır.2
1
Devlet istihdamında çalışan LGBTİin memur olması halinde tabi oldukları
en temel kanun, Devlet Memurları Kanunu’dur. Bunun yanında devlet istihdamında çalışan
bireyin konumuna göre Askeri Ceza Kanunu, Askeri Hâkimler Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Yargıtay Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu,
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, Astsubay Sicil Yönetmeliği, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Askeri Hâkim Adaylarının
Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik, Adli Tıp Kurumu Disiplin Kuralları ve Disiplin
Amirleri Yönetmeliği, İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
gibi kanunlarda da LGBTİ ayrımcılığına sebebiyet verebilecek hükümler bulunmaktadır. Fakat
bu kanunlar çerçevesinde LGBTİ açısından yaratılan ayrımcılık meselesine, konunun önemi ve
ayrıca işlenmesi ihtiyacı sebebiyle değinilmeyecektir.
2 Eşit davranma ilkesi
(5857 Sayılı İş Kanunu) MADDE 5. - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

SENDİKALARIMIZI İSTİYORUZ!

53

Bu madde, ülkemizdeki en temel kanun olan 1982 Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 10. maddesinden kaynaklanmaktadır.3 Yani İş Kanunu’nun
5. maddesi, Anayasa’nın 10. maddesinin, çalışma ilişkisine ilişkin somut
uygulamasıdır. Fakat anılan bu yasal düzenlemelerin hiçbirinde cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerine yer verilmemiştir. İş Kanunu’nun 5.
maddesinde belirtilen “… ve benzeri sebepler” arasında cinsiyet kimliğinin
ve cinsel yönelimin ne derece esas alındığı ise belirli değildir. Madde
içeriğinde geçen “cinsiyet” kavramının LGBTİ açısından da yorumlanması
konusu ise muğlak kalmaktadır. Bu belirsizlik karşısında LGBTİ, kanunu
uygulayan kişilerin inisiyatifine bırakılmakta ve bu nedenle yasal zeminde
birlik ilkesi zedelenmekte ve benzer olaylarda benzer şekilde karar verilmesi
engellenmektedir.
Eşit davranma ilkesi, işverene eşit davranma borcu yükleyen bir hükümdür.
İşveren, bu borcu yanında ayrım yapma yasağına da uymalıdır. Çünkü
LGBTİ olmak, işe girme sürecinde sorun olarak algılanmakta ve işten
çıkarılma nedeni de olabilmektedir. Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği açık
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin
uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört
aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep
edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.
20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı
davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını
ispat etmekle yükümlü olur.
3 Kanun önünde eşitlik
(1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) MADDE 10.– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde
eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)* kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
(*) 9/2/2008 tarih ve 5735 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkranın“bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiştir. Ancak daha sonra aynı ibare, Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih
ve E.2008/16, K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir (Resmî Gazete, 22 Ekim 2008, Sayı
27032).
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LGBTİ, iş yerinde ayrımcı uygulamalara maruz kalabildikleri gibi sosyal
dışlamaya, doğrudan ya da dolaylı tacize de maruz kalabilmektedirler.
Bu nedenle çalışma hayatında LGBTİ’ye heteroseksüel işçilerden farklı
ayrımcılık yaratan uygulamalar yapılmaktadır. Bu ayrımcılıksa genellikle
işverenin keyfi uygulamalarıyla ortaya çıkmaktadır.

Daha açıklayıcı olması açısından birkaç örnek verilebilir:
Basından da herkesin bilgi sahibi olduğu, işverenin eşit davranma borcuna
aykırı davranışına örnek davalardan biri Halil İbrahim Dinçdağ (yaygın
adıyla eşcinsel hakem) davasıdır. Halil İbrahim Dinçdağ tarafından
Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı dava açılmıştır. Askerlik raporunda
yer alan “Askerlik yapmaya elverişli değildir.” ifadesi sebebiyle, Halil
İbrahim Dinçdağ’a bunun sebebi sorulmuş, Halil İbrahim Dinçdağ da
eşcinsel olduğunu açıklamıştır. Trabzon İl Hakem Kurulu tarafından
önce bunun bir sorun olmayacağı belirtilmişse de Halil İbrahim Dinçdağ
bir takım ayrımcı muamelelere maruz bırakılmıştır. Bu seri ayrımcılık
yaratan muameleler, hakemlik konusundaki mevzuat hükümleri bahane
edilerek ve bu hükümlere büründürülerek uygulanmış ve Halil İbrahim
Dinçdağ’ın hakemliğine son verilmiştir. Her ne kadar bu dava, maddimanevi tazminat talepli olarak açılmışsa da ve ayrımcılık tazminatı bu
davada talep edilmemişse de, özünde istihdamda ayrımcılığa ilişkin en
belirgin örneklerin olduğu bir davadır.4
Bir başka dava örneği ise S.Ç. Davasıdır. S.Ç., Medya Takip Merkezinde
bir iş görüşmesi yapmış ve görüşme sonucunda S.Ç.’nin işe alındığı
belirtilmiştir. Özlük dosyasında yer alması açısından işveren tarafından bir
takım evraklar talep edilmiş ve S.Ç. tarafından sunulan askerlik raporunda
“Askerliğe elverişli değildir.” ibaresinin yer alması sebebiyle işveren
tarafından bu husus sorulduğunda S.Ç. tarafından “cinsel yöneliminden
dolayı bu şekilde bir raporunun olduğu” söylenmiştir. Bunun üzerine işveren
tarafından “cinsel yöneliminin diğer çalışanlar açısından sıkıntı yaratacağı”
gerekçesiyle işe alımın iptal edildiği bildirmiştir.5 Bu olay, İş Kanunu’nun
5/3 maddesindeki işe alım esnasındaki ayrımcılığa en iyi örneklerden
biridir. Her ne kadar hüküm içerisinde “cinsiyet” kavramı belirtilmişse de,
yazımın sonunda yer alan gereksinim ve tartışma bölümündeki görüşlerim
çerçevesinde bu kavram geniş anlamda yorumlanmalı ve LGBTİ’nin
4
Daha ayrıntılı bilgi için: LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri - SPOD, syf.
61-69, Halil İbrahim Dinçdağ Dosyası / İstihdamda Ayrımcılık, http://www.spod.org.tr
5
Daha ayrıntılı bilgi için: LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri - SPOD, syf.
79-84, S.Ç. Dosyası / İstihdamda Ayrımcılık, http://www.spod.org.tr
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hak ihlallerinin açıklanması ve ispatı açısından bu kavram zorlanmalıdır.
Ne yazık ki şu anda “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ifadeleri kanun
metinlerinde yer almadığından, “cinsiyet” kavramının LGBTİ açısından da
genişletilerek yorumlanması en iyi yol olacaktır.

Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağının Yaptırımları
1- Ayrımcılık Tazminatı
İşveren tarafından ayrımcı muameleyle karşılaşan LGBTİ kişiler, İş
Kanunu’nun 5/6 maddesi gereğince ayrımcılık tazminatı isteyebilirler.
Ayrımcılık tazminatı, iş ilişkisinin feshedilmesi ile ortaya çıkan bir tazminat
türü değildir. Kanun maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere, işverenin
eşit davranma borcuna aykırı davranması sebebiyle ortaya çıkan, iş ilişkisi
devam ederken dahi ayrımcılık yasağına aykırılıktan kaynaklı bir durum
olması halinde hak kazanılan bir tazminat türüdür. Fakat uygulamada
ayrımcı muameleye maruz kalan işçiler, bu yöndeki hak taleplerini ve
savunmalarını işten ayrıldıktan sonra yapabilmektedirler.
Bu sebeple bu tazminat türü, iş akdinin feshi halinde talep edilecek işçilik
hakları ile de istenebilmektedir.
Eşit davranma yükümlülüğüne aykırılık halinde işçi tarafından;
İşverenin ayrımcı uygulaması sebebiyle işçinin maruz kaldığı haklarla
birlikte İş Kanunu’nun 5/6 maddesi gereğince tazminat talep edilebilir. Bu
tazminat madde hükmünde işçinin dört aya kadar ücreti tutarında makul
bir tazminat olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesi6 ihlâl edilmişse bu kanuna has
6 Sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı:
(2821 sayılı Sendikalar Kanunu) Madde 31: İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri
veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya
sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz.
Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz.
İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan
işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve
primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.
Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri
saklıdır.
(Değişik: 25.5.1988 - 3449/8. md.) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.
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bir tazminat olan işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal
tazminat da talep edilebilir.
Bunun yanında işçi tarafından ayrımcı işlemin iptali talep edilebilir.
İşverenin ayrımcı uygulaması işçi tarafından aynı zamanda İş Kanunu’nun
24/2 maddesi gereğince sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı
doğurmaktadır. Bu nedenle ayrımcılık tazminatı yanında, işçi tarafından
kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları şartları da oluşmuşsa bu
tazminatlar da talep edilebilir.
İş Kanunu’ndan kaynaklanan ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı
giydirilmiş ücret (brüt) üzerinden hesaplanır. Ayrımcılık tazminatının
hangi ücret üzerinden hesaplanacağı konusunda ise yasada açık bir
ifade bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulamada genellikle ayrımcılık
tazminatının çıplak ücret (net ücret) üzerinden hesaplanması gerektiği
konusunda görüşler baskındır. Ancak işçinin iş sözleşmesinde ayrımcılık
tazminatının da giydirilmiş ücret (brüt ücret) üzerinden hesaplanacağı
kararlaştırılabilir.
Ayrımcılık tazminatında dava zamanaşımı 10 yıldır.
2- Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Manevi Tazminat:
İşveren tarafından LGBTİ kişiler açısından yapılan ayrımcı uygulamalar,
LGBTİ kişiler açısından aynı zamanda kişilik haklarının ihlâlini de
doğurmaktadır. LGBTİ’lerin çalışma hayatında cinsel yönelimi ve cinsiyet
kimliği sebebiyle aşağılanması, doğrudan ya da dolaylı tacize maruz
bırakılması, aynı zamanda LGBTİ’lerin kişilik haklarına saldırıdır. Kişilik
hakları zedelenen LGBTİ, Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri7
İşverenin, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara
göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, iş
kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz.
7 II. Saldırıya karşı
1. İlke
(Medeni Kanun) MADDE 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden,
saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun
verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her
saldırı hukuka aykırıdır.
2. Davalar
(Medeni Kanun) MADDE 25.- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan
saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının
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gereğince kişilik haklarına yapılan saldırıya son verilmesini, bu saldırı
sebebiyle uğradıkları maddi ve manevi kayıpların tazminatla giderilmesini
talep edebilirler.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, bu yolla talep edilecek
tazminatın, İş Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen ayrımcılık
tazminatından ayrı bir tazminat türü olduğu ve bu tazminatın İş
Mahkemeleri aracılığıyla talep edilemeyeceğidir. Ayrımcılık tazminatı ve
diğer işçilik alacakları ve İş Kanunu’ndan kaynaklı tazminatlar konusunda
görevli mahkeme İş Mahkemeleri iken, açıkça Sulh Hukuk Mahkemesinin
ve Aile Mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmeyen durumlarda kişilik
haklarına saldırının önlenmesi ve tazminat talep edilmesi konusunda
görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
3- İdari Para Cezası
İşverenin İş Kanunu’nun 5. Maddesine aykırı davranışı halinde İş
Kanunu’nun 99. Maddesi8 çerçevesinde işveren idari para cezasına
çarptırılabilir. Bunun için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine,
ayrımcılık yaratan uygulamalara dair başvuruda bulunmak ve işvereni
şikâyet etmek yeterlidir.
4- Cezai Yaptırım
Ayrımcı uygulamalar yaratan işverenin bu davranışları aynı zamanda
tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması
isteminde de bulunabilir.
Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan
kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı
saklıdır.
Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.
8 (İş Kanunu) MADDE 99. - Bu Kanunun;
a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan,
b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine aykırı
davranan,
c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya
bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan,
İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için elli milyon lira para cezası verilir. (ÖNEMLİ
NOT: Bu madde içeriğinde belirtilen elli milyon lira ifadesi, 2013 yılı için her bir ayrımcı uygulama
ve her bir ayrı işçi için 118,00 TL olarak uygulanmıştır. Bu rakam, her sene yeniden belirlenmektedir.
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Türk Ceza Kanunu’nun 117. Maddesi9 gereğince suçtur. LGBTİ bireyin
çalışmasının zorlaştırılması, işten ayrılması konusunda suç oluşturacak
davranışların söz konusu olması halinde işveren hakkında savcılık şikâyeti
yapılabilir.
Ayrımcı uygulamalar yaratan işveren aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun
122. Maddesini10 de ihlâl eder. LGBTİ bireyin işe alınması ya da işini
yerine getirmesi esnasında işçinin cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği
sebebiyle işveren tarafından ayrımcı uygulamalar yaratılıyorsa, bu madde
doğrultusunda işverenin cezalandırılması talep edilebilir.
Bu cezai yolların harekete geçirilmesi için işçi tarafından Cumhuriyet
Savcılıklarına şikâyette bulunulmalıdır.
Ayrımcılığın İspatı:
Ayrımcılık tazminatı açısından ayrımcılık yaratan olayın/olayların ve işverenin
ayrımcı uygulamalarının ispat yükü işçidedir. Ancak işçi, ayrımcılık yaratan
uygulamayı güçlü bir şekilde ortaya koyduğunda bu defa işveren böyle bir durumun
var olmadığını kanıtlamak durumundadır; yani ispat yükü işçiden işverene
geçmektedir.
9 İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli
(Türk Ceza Kanunu) MADDE 117. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka
bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki
yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya
sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan
kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kimseye altı
aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir.
(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir
yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce
kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına,
sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
10 Ayırımcılık
(Türk Ceza Kanunu) MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten
yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan
hâllerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
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Ayrımcılık tazminatına ilişkin yargılama usulü, basit yargılama usulü olduğundan,
LGBTİ’lerin çalışma hayatında karşılaştıkları ayrımcı muameleleri en iyi kanıtlayan
delil ise tanık delili olacaktır kanaatindeyim. Çünkü LGBTİ’lerin iş yaşamında
maruz kaldıkları ayrımcılık, genellikle işverenler tarafından farklı tanımlamalara

büründürülmektedir.
Örneğin; İş Kanunu’na göre bir işçinin
işten çıkarılması için işveren tarafından ya geçerli nedene dayanılması
ya da haklı nedene dayanılması gerekmektedir. Geçerli neden halleri ve
haklı neden halleri İş Kanunu’nun 17. ve devamı maddeleri11 ile 24.
11

Süreli fesih

(İş Kanunu) MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer
tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki
hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi
feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel
olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak
sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için
bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32’nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile
ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
(İş Kanunu) MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
sebebe dayanmak zorundadır.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66’ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde
sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli maka-

KAOS GL

60

maddesinde12 ve 25. maddesinde13 sınırlı olarak sayılmıştır. Sınırlı olarak
mlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve
benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe
gelmemek.
f ) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde
öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek
hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan
işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.
12

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

(İş Kanunu) MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı
veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış
vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek
suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler
söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut
işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu
durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap
edilmez veya ödenmezse,
f ) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından
işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler
ortaya çıkarsa.
13

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden
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sayılması sebebiyle de bir işçi, bu sebepler haricinde başkaca bir sebep
gösterilerek hiçbir şekilde işten çıkarılamaz. İşveren, işçinin işine son
vereceği zaman, bu sebeplerden en az birine dayanmak ve işçiye, onu
hangi sebeple işten çıkardığını yazılı olarak bildirmek zorundadır. LGBTİ
bireyin cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği hiçbir şekilde bu sınırlı sayılan
sebepler arasında yer almamaktadır. LGBTİ’lerin cinsiyet kimliği ve cinsel
yönelimleri sebebiyle işverenler tarafından yaratılan ayrımcı uygulamalar,
yukarıda sayılan sebeplere benzetilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle tanık
doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma
süresine göre 172nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum
ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş
sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya
şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız
ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması
veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü
işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar
etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
III- Zorlayıcı sebepler:
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya
çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki
bildirim süresini aşması.
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci
madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.
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beyanları, belgeyle ispat sağlanamadığı durumlarda dayanabilecek tek delil
olmaktadır.
Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği sebebiyle işine son verilen LGBTİ
kişiler, İş Mahkemesi’nde, şartları gerçekleşmişse işe iade davası açabilirler.
İşe iade davası açılmaz ise işçilik haklarının ödenmesini dava ile talep
edebilirler. İşte, ayrımcılık tazminatı talebi tam da bu noktada önem
kazanmaktadır. LGBTİ kişiler, işe iade davası açtıklarında ya da işçilik
haklarının tazmini için işvereni dava ettiklerinde, işveren, işçiyi çıkarma
sebebinin haklı olduğunu veya geçerli nedene dayandığını ispat etmek
zorundadır. Yani işe iade davasında ve/veya işçilik alacaklarına ilişkin
davalarda ispat yükü işverendedir.
Fakat LGBTİ kişiler, işten çıkarılma sebebinin altında işverenin ayrımcı
uygulamaları olduğunu da iddia ederlerse, bu sefer işverenin ayrımcılık
yaratan uygulamalarının ispat yükümlülüğü işçi tarafında olacaktır. Bu
durumda işçi tarafından, işten çıkarılma sebebinin altında, aslında cinsel
yönelimi ve cinsiyet kimliği sebebiyle işverenin ayrımcı uygulamalarının
olduğu ispat edilmelidir. Böyle bir olasılığın olmadığının ispatı ise işverene
ait olacaktır.

GEREKSİNİM VE TARTIŞMA:
İş Kanunu’nun 5. maddesinde açıkça “cinsiyet kimliği” ve “cinsel yönelim”
ifadeleri yer almasa da, madde bu haliyle belli bir cinsiyeti koruyor gibi
görünse de ya da uygulayıcılar tarafından bu şekilde yorumlanmaya
çalışılsa da, kanaatimce, aslında İş Kanunu’nda cinsiyetin, farklı bir
işlemin gerekçesi olamayacağı vurgulanmaktadır. Bu nedenle LGBTİ’lerin
taraf oldukları davalarda “cinsiyet” kavramı içerisinde LGBTİ hakları ve
ayrımcılık tazminatı savunucular tarafından zorlanmalıdır.
Ayrımcılık tazminatı konusunda yargı kararlarının azlığı ve/veya ayrımcılık
tazminatı konusunun sıklıkla kadın işçi-erkek işçi ayrımına indirgenmesi ve
de ücret açısından eşitlik çerçevesinde değerlendirilmesi dahi, bu maddenin
aslında yeterince uygulanmadığına işarettir. İşyerinde aynı pozisyonda olan
erkek işçi ile kadın işçiden, erkek olanın daha fazla ücret alması konusu
yahut aynı özelliklere sahip olan işçilerden öncelikle erkek olan işçiye terfi
verilmesi, kadın dernekleri tarafından sıklıkla itiraz edilen ve ayrımcılığın
vurgulandığı noktalardır.
LGBTİ hak savunucuları ve LGBTİ’lerin davalarında görevli Avukatlar
tarafından da LGBTİ’lerin çalışma hayatında yaşadıkları ayrımcılıkların
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altında yatan esas etkenin, yani h o m o f o b i nin vurgulanması ve
LGBTİ’lerin haklarının sağlanması açısından ayrımcılık tazminatının
talep edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Son olarak;
Bu yazımın sonunda özellikle bahsetmek istediğim husus şudur: Ayrımcılık
tazminatı, mobbing (işyerinde manevi taciz) tazminatı değildir.
Uygulamada yapılan en temel hatalardan biri, LGBTİ’lerin çalışma
hayatında yaşadıkları ayrımcı uygulamaların tazmini açısından,
ayrımcılık tazminatı ile mobbing sebebiyle talep edilen manevi tazminatın
karıştırılmasıdır. Böyle hatalar, ayrımcılık tazminatının görmezden
gelinmesine ve bu tazminatın dava ve talep edilmemesine neden olmaktadır.
Mobbing’in tanımına dair kanunlarımızda açıkça bir düzenleme
yer almamaktadır. Mobbing’in tanımı, yargı kararları çerçevesinde
oluşturulmuştur. Mobbing hakkında verilen kararlar, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği’nde yer alan “işverenin, işçinin sağlığını koruma
yükümlülüğü”ne dayanmaktadır. Nitekim, mobbing şartlarının söz konusu
olması halinde ayrımcılık tazminatına ek olarak mobbingden kaynaklanan
manevi tazminat da dava ve talep edilebilecektir.
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HALİL İBRAHİM DİNÇDAĞ DOSYASI
İstihdamda Ayrımcılık
Av. Türker VATANSEVER
İnceleme Konusu: Davanın aşamaları ve bu aşamaların hukuka ve
adalete uygunluğu üzerine bir inceleme.
İnceleme Kapsamı: İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
2010/399 Esas sayılı dosyası.
Soruşturma Aşaması İşlemleri: Halil İbrahim Dinçdağ, 13117 lisans
numarasıyla Trabzon Bölgesi İl Hakemi olarak 14 senedir futbol
hakemliği yapmaktaydı. Vakanın gerçekleştiği 2008-2009 yılı futbol
sezonunda da görevini ifa ediyordu. Dinçdağ görevine, 13.10.2008
tarihinde askerliğe sevk edilmesi sebebiyle ara vermiş ve 28.01.2009
tarihinde askerliğe elverişli olmadığından terhis olmuştur.
Halil İbrahim Dinçdağ GATA’dan aldığı “askerliğe elverişli değildir”
(çürük) raporu gerekçe gösterilerek, eşcinsel olması sebebiyle 2009
yılında meslekten ihraç edilip hakemlik lisansı elinden alınmıştır; ayrıca
kimliği ve cinsel yönelimi hukuka aykırı bir şekilde bu süreçte deşifre
edilmiştir.

1- “Askerliğe Elverişli Değildir” Raporu Süreci:
16.08.2008 tarihinde Sivas Askeri Hastanesi Psikiyatri servisine başvuran
Halil İbrahim Dinçdağ 21.10.2008 tarihine kadar burada yatarak tedavi
görmüştür. Hastaneden ayrılış tarihi olan 21.10.2008’de Dinçdağ’a
“depresif bozukluk” tanısıyla bir aylık hava değişimi verilmiştir.
Ardından, 13.11.2008 tarihinde Trabzon Askerlik şubesi Başkanlığı’nca
GATA Baştabipliğine sevk edilen Dinçdağ birliğe katılmayarak "hava
değişimi tecavüzü suçu" işlemiş ve 29.12.2008 tarihinde kendiliğinden
gelerek birliğine katılmıştır.
06.01.2009 tarihinde tekrar Sivas Askeri Hastanesi Psikiyatri kliniğine
başvuran Halil İbrahim Dinçdağ, 15.01.2009 tarihine kadar burada
yatmış ve “psikoseksüel bozukluk” tanısıyla GATA Psikiyatri Anabilim
Dalı Başkanlığı’na sevk edilmiştir. Dinçdağ hakkında, sağlık kurulunca
28.01.2009 tarihinden itibaren “askerliğe elverişsizdir fakat suç tarihleri
olan 22.11.2008 – 29.12.2008 tarihleri arasında askerliğe elverişlidir”
raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora binaen, 06.04.2009 tarihinde
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Dinçdağ hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivas 5’inci Piyade
Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından “Hava Değişimi
Tecavüzü” suçu konulu iddianame düzenlenmiş ve cezalandırılması
istenmiştir.
29.12.2010 tarihinde askeri savcılıkça başlatılan soruşturma, Askeri
Yargıtay tarafından, GATA Eğitim Hastanesi’nden Halil İbrahim
Dinçdağ’ın askerliğe elverişsizliği konusunda yeni bir rapor alması
ve soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesi istenerek 2010/2356 E.
2010/2345 K. sayılı kararla bozulmuştur. Fakat 19.04.2011 tarihinde
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay
Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından yargılamaya devam edilmiş
ve Dinçdağ 22.07.2011 tarihinde Kasımpaşa Askeri Hastanesi’ne sevk
edilmiştir.
Bunun üstüne, 03.08.2011 tarihinde Kasımpaşa askeri Hastanesi
tarafından Halil İbrahim Dinçdağ hakkında askerliğe başladığı
15.10.2008 tarihinden itibaren askerliğe elverişli olmadığına dair rapor
düzenlenmiştir. Bu rapordan sonra 21.02.2012 tarihinde Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri
Mahkemesi Halil İbrahim Dinçdağ’ın beraatine karar vermiştir.

2- Dava Süreci Öncesi ve Davaya Sebep Olan Maddi Vakıalar:
Halil İbrahim Dinçdağ "Askerliğe elverişsizidir" raporundan sonra İl
Hakemliği görevine geri dönmüştür. İl Hakem Kurulu'nun kendisinden
askerlikle ilişiğinin kalmadığına dair belge istemesi üzerine Trabzon
Askerlik Şubesi'ne başvuran Halil İbrahim Dinçdağ'a 10.02.2009
tarihinde "askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası olmadığı halde yükümlü
28.01.2009 tarihinde askerliğe elverişli değildir raporu almıştır" cümlesini
içeren yazı İl Hakem Kuruluna verilmiştir.
Bu belgenin İl Hakem Kuruluna sunulmasından sonra 2,5 ay boyunca
Halil İbrahim Dinçdağ, il hakemi olarak görevlendirilmeye devam
edilmiş hatta profesyonel ligde 01.03.2009 tarihli Trabzon Spor - Konak
Belediyesi Bayanlar 1. Liginde hakem olarak görev almıştır. Fakat
daha sonra İl Hakem Kurulu üyesi Muhammet Öncü, Halil İbrahim
Dinçdağ ile birebir konuşmuş ve bundan sonra kendisine maçlarda görev
verilmeyeceğini ve hakemlik mesleğini bırakmasını istemiştir.
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Bunun üzerine Halil İbrahim Dinçdağ, Merkez Hakem Bölge Sorumlusu
Tugay Güdü ile görüşmüş ve konuyu tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır.
Halil İbrahim Dinçdağ, askerliğe elverişsizliği sebebinin sağlık sorunları
olmadığını, almış olduğu raporun cinsel yöneliminden kaynaklı
olduğunu bu sebeple askerlikten muaf tutulduğunu belirtmiştir. Bunun
üzerine Tugay Güdü, konuyu Merkez Hakem Kurulu ile görüşeceğini
söylemiş ve daha sonra da Merkez Hakem Kurulu ile görüştüğünü ve
Halil İbrahim Dinçdağ'ın hakemlik görevi yapabileceğini ve sorun
olmadığını söylemiştir. Halil İbrahim Dinçdağ, bu kararla tekrar
antrenmanlara ve eğitimlere katılmış hatta İstanbul'da FUTSAL
Hakemlik Kursuna davet edilmiş ve FUTSAL Hakemlik Sertifikası
almıştır.
Ne var ki durum böyle olmasına rağmen İl Hakem Kurulu tarafından
Halil İbrahim Dinçdağ’a maçlarda hakemlik görevi verilmemeye
başlanmıştır. Bunun üzerine tekrar Tugay Güdü ile görüşen Halil
İbrahim Dinçdağ'dan aldığı rapor istenmiştir. Bu rapor, bir başka İl
Hakem Kurulu üyesi tarafından Merkez Hakem Kurulu üyesi talimatıyla
araştırılmış, doktorlardan alınan görüş sonrası Halil İbrahim Dinçdağ'ın
raporunda yer alan "Psikoseksüel Bozukluk" ifadesinin bir sağlık sorunu
olmadığı, hem Halil İbrahim Dinçdağ'a hem Tugay Güdü'ye hem de
İl Hakem Kuruluna söylenmiştir. Fakat buna rağmen Halil İbrahim
Dinçdağ'a İl Hakem Kurulu, maçlarda hakemlik görevi vermemeye
devam etmiştir.
Türkiye'nin her yerinde sezon sonunda İl Hakemleri için yapılan ve
gelecek sezonun değerlendirmelerine ışık tutacak olan sınavlar için
04.05.2009 tarihinde atletik teste katılmak amacıyla Trabzon Söğütlü
Atletizm sahasına giden Halil İbrahim Dinçdağ'a Merkez Hakem Kurulu
tarafından imza altına alınmış ve İl Hakem Kuruluna gönderilmiş
29.04.2009 tarihli yazı ile artık hakemlik yapamayacağı ve bu nedenle
sınava alınmayacağı bildirilmiştir. Bu yazı, Merkez Hakem Kurulu
raportörü Osman Avcı tarafından imzalanmıştır. Yazıda Genelkurmay
Başkanlığı Ankara Gülhane Tıp Akademisi Komutanlığı'ndan alınan
raporda "askerliğe elverişli değildir" ibaresi yer aldığından Türkiye
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakemliğe Giriş
Unvan Klasmanlara Ayrılma İle Vize Yenileme, Kural, Prensip ve
Yönetmelikleri İç Talimatları'nın 25. maddesinin "Sağlık problemleri
nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar" hükmü
gereğince hakemlik mesleğinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine Halil
İbrahim Dinçdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'na 11.05.2009 tarihinde
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yazılı olarak itiraz etmiştir.
Bu itiraz sonrasında 13.05.2009 tarihli Fanatik Gazetesinde Hakan
Can tarafından "Eşcinsel Hakem Düdüğünü Geri İstiyor" başlıklı yazı
yayınlanmış, 14.05.2009 tarihinde birçok basın kuruluşu Halil İbrahim
Dinçdağ'ı arayarak bu kişinin o olduğunu ve kendisiyle röportaj yapmak
istediklerini bildirmişlerdir. Halil İbrahim Dinçdağ, ısrarla söz konusu
kişinin kendisi olmadığını beyan etmeye çalışsa da 15.05.2009 tarihli
yazısında Fatih Altaylı "Trabzonlu İl Hakemi H.İ.D." ifadesine yer vermiş
ve Halil İbrahim Dinçdağ'ın özel hayatı bir anda herkes tarafından
öğrenilmiştir.
Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, www.tff.org.tr sitesinde
konu hakkında 15.05.2009 tarihli bir açıklama yapmış ve "Sağlık
sorunu dışında askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapabilirler"
şekliyle iç talimatın ilgili maddesinin değiştirildiğini açıklamıştır.
Fakat Halil İbrahim Dinçdağ'ın 11.05.2009 tarihli itirazına cevap
verilmemiştir.
Merkez Hakem Kurulu tarafından söz konusu sınavlarda başarısız olan
İl Hakemlerinin tamamına, hakemlik görevlerini sürdürebilmeleri için
yeni bir sınav hakkı tanınacağı, bu haktan Halil İbrahim Dinçdağ'ın da
faydalanabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine Halil İbrahim Dinçdağ,
klasman hakkının verilip verilmeyeceğini sorduğunda ise o sene bunun
mümkün olmadığı kendisine söylenmiştir. Halil İbrahim Dinçdağ,
bu kararın gerekçesini sorduğunda "yaş sınırı" sebebiyle bu hakkının
olmadığı kendisine söylenmiştir.
*Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakemliğe
Giriş Unvan Klasmanlara Ayrılma İle Vize Yenileme, Kural, Prensip
ve Yönetmelikleri İç Talimatları'nın 10/a maddesine göre aranan yaş
kriteri 33'tür.
*10/b maddesine göre aralıksız en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi
hariç) faal İl Hakemi olarak görev yapmış olmak ve en az 20 resmi
amatör müsabakada hakemlik görevinde bulunmak gerekmektedir.
Bu şartları taşımasına rağmen, yani 33 yaşında olması ve 14 senedir
hakemlik yapmasına rağmen TFF ayrımcı uygulamalar sebebiyle Halil
İbrahim Dinçdağ'ın hakemlik görevine son vermiştir.
Buna mukabil, dava sürecinden önce 01.11.2009 tarihli belge ile Halil
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İbrahim Dinçdağ, avukatı Yusuf Murat Söylemez aracılığıyla Türkiye
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuş, hakemlik
yapamayacağına dair karara itiraz etmiş ve yaşadığı sürecin hukuka
aykırılığını, mağduriyetini dile getirip, haklarının iadesini istemiştir.
Bu yazıya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17.11.2009 tarihli
belgeyle verilen cevapta “Haziran 2009 tarih ve 23-2009/664-4664 sayı
ile İl hakem Kurulu Başkanlıklarına gönderilen yazı ile tanınan Atletik Test
Koşu ve Mazeret hakkını kullanmayan Halil İbrahim Dinçdağ, bu hakkını
kullanmaması ve vizesini yaptırmaması sonucunda görev alamamaktadır.”
ibaresi mevcuttur. Aynı zamanda belgede 11.06.2009 tarihli dilekçe
sonrasında durumun kamuoyu tarafından bilinir hale gelmesinin bilgileri
dâhilinde olmadığı ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu dâhilinde
yapılmış bir tahkikat olmadığı belirtilmiştir.
Halil İbrahim Dinçdağ vekili Av. Yusuf Murat Söylemez, TFF’nin
cevabına 03.02.2010 tarihli dilekçe ile cevap verilmiştir. Bu dilekçede;
-- Halil İbrahim Dinçdağ’ın 04.05.2009 tarihinde gönderilen Merkez
Hakem Kurulu tarafından gönderilen yazıda “askerliğe elverişli
değildir” raporu yer aldığı için hakemlik yapamayacağının belirtildiği,
-- Alınmış olan raporun sağlık sebepleriyle ilgili olmadığı,
-- Cinsel yönelimi sebebiyle böyle bir muameleye maruz bırakıldığı,
-- Atletik Koşu ve Mazeret Hakkını kullanmamasının bir bahane
olarak ileri sürüldüğü,
-- Bu muamelenin Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı olduğu,
-- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesine de aykırı muamele sebebiyle cinsel yönelim ayrımcılığı yapıldığı,
-- Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesine de
aykırılık söz konusu olduğu,
-- Ve yapılan itirazın kabulü talep edilmiştir.

3- Dava Süreci:
05.11.2010 tarihinde Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2010/399
E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava, Türkiye Futbol Federasyonu’na
karşı, 10.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminat talebiyle
açılmıştır. Dava dilekçesinde ayrımcılık söz konusu olduğu ve yukarıda
belirtilen diğer hususlara yer verilmiştir.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cevap dilekçesinde;
-- Cinsel eğilimi (yönelimi denmek istenmiştir) sebebiyle görev verilmeme gibi bir durumun söz konusu olmadığı,
-- TFF’nin din, dil, ırk ve cinsiyet gibi farklılıkları gözetmeksizin tamamen objektif bir şekilde hareket ettiği,
-- Merkez hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu Hakemliğe Giriş Unvan Klasmanlara
Ayrılma İle Vize Yenileme, Kural, Prensip ve Yönetmelikleri İç
Talimatları'nın 25. maddesinin "Sağlık problemleri nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar." hükmü doğrultusunda
müsabakalarda görev alamayacağına karar verildiği,
-- 15.05.2009 yılında bir bildiri yayınlanarak bu maddenin “Sağlık
sorunu dışında askerlikten muaf olanlar hakemlik yapabilir.” şeklinde
değiştirildiği,
-- TFF tarafından ilgili hakemin hakemlik yapmasında herhangi bir
sakınca olmadığı kanaatine varıldığı,
-- Halil İbrahim Dinçdağ’ın İl Hakemleri için düzenlenen 2009 yılı
testlerine katılmadığı, 2010-2011 yılları testlerine katılmadığı,
-- İç yönergeye aykırı davranış sebebiyle hakemlik görevi verilemeyeceği,
-- Davacı Halil İbrahim Dinçdağ’ın bu sıkıntılara kendi davranışlarıyla
sebep olduğu belirtilmiştir.
22.02.2011 tarihindeki 1. Celsede, Halil İbrahim Dinçdağ’ın asaleten
bilgileri alınmıştır. Halil İbrahim Dinçdağ, radyo-televizyon programı
sunucusu olarak görev yapmaya çalıştığını, basın tarafından durumunun
anlaşılmasından sonra kendisine iş verilmediğini beyan etmiştir. Duruşma
31.05.2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu aşamada Halil İbrahim Dinçdağ vekili Av. Fırat Söyle tarafından delil
listesi sunulmuştur. Aynı zamanda davalı TFF’nin celsede sunduğu cevap
dilekçesine cevap (replik) dilekçesi verilmiştir.
31.05.2011 Tarihindeki 2. celsede, Halil İbrahim Dinçdağ’ın sosyal ve
ekonomik durum araştırması yapılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kuruluna müzekkere yazılarak Trabzon İl Hakem
Kurulu’nun 24.04.2009 tarihinde TFF Merkez Hakem Kurulu’na davacı
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ile ilgili yazılmış olan yazının onaylı örneğinin gönderilmesi istenmiştir.
Duruşma 20.10.2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu aşamada Mustafa Başkan, Kadir Terzi ve Dursun Kemal Karacan
davacı Halil İbrahim Dinçdağ’ın tanığı olarak mahkemeye bildirilmiştir.
20.10.2011 Tarihindeki 3. celsede, davacı tanıkları dinlenmiştir. Tanık
Dursun Kemal Karacan tanıklık beyanında; “Halil İbrahim Dinçdağ’ı
abisi gibi bildiğini, basında olayın duyulmasından sonra Halil İbrahim
Dinçdağ’ın İstanbul’a taşınmak zorunda kaldığını ve yanında kaldığını”
ifade etmiştir. Ayrıca “basında çıkan haberler sebebiyle çok üzgün olduğunu,
adeta yıkıldığını, haberlerin çıkmasından sonra TFF tarafından görev
verilmediğini, maddi sıkıntı içine düştüğünü, haberlerden sonra başka işler
bulamadığını, akraba ve arkadaşlarının desteği ile geçindiğini” belirtmiştir.
Bir önceki celsede Trabzon İl Hakem Kurulu’na yazılan müzekkereye
cevap verilmediğinden, yeniden müzekkere yazılması talep edilmiş, aynı
zamanda diğer davacı tanığı Kadir Terzi’nin tanıklık beyanının istinabe
yoluyla Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/42 Talimat
dosyası ile alınmıştır. Kadir Yılmaz tanıklık beyanlarında; “Askerlik
raporu basına sızdırıldığından bu yana Halil İbrahim Dinçdağ’ın görev
yapamadığı, psikolojisinin bozulduğunu, maddi ve manevi sıkıntılar
çektiğini, çoğu yerden dışlandığını, aşağılandığını ve kendisine laf atanların
olduğunu” belirtmiştir. Duruşma 07.02.2012 tarihine ertelenmiştir.
07.02.2012 tarihindeki 4. celsede, davalı tanıklarına tebligat yapıldığı
anlaşılmıştır. Duruşma 05.06.2012 tarihine ertelenmiştir.
Bu sürede davalı TFF tanığı Turgay Güdü’nün, Trabzon 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nin 2011/65 sayılı talimat dosyası ile tanıklık ifadesi
alınmıştır. Turgay Güdü tanıklık ifadesinde;
-- 2008 yılında Merkez Hakem Kurulu’nda görevli olduğunu,
-- Bir önceki kurul tarafından askerlik yapmayanların hakemlik yapamayacağına dair talimatın olduğunu,
-- Her Nisan ayında hakemlerin performans değerlendirilmesine tabi
tutulduğunu,
-- Halil İbrahim Dinçdağ’ın o dönem asker kaçağı olduğunu,
-- Askerlik Şubesi’nden kendilerine gelen 01.11.2006 tarihli yazıda
asker kaçağı olduğunun anlaşılması sebebiyle kendisine bu işlemin
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uygulandığı,
-- Bu yazının kendilerine 03.04.2007 tarihinde geldiğini,
-- Koşulları yerine getirmediği için talimatnameye göre hakemlik yapamayacağı için bu işlemlerin uygulandığı,
-- Halil İbrahim Dinçdağ’ın Sivas Askeri Hastanesi’nden aldığı psikoloji raporunda depresif bozukluk tanısı olduğu,
-- Daha sonra alınan “askerliğe elverişli değildir” raporunda ise psikoseksüel bozukluk olduğu,
-- Bu en son rapordan sonra federasyon hukukçularının Halil İbrahim
Dinçdağ’ın hakemlik yapamayacağına karar verdiklerini,
-- Bu karar üzerine de hakemlik yapamayacağı kararının Halil İbrahim
Dinçdağ’a tebliğ edildiğini belirtmiştir.
Aynı zamanda davalı TFF’nin diğer tanığı Yusuf Yaylalı’nın da tanklık
beyanlarına başvurulmuştur. Yusuf Yaylalı tanıklık beyanlarında;
-- Eski hakem olduğunu ve olayın olduğu zamanlarda Trabzon Hakem
Komitesi Başkanı olarak görev yaptığını,
-- Talimatnamede askerliğe elverişli olmayanların hakemlik yapamayacağının yazdığını,
-- Daha sonra bu talimatın düzeltildiğini,
-- Halil İbrahim Dinçdağ’a çeşitli yollardan ulaşılmaya çalışıldığı halde
yazılı tebligatlara rağmen hakemliğe devam edebilmesi için gerekli
belgelerin ve raporların ulaştırılmadığını,
-- Bu nedenle kurslara katılamadığını,
-- Cinsel kimliği sebebiyle hakemlik yapamayacağına dair federasyonun
uygulamasının olmadığını,
-- Bu durumun hakemlik yapmasına engel olmadığını belirtmiştir.
05.06.2012 tarihindeki 5. celsede, davacı tanığı olarak Mustafa
Başkan’ın tanık olarak dinlenmesinden feragat edilmiştir. Bu celsede,
Halil İbrahim Dinçdağ tarafından askerliğe elverişli olmadığına dair
raporun federasyona gönderildikten sonra bu belgenin basına sızdırıldığı,
bu sızdırmanın Halil İbrahim Dinçdağ tarafından yapılmadığı ve
yapılamayacağı söylenmiştir. Ayrıca, Halil İbrahim Dinçdağ’a sınava
girebileceğine dair bildirim yapılmadığından sınava giremediği, Halil
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İbrahim Dinçdağ’ın raporun sunulmasından önce il bazında haftada
4-5 maçta görevlendirildiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından Halil
İbrahim Dinçdağ’ın daha önce görev aldığı maçlarla ilgili olarak
TFF’ye müzekkere yazılmasına ve de Halil İbrahim Dinçdağ’ın sosyal
ve ekonomik durumunun araştırılmasına karar verilmiştir. Duruşma
16.10.2012 tarihine ertelenmiştir.
Bu süreçte TFF tarafından yazılan müzekkereye cevap verilmiş ve de
23.07.2008-20.08.2008 tarihleri arasında Halil İbrahim Dinçdağ’ın
herhangi bir müsabakada görev almadığı bildirilmiştir.
Bu belgeye Halil İbrahim Dinçdağ vekili Av. Fırat Söyle tarafından itiraz
edilmiştir. Belgenin son derece yetersiz olduğu, 13.10.2008 – 28.01.2009
tarihleri arasında Halil İbrahim Dinçdağ’ın asker sıfatını haiz olması
sebebiyle maçlara katılamadığını, askerlik işlemleri sebebiyle 2008-2009
yılları arasında az maça çıkabildiğini, askerlikten muaf olması sebebiyle
zaten kendisine maç görevi verilmediğini Av. Fırat Söyle tarafından
belirtilmiştir.
16.10.2012 tarihindeki 6. celsede, bilirkişiden rapor alınması talep
edilmiştir. Duruşma 19.02.2013 tarihine ertelenmiştir.
Bu esnada ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İl İnsan
Hakları Kurulu Temsilcisi Av. Olcay Yezdani tarafından bir kanaat
değerlendirmesi dosyaya sunulmuştur. Bu değerlendirmede özetle; Halil
İbrahim Dinçdağ’ın “askerliğe elverişli değildir” raporunu sunduktan
sonra o tarihteki hakem kurulu raportörü Osman Avcı’nın 29.04.2009
tarihli yazısı ile sınavlara sokulmadığı ve profesyonel hakem olabilmek
hakkının baştan yok edildiği ve Halil İbrahim Dinçdağ’ın cinsel
yönelimin basına sızdırılması ile haklarının ihlal edildiği belirtilmiştir.
19.02.2013 tarihindeki 7. celsede, Bu rapor dosyaya sunulmuştur.
Raporun, bilirkişiye verilmesi istenmiş ve duruşma 21.05.2013 tarihine
ertelenmiştir.

4- İnceleme Sonucu ve Gözlemlerimiz :
Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararın homofobik bir karar
olduğu aşikârdır. Şöyle ki, yönetmelikte askerlikten “sağlık sorunları”
sebebiyle muaf olunursa hakemlik yapamayacağı açık ve net yazılmıştır.
Hâlbuki Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel kimliği sebebiyle bilerek ve
isteyerek askerlikten muaf olmayı tercih etmiştir. Ve bilinmektedir ki, bir
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cinsel yönelim olan eşcinsellik hastalık değildir. Ayrıca sağlık sorunları
askerliğe elverişli olmayan kişinin hakemlik yapamayacağı etik olarak
yanlış bir kanı oluşturmaktadır. Zira ikisi için aranan şartlar aynı niteliği
haiz değildir.
Somut olayda gördüğümüz olgu ise tesadüfi değil, bizatihi erkek egemen
bir sektörün içerisinde “erkek eşcinselliğine” yer olmadığını ispatlar
nitelikte. Halil İbrahim Dinçdağ’ın yaşadığı olay TFF içerisinde de
diğer birçok yerde olduğu gibi ayrımcı ve homofobik tutumların devam
ettiğini gösteriyor. Davada yaşanan son gelişmelerle beraber kararın Halil
İbrahim Dinçdağ lehine çıkacağını umut ediyoruz.

Halil İbrahim Dinçdağ Davasının Toplumsal Analizi
Evren Özen
Halil İbrahim Dinçdağ 14 yıldır futbol hakemliği yapan eşcinsel
bir bireydir. Yaşamı cinsel yöneliminin birileri tarafından basına
sızdırılmasıyla birlikte alt üst olmuştur. Ancak, bunun da öncesinde
Dinçdağ’ın Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açmış olduğu maddi ve
manevi tazminat davasının temelini teşkil eden maddi olaylar bahsi geçen
hakemin askerlik hizmeti sırasında almış olduğu askerliğe elverişsizdir
raporunun mesleki kariyerine yansıması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu
dava ile ilgili olarak iki boyutlu bir inceleme yapmamız yerinde olacaktır.
Bunlardan ilki Askerlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde
eşcinselliğin bir hastalık olarak değerlendirilmesi ve bunun toplumsal
yansımaları olacaktır. Diğeri ise çalışma yaşamında ayrımcılık, daha
özel olarak bir kişinin cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği üzerinden
işe almaktan imtina etme, hali hazırda çalışmakta olan bireyi cinsel
yönelimini ve cinsiyet kimliğini gerekçe göstererek işten çıkartmaktır.
Askerlik yapmak halen ataerkil özellikleri yoğun biçimde taşıyan Türk
toplumunda oldukça önemli görülen bir olgudur. Son zamanlarda
toplumun bazı kesimleri tarafından sorgulansa da genel olarak özellikle
Anadolu’da kişilerin özel yaşamlarının bir parçası olan evlenmeleri
bile askerlik koşulunun yerine getirilmesine bağlanmıştır. İşin bir de iş
yaşamını ilgilendiren kısmı bulunmaktadır. Pek çok iş yeri işe alınacak
erkek adaylardan askerlik yapmış olma koşulunu aramaktadır. Bunun
da başlıca sebebi uzun askerlik süreci boyunca yaşanması muhtemel iş
kaybının önüne geçmektir. İşe alınan kişiden askerlikle ilişiği olmadığına
ilişkin resmi bir belge istenir. İşte asıl olarak Halil İbrahim Dinçdağ
davasına ilişkin olan sorun da bu aşamada başlamaktadır. İş yerinin
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personel işleri bölümü, askerlikle ilişiği yoktur belgesi eğer kişi askerliğe
elverişli değildir şeklindeyse bunun daha da özeline inmeyi hedefliyor.
Çünkü bu rapor aslında kişinin ciddi bir bedensel ya da ruhsal sağlık
sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Eğer kişinin ciddi bir hastalığı varsa
bu durum işe alınmasına engel teşkil edebiliyor. Bildiğiniz üzere Askerlik
Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere kişinin cinsel yönelimi
eğer eşcinsellikse buna “psikoseksüel davranış bozukluğu” denilerek kişi
askerlik hizmetinden muaf tutuluyor. Buradaki sorun devletin askerlik
söz konusu olduğunda eşcinselliği bir “hastalık” olarak ele alması ve
bunun resmi evraka işlenerek kişinin tüm yaşamı boyunca onu izleyen
bir damga olması. Çoğumuzun tanık olduğu üzere iş yerlerinde askere
elverişli değildir raporu tek başına yeterli görülmediğinden onun
gerekçesine de bakılır. “Psikoseksüel davranış bozukluğu” ise eşcinselliği
içine almakla birlikte “cinsel sapma” olarak adlandırılabilecek tüm cinsel
anomalileri kapsar.
Halil İbrahim Dinçdağ’ın Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
ile yaşadığı başlıca sorun işte bu rapordan kaynaklanmaktadır. Çünkü
ilgili Kurul Dinçdağ’ın askerliğini yapmaktayken kendi talebiyle
askerliğe elverişli değildir raporu almasını incelemeye almış ve sonuç
olarak bünyesinde faaliyet gösteren bu hakemin eşcinsel kimliğini
öğrenmiştir. Burada aslında tüm eşcinsel bireyleri ilgilendiren bir ikilem
söz konusudur. Bir yandan eşcinsel örgütlenmesi ve eşcinsel mücadelesi
doğası gereği antimilitarist bir kimliğe sahiptir ve hiçbir eşcinsel erkek
güle oynaya askere gitmek istemez, vicdanî ret hakkı için savaş verir.
Öte yandan eşcinsel erkeklerin askerden muaf olabilmelerinin tek yolu
cinsel yönelimlerinin gönülsüzce “psikoseksüel davranış bozukluğu”
etiketi altında hastalık olarak kabul edilmesine rıza göstermektir. Bu
durumda eşcinsel erkek bireyler devlet tarafından tam anlamıyla köşeye
sıkıştırılmıştır. Her “eşcinsellik hastalık değildir” önermesi sunulduğunda
devlet tüm eşcinsel erkekleri askere davet edecektir. Bu çerçeveden
bakıldığında askerlik hizmeti eğer zorunlu olmaya devam edecekse
vicdanî ret ile ilgili Anayasal ve yasal düzenlemeler ivedilikle yerine
getirilmelidir.
Halil İbrahim Dinçdağ davasında incelenmesi gereken diğer bir
konu da Dinçdağ’ın eşcinsel kimliği sebebiyle iş hukuku kapsamında
ayrımcılığa maruz kalmasıdır. Bahsi geçen hakem, cinsel kimliği aleniyet
kazanınca bünyesinde çalıştığı Federasyon’un Merkez Hakem Kurulu
tarafından işten el çektirilmiştir. Dava tutanaklarından da izlenebileceği
gibi Futbol Federasyonu hakemlere ilişkin yönetmeliğinde ‘askerliğe
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elverişli olmadığından dolayı askerlik hizmeti yapmayanlar hakem
olamazlar’ ibaresinde değişikliğe gitmiş ancak değiştirilen bu hükmü
gündeme taşıyan Dinçdağ’a aynı yaklaşımı göstermekten özenle imtina
etmiştir. Kendisine bir zorunluluk olarak geçmesi gereken sınavlar
haber verilmemiş, maçlardan özellikle dışlanmış ve kendisini camiadan
soyutlamak adına mümkün olan her adım büyük bir ustalıkla atılmıştır.
Tüm bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesiyle
çelişir niteliktedir.
Burada sorulması gereken soru, toplumsal düzlemde ele alındığında
kişinin eşcinsel yöneliminin aleniyet kazanmasından sonra bu kişinin
mesleğini icra etmeye devam etmesinin önünde ne tür engeller
olduğunu belirlemektir. Hukuken hiçbir engel yokmuş gibi görünse
de Federasyon’u Dinçdağ’ı engellemeye iten sebepler neler olabilir?
Muhtemelen Merkez Hakem Kurulundaki genel eğilim son derece
heteroseksist bir spor olarak algılanan futbolda eşcinsel bir hakeme yer
olamayacağı düşüncesidir. Eşcinselliğin bir aşağılama aracı olarak dile
getirildiği bir ortamda Dinçdağ’ın cinsel yöneliminin her maç sonrasında
öyle ya da böyle tartışmaya açılacağı endişeni taşıdıkları düşünülebilir.
Ancak ilgili Kurulun üyeleri devletin pek çok kademesinde de benzer
şekilde ortaya çıkan korkulardan ve paranoyalardan etkilenmektedirler,
tıpkı askerlerin eşcinsellerin heteroseksüel askerleri ayartıp ordunun
düzenini bozacaklarından endişe etmeleri ve bu sebepten dolayı eşcinsel
erkekleri askerlik hizmetinden muaf tutmak istemeleri gibi.
Değişen dünya ve Türkiye koşullarının davanın iki ayrı bölümünü
oluşturan ne askerler ne de Federasyon yönetimi tarafından
algılanabildiğini düşünmekteyiz. Tüm önyargılara karşın Dinçdağ’ın
cinsel yöneliminin aleniyet kazandığı dönemde gazetelerin internet
sayfalarındaki yorumlar incelenebilirse olumsuz tepkilerin azlığı ve daha
çok destek mesajlarının varlığı göze çarpacaktır. Toplumun internet
kullanan kesiminde oluşan genel kanı eşcinselleri ilgilendiren diğer
konularda da olduğu gibi, bahsi geçen hakemin cinsel yöneliminden çok
maçları yönetmesindeki becerisinin öne çıkması gerektiğidir. Dolayısıyla
toplum işini layıkıyla yapan bir kişinin özel yaşantısını mercek altına
almak niyetinde değildir. Bu olay üzerinden sansasyon yaratarak prim
yapmaya çalışan ana akım medya yine umduğu kamplaştırma ortamını
yakalayamamıştır. Futbol Federasyonu’nun durumunu ise yargı kararı
sonrasında daha net bir şekilde değerlendirebileceğiz.
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4. Bölüm: Nefret Suçları ve LGBT’ler
Nefret Suçları adı altında kavramsallaşan yaklaşımı, belki de Türkiye’de
ilk dile getiren hareketlerden biri olması, LGBT hareketin bu kavramla
özdeşleşmesi sonucunu doğurdu. Öyle ki, çoğu kişinin Nefret Suçlarının
sadece LGBT’lerle alakalı olduğunu düşünmesine dahi yol açtı. Bu proje
kapsamında -LGBT hareketi de kapsayacak şekilde- Nefret Suçlarına
yönelik yanlış bilinenleri açıklığa kavuşturmanın yanında; Nefret
Söylemi, Nefret Olayı gibi diğer ilgili kavramlara dair de açıklamalar
bulabileceksiniz. Türkiye’de LGBT’leri hedef alan Nefret Suçları
vakalarının 01.12. 2009 - 31.12.2010 periyodu içerisinde incelenmesi,
bu bağlamda yapılan çıkarımlar ve yargı ve kolluğun tutumunu
değerlendireceğiz. AİHM kararlarından birkaç örnekle bu konuda
AİHM’nin perspektifine de değineceğiz. Bu değerlendirmelerimiz, yine
LGBT hareketinin bir ürünü olan, 2009 yılı sonunda LGBT Hakları
Platformu tarafından yayınlanmış; Av. Senem Doğanoğlu’nun kaleme
aldığı Adaletin LGBT Hali Raporu’nun bir devamı niteliğindedir.

Nefret Suçlarının Altyapısı
Nefret Suçları, eşitlik ve birlikte yaşama idealine yönelik tehdit teşkil
eden ayrımcılık ile oldukça bağlantılıdır. Ayrımcılık ve Nefret Suçları;
hoşgörüsüzlük, önyargı, nefret tarafından beslendiklerinden, ortak bir
politik tutumun sonucudurlar. Kimliklerinden dolayı bazı kişilerin
hizmet almamaları gerektiğini düşünen zihniyet ile yine kimliklerinden
dolayı bazı kişilerin öldürülmeleri,
dövülmeleri vb. sonucuna varan
zihniyetin birbiri ile oldukça iyi
anlaşacakları kuşku götürmez. LGBT’lere
yönelik ayrımcılık incelenir ve cinsel
yönelimlerin eşitliği üzerinden talepler
sıralanırken Nefret Suçlarının önemi de
ortaya çıkmaktadır. Gerek bir ideoloji
olarak homofobi ve transfobinin
dışa vurum araçlarından biri olması,
gerekse de toplumsal barış karşıtı
diğer ideolojilerle kardeşliği Nefret
Suçlarının hukuki sonuçlarının yanında
tahmin edilenden daha fazla politik
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karşılıklarının olduğunu da göstermektedir. Ayrımcılık belirli bir grubu
haklarından yoksun bırakmak suretiyle, Nefret Suçları da belirli bir grubu
suç hedefi haline getirmek suretiyle Eşitliğe zarar verirler. Her iki durum
da, tüm insanların eşit oldukları evrensel hukuk prensibine aykırı bir
pratiğe yol açmaktadır.

Nefret Suçu Nedir?
En sade hali ile bir suçun nefret motivasyonu ile işlenmesi, Nefret Suçu
olarak tanımlanır.
Yani;
Nefret Suçu = Suç + Nefret (Saiki) Motivasyonu şeklinde ifade edilebilir.
Bu tip suçlarda failin mağduru hedef almasında mağdurun aidiyetleri,
kimlik göstergeleri gibi sebepler rol oynar. Kimi hukukçular, Nefret Suçu
yerine Önyargı Suçu kavramının daha yerinde olduğu görüşüne sahip
olsa da, Nefret Suçları kavramı yerleşmiş ve daha popüler bir kullanım
alanına sahiptir.
AGİT’in üzerinde çalıştığı ve şu aşamada ulaştığı tanım ise aşağıdaki
gibidir:
Mülklere karşı işlenenler de dâhil olmak üzere, kurbanın ya da mülkün,
ya da suç hedefinin; üye olduğu, bağlantısı bulunduğu, desteklediği, bağlı
bulunduğu veya ilişkisinin olduğu, gerçek ya da farz edilen ırkı, etnik
kökeni, dili, rengi, dini, cinsiyeti, yaşı, akıl ya da fiziksel engeli, cinsel
yönelimi ve benzer bir diğer faktörden dolayı işlenen suçlara Nefret Suçları
denilmektedir.1
Görüldüğü gibi; Nefret Suçlarını daha iyi anlayabilme yolunda Saik
kavramı oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Hukuki terim olarak saik ya
da motivasyon; faili suç işlemeye sevk eden, götüren duygu veya menfaate
denilmektedir.

Bir Suçun Nefret Suçu Olup Olmadığına Nasıl Karar Veririz?
1
Bu tanım a ve b şıklarından oluşuyor ancak daha kolay anlaşılması için birleştirerek
alıntılanmıştır. http://www.osce.org
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Bütün suçlar nefret motivasyonu taşımadığı gibi, azınlık ya da
dezavantajlı kimliklere mensup kişilerin mağduru oldukları suçların hepsi
de Nefret Suçu olmayabilir. Mesela, bir LGBT birey öldürüldüğünde bu
direkt bir Nefret Suçu mudur? Ya da öldürülenin cinsel yönelimi ya da
cinsiyeti bu suça Nefret Suçu diyebilmek için yeterli midir?
Bir suça Nefret Suçu diyebilmek için önümüze gelen olaya iki soru
sormamız gerekiyor;
1-

Suç teşkil eden bir fiil var mı?

2-

Nefret Saiki mevcut mu?

Bu iki şart bir arada mevcutsa ancak Nefret Suçundan bahsedebiliyoruz.
Birinci şartın var olup olmadığının tespiti, islenen fiilin Ceza
Kanununda bir yaptırıma bağlanıp bağlanmadığıdır. Fiil, kanun
tarafından ceza öngörülen fiillerdense birinci şartımız gerçekleşmiş
demektir. İkinci şart yani Nefret Saikinin tespiti için aynı kolaylık ne
yazık ki söz konusu değildir. En önemli ve genelde kafa karışıklığına
yol açan bölüm; Nefret Saikinin varlığının nasıl tespit edileceği
meselesidir. Bir olayda “Nefret Saiki vardır” diyebilmek için, nefretin
duygusunun bizzat varlığını analiz etmek gerekir mi, sorusuna AGİT
dokümanlarındaki2 yaklaşım; nefretin çok yoğun ve özel bir duygusal
durum olduğu bunu ölçmek, tartmak gibi bir yol yöntemin de
aranmaması gerektiği yönündedir. Mevzuatlarına Nefret Suçunu dâhil
eden ülkelerin yaptıkları yasalar incelendiğinde ise bu konuda iki temel
eğilimin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu her iki eğilim “Nefret Saiki
mevcut mu?” sorusuna farklı metotlarla cevap aramaktadır. Bu nedenle
önce bu iki farklı eğilime değinip, ardından “Nefret Saiki mevcut mu?”
sorumuza yeniden döneceğiz.
Kimi ülkeler Düşmanlık Modeli olarak adlandırılan ve failin suçu
islerken nefret duygusu içerisinde olduğunun ispatını zorunlu gören
yasaları mevzuatlarına dâhil etmişler, kimi ülkelerse; Ayrımcı Seçim
Modeli yani failin suçu islerken belirli bir kimliğe sahip kişileri
hedef aldığı ancak nefret duygusunun ispatının aranmadığı bir yasal
düzenlemeyi benimsemişlerdir.
“Nefret Saiki mevcut mu?” sorusuna dönecek olursak;
2

www.osce.org
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Düşmanlık modelinin cevabı; fail suçu islerken nefret duygusu
içerisindeyse ‘evet’tir.
Ayrımcı Seçim Modeli ise nefret
duygusunu aramaz, mağdurun
kimliğinden dolayı hedef alınmış
olmasını, Nefret Saikinin varlığı için
yeterli görür.3
O halde, suç olan bir fiilin Nefret
Saiki ile işlendiği sonucuna varmak
için iki yöntemimiz var; biri katı
ve dar olan Düşmanlık Modeli,
ikincisi ise geniş ve esnek Ayrımcı
Seçim Modeli’dir. Belirtmek gerekir
ki, Ayrımcı Seçim Modeli’nin,
Nefret Suçlarının yarattığı toplumsal
kasvetle mücadelede daha etkili
bir yöntem olacağı açıktır. Çünkü
sadece homofobi ya da transfobi
değil; onların yol açtığı sonuçlar da, Ayrımcı Seçim Modeli’ne göre
Nefret Suçudur. Mesela; gey olduğu için yeterince güçlü olmayacağını
varsaydıkları birine saldırarak cüzdanını alan failler bizzat nefret
duygusu içerisinde olmaksızın, hedeflerini ait olduğu kimlikten dolayı
seçmişlerdir. Bu örnekte, Düşmanlık Modeli’ne göre Nefret Suçu
oluşmazken, Ayrımcı Seçim’e göre oluşur.
Bir başka olasılık da, işlenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması
yani birinci şartın olmadığı, ancak nefret motivasyonunun olduğu
durumlardır. Her fiilin suç teşkil etmediğini yukarıda da açıklamıştık.
Suç teşkil etmeyen bir fiilin, Nefret Saiki ile gerçekleştirilmesine de
Nefret Olayı denilmektedir. Bazı ülkeler Nefret Suçları yanında, Nefret
Olaylarının da veri takibini yapmaktadır.

Nefret Sucu Yasaları
1920’lerin ABD’sinde FBI tarafından, özellikle siyahlara yönelik önyargı
ile islenen suçlar ayrı bir kategoride soruşturulmaya başlansa da, Nefret
Suçu Kavramı 1980’lerde ortaya çıkmıştır. İlk Nefret Suçu Yasası 1978’te
3 OSCE/ODIHR 2009, Hate Crime Laws, http://www.osce.org/publications/
odihr/2009/03/36671_1263_en.pdf, syf. 48
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California’da kabul edilmiş ve akabinde önce ABD’de, 1990’larda da
Avrupa’da hızla yayılmaya başlamıştır.

Türkiye Ne Yapıyor?
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Translare yönelen Nefret Suçlarına dair
Nefret Suçu yasaları Türkiye mevzuatında mevcut değildir. Nefret Saiki
cezasız bırakıldığı gibi, Haksız Tahrik uygulamaları ile nasıl ceza indirim
sebebi yapıldığına ise aşağıda değineceğiz.
Türkiye, AGİT’e Nefret Suçlarının izlenmesi ve veri toplanması
hususunda İçişleri Bakanlığı’nın görevli olduğunu bildirmiştir. 4 AGİT,
2009 Nefret Suçları Raporunda, Türkiye 250 vakanın yargıya taşındığını
ve bunlardan 242’sinin yargılama sonucunda cezalandırıldığı bilgisini
vermiştir.5
Türkiye’nin Nefret Suçlarını tanımış olduğunu bildirdiği AGİT’e,
LGBT Haklar Platformunun 2009 yılı içerisinde kısıtlı imkânlarla
tespit ettiği 11 cinayet vakasına rağmen, LGBT’lere yönelik Nefret Suçu
olarak sadece iki transeksüel cinayetini bildirmesi6 de konuya gösterdiği
“hassasiyeti” açığa çıkarmaktadır.
AGİT’e bildirilenin aksine, Türkiye Cumhuriyeti tarafından izlenmeyen
Nefret Suçlarının sonuçları, Nefret Suçları Yasası’nın ne kadar elzem
olduğunu da ortaya koymaktadır.

Neden Nefret Suçu Yasaları Olmalı?
Nefret Suçları sadece kurbanı değil kurbanın ait olduğu kimliği de
hedef alan suçlardır. Bu suçların sonuçlarını sadece kurbanda değil,
kurbanın hedef alınmasına yol açan kimliğine mensup diğer kişilerde de
göstermesidir. Diğer suçlardan daha fazla kişiyi etkiler. Bir transeksüel
öldürüldüğünde diğer transeksüeller de aynı korkuyu yaşarlar ve belki
hayatlarında bir takım kısıtlamalara gider devletin almadığı önlemi kendi
imkânları ile sağlamanın tedirginliği içerisinde yaşarlar. Nefret Suçlarının,
amaç ve sonuçları açısından sosyal anlamları vardır. Nefret Suçları,
hedef gruba bu toplumda güvende olmadıkları ve iyi karşılanmadıkları,
sıradakinin grubun diğer üyelerinden biri olabileceği mesajını
4 HATE CRIMES IN THE OSCE REGION – INCIDENTS AND RESPONSES ANNUAL
REPORT FOR 2009 syf.16
5 HATE CRIMES IN THE OSCE REGION – INCIDENTS AND RESPONSES ANNUAL
REPORT FOR 2009 syf.26
6 HATE CRIMES IN THE OSCE REGION – INCIDENTS AND RESPONSES ANNUAL
REPORT FOR 2009 syf.80
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vermektedir. Toplumsal huzuru bozar ve bu hedef grubun kendini
korumasız ve güvensiz hissetmesine sebep olur.
Bu hali ile toplumda farklı kimliklerin bir arada yaşamasına yönelik
ciddi bir tehdit içerirler, hatta bu hedef grup tarihsel olarak da böyle bir
hikâyeye sahipse bu sonuçlar daha derin yaşanır.
Bu suçların diğer alelade suçlarla aynı kefede tutulması, gerekli önemin
verilmemesi veya etkili bir önlem geliştirilmemesi, vatandaşların Nefret
Suçu işlemeye toplumsal bir onay verildiğini düşünmelerine yol açar.
Sembolik bir anlamı vardır. Toplumun bazı suçlara karşı tavrını simgeler7
Tüm bu nedenlerle, Bağımsız Bir Suç Olarak Tanımlama veya Ceza
Arttırım sebebi saymak seklinde Nefret Suçları yasalaştırılmaktadır.

7 OSCE/ODIHR 2009, Hate Crime Laws, http://www.osce.org/publications/
odihr/2009/03/36671_1263_en.pdf
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5. Bölüm: Türkiye’deki LGBT’lerin
Günlük Yaşamında Maruz Kaldığı
Heteroseksist Ayrımcı Tutum ve
Uygulamalar
Melek Göregenli
Eşcinselliğin genel olarak damgalanan bir kategori haline gelmesi,
heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimlerin ayrımcılığa maruz
kalması ve zorunlu heteroseksüellik gibi olgular, 20. yüzyılın büyük bir
bölümünde gerek akademik çevreler gerekse toplumsal bir sorun olarak
göz ardı edilmiştir. Ancak ABD ve Batı Avrupa’da 1970’li yıllarda gey ve
lezbiyen hareketinin başlaması ile toplumsal alanda önemli değişimler
meydana gelmiş ve heteroseksüellerin eşcinsellere karşı besledikleri
düşmanlık çeşitli meslek alanlarının ve bilimsel çalışmaların inceleme
konusu haline gelmiştir. Eşcinselliğin bir rahatsızlık ya da bozukluk
olarak düşünülmesinden, eşcinsel karşıtı düşmanlığın toplumsal bir sorun
ve bir ayrımcılık ideolojisi olarak anlaşılmasına doğru yaşanan toplumsal
değişim süreci, George Weinberg’in (1972) “homofobi” kavramını
geliştirmesi ile daha somut, anlaşılır hale gelmiştir (Herek,2000).
Weinberg (1972) homofobiyi, “heteroseksüeller açısından eşcinsellerle
yakınlaşmaktan ya da yakın çevresinde bulunmaktan korkma
ve eşcinseller açısından da kendilerinden nefret etme” şeklinde
tanımlamıştır. Weinberg’in kitabının yayımlanmasından yaklaşık 30
yıl sonra homofobi kavramı konuşma diline yerleşmiş ve birçok temel
sözlükte de yerini almış bulunmaktadır. Bununla birlikte sosyal ve
davranış bilimlerinde yaygın bir biçimde kullanılır hale gelmiştir. 2000
yılının Mayıs ayında PsychINFO’da (psikoloji alanındaki akademik
araştırmalara ilişkin uluslar arası veritabanı) yapılan tarama sonucunda,
homofobi anahtar sözcüğünün 1.500’den fazla yayında yer aldığı
saptanmıştır.
Homofobi kavramı, eşcinsel karşıtı tutum ve davranışların, özel, kişisel
bir korkudan kaynaklandığı ve kişisel bir hastalık olduğuna ilişkin model
çerçevesinde anlaşılması gerektiği şeklindeki örtük varsayımları açısından
eleştirilmiştir. Bu yaklaşıma alternatif bir bakış açısı olarak pek çok sosyal
psikolog homofobiyi, bir bireye cinsel yönelimi nedeniyle olumsuz tutum
geliştirilmesi olarak basitçe tanımlanabilecek cinsel önyargı kavramı
yerine kullanmanın uygun olduğu görüşünde birleşmektedirler.
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Cinsel önyargılar ve homofobi üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar
akademik ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayarak bu olgunun
içinde barındırdığı örtük varsayımların ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.
Bu alandaki birçok çalışma, araştırma konusunu cinsiyetsiz terimlerle
kavramsallaştırmıştır, örneğin “eşcinsellere ya da eşcinselliğe ilişkin
tutumlar” gibi. Araştırma konusunun bu şekilde genelleştirilmesi, bir
yandan ayrımcılığın failliğini, yani heteroseksizmi örtük hale getirirken,
bir yandan da lezbiyenler, biseksüeller vb. farklı LGBTT grupların
genellikle önyargıların hedef aldığı ayrı hedef gruplar olarak gay
erkeklerden ayırt edilememesine yol açmaktadır. Bu tür bir operasyonel
tanımlama eksikliği, heteroseksüellerin farklı LGBTT gruplara karşı
tutumları arasındaki farklılıkların anlaşılmasını engellemektedir. Bunun
da ötesinde, “eşcinsel” kavramının araştırmaya katılan birçok kişinin
zihninde “erkekleri” çağrıştıran bir kavram olarak anlaşıldığı da bir
çok araştırmada vurgulanmıştır. Heteroseksüellerin eşcinsellere karşı
tutumlarının belirlenmesinde en sık kullanılan ikinci yöntem ise, bu
tutumların lezbiyenlere ve geylere karşı olmak üzere ayırt edilerek
değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım aynı zamanda heteroseksüellerin
lezbiyenlere ve geylere ilişkin tutumlarının temel olarak cinsel önyargı
olgusunun birer parçası olduklarını, bireylerin bu iki gruba karşı
tutumlarının yönünün ya da derecesinin farklılaşabileceğini, ancak
niteliksel anlamda benzer oldukları varsayımını da içermektedir. Ayrıca
biseksüel, travesti ve transseksüellere yönelik ayrımcılığın ayrı ayrı
anlaşılmasını sağlayacak pek fazla çalışmaya rastlanmamaktadır.
Bu alanda özelikle ABD’de yapılan akademik çalışmalara genel
olarak bakıldığında, cinsel önyargının, bireyin kendi cinselliğine ve
toplumsal cinsiyetine yönelik tutumlarına dayandığı göz önünde
bulundurulduğunda, bu tutumların lezbiyenlere ve geylere karşı farklı
biçimlerde ifade edilmesinin öncelikle heteroseksüel bireyin toplumsal
cinsiyet algısına bağlı olarak geliştiği öne sürülmüştür. Cinsel önyargı,
bir kişinin “heteroseksüeller grubuna” dahil olduğunu, kendine veya
diğerlerine gösterirken aynı zamanda bu kişinin “eşcinsel olduğu”
düşüncesinin akla gelmesini engellemektedir. Bundan dolayı cinsel
önyargının en gürültülü ifadeleri heteroseksüel kişinin kendi kimliğiyle
doğrudan ilişkili olan eşcinsel gruplarına yöneltilmektedir. Bu grup,
heteroseksüel kişinin “o gruba aitmiş gibi” algılanmak istemediği gruptur.
Herek (2002), biseksüel bireylerin önyargı ve ayrımcılık deneyimlerini
anlayabilmek için, özellikle de biseksüellere karşı olan düşmanlığın
eşcinsel karşıtı düşmanlıktan ayırt edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
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Aktivistler biseksüel karşıtı ve eşcinsel/gey karşıtı önyargıların
birbiriyle çoğu zaman örtüştüğünü dile getirmekte ve biseksüeller,
heteroseksüellerin kendilerini eşcinsel olarak gördüklerine inanmaktadır.
Bu düşünce aynı zamanda kendilerine karşı olan bu düşmanlığın
genel anlamda eşcinsel karşıtı tutumlardan kaynaklandığı anlamına
gelmektedir. Bu durumda bu alanda basılı olan sınırlı sayıdaki
araştırmada heteroseksüellerin biseksüellere yönelik tutumları ile lezbiyen
ve gaylara yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkilerin bulunmuş olması
şaşırtıcı değildir.
Öte yandan, heteroseksüellerin bu tutumlarının farklılaştığını öngörmek
için de bazı nedenler öne sürülebilir. Örneğin biseksüel kadın ve
erkeklerin, eşcinsel kadın ve erkeklere kıyasla toplum içinde daha az
kötülendiği/etiketlendiği düşünülebilir. Bunun yanı sıra biseksüellerin
eşcinsellere kıyasla daha yüksek düzeyde düşmanlıkla karşı karşıya
oldukları da düşünülebilir. Örneğin birçok heteroseksüel, biseksüelliği,
cinsel karışıklık veya çokeşlilikle eşdeğer olarak görüyor olabilir. Biseksüel
kadın veya erkekler, HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları
taşıyanlar olarak algılanıyor olabilir. Bazı heteroseksüeller için biseksüeller
anksiyete veya rahatsızlık kaynağı olarak da görülüyor olabilir, çünkü
heteroseksüel-eşcinsel cinselliği dikotomisinin yaratılmasında bir engel
olarak algılanıyor olabilirler.
Amerikan toplumunda heteroseksüelliğin sergilenmesi ve toplumsal
cinsiyet rollerine uyum sağlama kadınlara kıyasla erkekleri daha
fazla ilgilendiren konulardır. Homofobi kavramıyla ima edilmek
istenen korkunun, daha çok heteroseksüel erkeklerin, diğer erkekler
tarafından eşcinsel olarak etiketlenmekten korkmasını ifade ettiği de
vurgulanmaktadır. Bu durumda, heteroseksüellerin lezbiyen ve gaylere
ilişkin tutumlarındaki farklılıklar da daha açık hale gelebilir. 1997 yılında
Amerika’nın 48 farklı bölgesinde yaşamakta olan toplam 1309 yetişkinle
telefon yoluyla görüşmesinin yapıldığı araştırmada Herek (2000)
heteroseksüellerin lezbiyen ve geylere ilişkin tutumlarının yoğunluk
açısından farklılaştığını ancak değer ve nitelik açısından farklılaşmadığını
ifade etmiştir. Yazara göre yoğunluk farkının heteroseksüel erkeklerin
eşcinsellere ilişkin tutumlarının lezbiyenlere ilişkin tutumlarından veya
heteroseksüel kadınların hem gey hem de lezbiyenlere kaşı tutumlarından
daha düşmanca olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu çalışmada
heteroseksüel erkeklerin tutumlarını toplumsal cinsiyete ve cinsel kimliğe
göre şekillendirdikleri ve bu eğilimin de lezbiyen ve geylere karşı farklı
tutumlar geliştirmelerine neden olduğu görülmüştür. Heteroseksüel
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kadınların ise tutumlarını daha çok azınlık grubu paradigması temelinde
geliştirdikleri, böylelikle de tutumlarının gay ve lezbiyen olmasına göre
değişmediği anlaşılmıştır. Ancak gey ve lezbiyenlere ilişkin tutumların
birbiriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.
Birçok heteroseksüel kadın ve erkek, geyler ve lezbiyenler hakkında
düşünürken her iki paradigmayı da göz önünde bulundurmaktadır. Bir
heteroseksüel kişinin bir paradigmaya göre diğerine daha çok yaklaşması
çeşitli faktörlere bağlı olabilir, bu faktörlerden en temeli de kişinin kendi
toplumsal cinsiyeti ve cinsel kimliğini eşcinsellikle ne kadar ilişkili olarak
tanımladığına bağlıdır. Sonuç olarak gerek ABD ve Avrupa’da yapılan
pek çok çalışmada ortaya çıkan homofobik ayrımcılığın şiddetle açık
ilişkisi gerekse ülkemizde LGBT’lere yönelik ayrımcı şiddetin vardığı
düzey göz önüne alındığında, homofobinin şiddetin özel bir türü olan
nefret suçlarıyla ilişkili olarak ele alınması ve anlaşılması gereği ortaya
çıkmaktadır.

Suç, genel olarak toplumsal bir olgudur ve toplumsal olan her şey
sonuç olarak her tür suçla ilgili olgular açısından belirleyicidir fakat
nefret suçları özel olarak, bir toplumda gruplar arası ilişkilerin yaşanma
biçiminden kaynaklanan, gruplar arası ilişkiler sonucunda oluşan
şiddet konusuyla doğrudan ilişkilidir. Nefret suçlarına neden olan,
mağdurlara yönelik kişisel geçici öfke ya da planlı zarar verme isteğinden
kaynaklanan, saldırganların kişisel motivasyonları değildir, mağdurun ait
olduğu gruba yönelik önyargılar, ayrımcılık ve yanlılıklardır. Dolayısıyla,
sadece bir insana ya da gruba ruhsal ya da fiziksel zarar verilmesi
sonucunu doğurmazlar aynı zamanda saldırılara maruz kalan gruplara
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ait insanların, kendilerini ifade etmeleri hatta varlıklarını sürdürmeleri
önünde de ciddi tehdit ve engel oluştururlar. Nefret suçlarına hedef
olmaktan korunmanın tek yolu böylece kendiliğinden, insanın oluşunu,
varlık biçimini reddetmesi, en hafifinden varoluşunu görünmez kılmaya
çalışması haline gelir ki bu da nefret suçlarının nedeni olan ideolojik
arka planın esasen, toplumda belirli grupların varlığına yönelen bir
tehdit oluşturduğunu gösterir (Göregenli, 2009). Nefret suçlarının
hedeflerinin hangi gruplar olduğu, bu suçların niteliğinin de en önemli
göstergelerinden biridir. Dünyanın farklı coğrafyalarında saldırganların
hedefleri, o toplumda hangi grupların ayrımcılığa uğradığına bağlı
olarak değişmekte fakat saldırganların zihniyet yapıları, motivasyonlarını
oluşturan ve besleyen böylece suçu belirsiz hatta bazen meşru kılan
ideolojik ortam değişmemektedir. Bizim ülkemizde benzer istatistikler
olmamasına hatta henüz bu tür saldırıların “nefret suçu” olarak teşhis
edilmesinde bir söz birliği bulunmamasına karşın, medyada yer alan
haberlerden ve insan hakları örgütlerinin verilerinden hareketle, nefret
suçlarının mağdurlarının en büyük sıklıkla, cinsel yönelimleri ve etnik
kökenleri nedeniyle bu saldırıların hedefi olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de de diğer pek çok ülkede olduğu gibi, cinsel yönelim, etnik
köken, dini ya da mezhebe dayalı inançlar, daha kapsayıcı bir yaklaşımla
söylersek, çoğunluğu belirleyen tektipçi ideolojik iktidar anlayışlarının
dışında kalan var olma biçimleri farklı zamanlarda ve farklı biçimlerde
nefret suçlarının hedefi olabilmektedir.
Cinsel yönelimleri nedeniyle bireyleri hedef alan suçlar “nefret suçları
veya yanlılık suçları” olarak anılmaktadır ve bu suçlar günümüzde ciddi
bir sosyal sorun olarak ele alınmalıdır. Bu konuda ABD’de gerçekleştirilen
empirik araştırmalar, nefret suçu kurbanlarının büyük ölçüde lezbiyenler,
geyler ve biseksüeller olduğunu ve bu suçların diğer suçlar kadar yaygın
bir şekilde işlendiğini ortaya koyarak, nefret suçlarının toplumsal açıdan
ciddi bir sorun olarak ele alınmasında etkili olmuşlardır.
Nefret suçlarının mağdurları ile yapılan çalışmalar hem saldırıların
ideolojik arka planının anlaşılmasında hem de kurbanlar üzerinde
yarattığı etkilerin ortaya çıkarılmasında önemli bilgiler sağlamaktadır :
Aralarında lezbiyen, gay ve biseksüel yetişkinlerin bulunduğu toplam 450
katılımcı ile yüz yüze görüşülmüş ve bu katılımcıların cinsel yönelimleri
nedeniyle maruz kaldıkları nefret suçları hakkında bilgi edinilmiştir.
Suçların birçoğu, kamusal alanlarda bir veya iki yabancı kişi tarafından
gerçekleştirilmekle birlikte daha lokal yerlerde komşular, iş arkadaşları
ve akrabalar tarafından gerçekleştirilen suç vakaları da yer almaktadır.
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Kurbanlar, suçun cinsel yönelimleri nedeniyle işlenip işlenmediğine karar
verirken öncelikle bağlamsal ipuçlarını kullanmışlar ve saldırganların
görünür, açık beyanlarını dile getirmişlerdir. Kurbanlar, eşcinsel karşıtı
suçları belirlemede ve rapor etmede, bu suçların çeşitliliğini sergilemede
ve suçluların cezalandırılmasında polisin yanlı tutumlarının ve genel
olarak cinsel yönelimler hakkındaki toplumsal görüşün önemli olduğunu
düşünmektedirler (Herek ve ark., 2002).
Eşcinsel karşıtı suçların varlığını belgelemenin yanı sıra sosyal bilimciler
aynı zamanda bu suçların kurban üzerindeki etkilerini de anlamaya
çalışmaktadır. Bu araştırma dizisi, geçmişten beri hakim olan araştırma
geleneklerinin artık geçerliğini kaybettiğine işaret etmektedir, çünkü
son yıllarda çeşitli suç ve travmaların psikolojik sonuçları, cinsel
azınlıklara yönelik önyargılar ve önyargıların etkileri bilimsel olarak
incelenmeye başlanmıştır. Eşcinsel karşıtı suçların psiko sosyal etkileriyle
ilgili gerçekleştirilen araştırmalar henüz çok az sayıdadır fakat bu tür
suçlara eşlik eden hem failler hem de mağdurlar açısından deneyimlerin
sistematik bir biçimde tanımlanmasına büyük ihtiyaç vardır.
Gay, lezbiyen ve biseksüellerle gerçekleştirilen mülakatlarda temel olarak
3 soru üzerinde durulmuştur: 1) Cinsel azınlıkların kurbanı oldukları
nefret suçlarının çeşitliliği nedir? 2)Kurbanlar maruz kaldıkları olay ya
da durumların nefret suçu olduğuna nasıl karar vermektedir? 3)Neden
kurbanların çoğu başlarına gelen bu olumsuz durum ya da olayları polise
bildirmemektedir?
Katılımcıların dile getirdikleri en ciddi nefret suçu olayları gerçekleştikleri
yere göre sınıflandırılmıştır. Şahıs suçlarına bakıldığında, nefret suçu
olaylarının (%60) yanlılık içermeyen suçlara kıyasla (%32) çok daha fazla
kamusal alanda gerçekleştiği, buna karşılık yanlı olmayan suçların daha
yüksek sıklıkla iç – kapalı mekanlarda gerçekleştiği görülmüştür. Mal
hırsızlığı suçları ise daha yüksek sıklıkla şahıs suçlarına kıyasla kurbanın
evinin hemen önünde gerçekleşmektedir (mal hırsızlığı suçlarında bu
oran yanlı olmayan suçlarda %15 ve düşmanlık içeren suçlarda %12
iken, şahıs suçlarında bu oran yanlı suçlarda %1 ve yanlı olmayan
suçlarda %2’dir).
Nefret suçu olayları, diğer suçlara kıyasla daha fazla sayıda fail
içermektedir. Şahıs suçu olarak işlenen nefret suçlarının %47’si 2 veya
daha fazla fail içerirken, diğer şahıs suçlarının %17’si birden fazla fail
içermektedir. Bununla birlikte nefrete dayalı mal hırsızlığı suçlarının
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%68’i, yanlı olmayan diğer mal hırsızlığı suçlarının ise sadece %33’ü
birden fazla fail tarafından işlenen suçlardır. Kurbanların dile getirmiş
oldukları tüm olayların yaklaşık %62’sinde failler yabancı kişilerdir.
Ancak bu oran suç tipine göre değişmektedir. Şahıs suçu olarak işlenen
nefret suçlarının %70’inde, nefrete dayalı mal hırsızlığı suçlarının
%66’sında ve yanlı olmayan mal hırsızlığı suçlarının %79’unda failler
yabancıdır.
Suç tipi ve kurbanın cinsiyetinden bağımsız olarak faillerin cinsiyetine
bakıldığında büyük çoğunluğunun erkek olduğu görülmüştür. Kadın
ve erkek kurbanların büyük çoğunluğu faillerin en az “bir” erkek
olduğunu dile getirmiştir. Suç tipleri açısından bakıldığında şahıs suçu
olarak işlenen nefret suçu faillerinin cinsiyetinin, kurbanın kadın veya
erkek olmasına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmüştür. Bu suç grubunda kadın katılımcıların %91’inin en az bir
erkek fail ve %17’sinin en az bir kadın tarafından saldırıya uğradığı, erkek
katılımcıların ise neredeyse tümünün diğer erkekler tarafından saldırıya
uğradığı anlaşılmıştır.
Katılımcıların birçoğu eşcinsel karşıtı suçların, eşcinsellerin buluşma
yerlerine yakın noktalarda, yabancı kişiler tarafından işlendiğini dile
getirmiştir. Bununla beraber katılımcılarla yapılan bu görüşmeler
kamusal alanların tümünün bu tehlikeyi taşıdığını göstermiştir. Ayrıca
katılımcıların çoğu evlerinin, arabalarının zarar gördüğünü, kişisel
eşyalarının bu olaylar sırasında çalındığını ifade etmiştir.
Kurbanların başlarına gelen olayları nefret suçu olarak nitelendirirken
temel olarak 6 özelliğe dikkat ettiği görülmüştür. Bu özellikler sırasıyla:
1) Failin olay sırasındaki açık ifadeleri veya üçüncü bir taraftan örneğin
polisten alınan kesin bilgiler 2) Eşcinsellerin buluşma noktalarına
yakın bir yerde olması 3) Diğer bağlamsal ipuçları 4)Kurbanın kendi
çıkarımları ve önsezileri 5) Eski eşin intikamı (sadece kadınlar) ve 6)
Cinsel ilişkiyle tuzağa düşürülme (sadece erkekler).
Türkiye’de genel olarak homofobik tutumlar konusunda yapılmış az
sayıda akademik çalışma olmasına karşın, LGBT’lere yönelik ayrımcılık
ve bu ayrımcılığın sonuçlarıyla ilgili yapılmış sistematik çalışmalar yok
denecek kadar azdır. LGBT’lerin görünürlüğü, eşitlik ve hak taleplerini
merkeze alan örgütlü mücadeleler yükseldikçe, ABD ve Avrupa’dakine
benzer süreçler yaşanmakta, gerek iktidar gerekse muhafazakar sivil
çevreler tarafından karşı tepkiler gelişmektedir. Bu gelişmeler bir yandan
görünürlüğün artmasına bağlı olarak LGBTT’lere yönelik ayrımcılık ve
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şiddeti yükseltirken diğer yandan akademik çevrelerde de konuya ilgiyi
yükseltmektedir. Bu çalışmada bir başlangıç çalışması olarak LGBT’lere
yönelik heteroseksist ayrımcılıkla ilgili veri toplanması amaçlanmıştır.
Ayrımcılığın toplumsal yaşamın farklı alanlarında nasıl yaşandığı ve
sonuçları üzerinde temel bilgiler sağlanmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi:
Bu çalışma Türkiye’de LGBT’lerin yaşadıkları deneyimler, algıladıkları
ayrımcılık ve bu yaşantıların çeşitli etkilerini anlayabilmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamaları ve görüşmeler KAOS-GL
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Araştırma iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlk aşama alan araştırmasıdır.
Alan çalışmasında daha önceki araştırmalarda kullanılmış olan bir soru
formu, araştırmanın amaçları doğrultusunda küçük değişiklikler yapılarak
106 kişiyle görüşülerek uygulanmıştır. İkinci aşamada ise farklı özellikleri
olan LGBT’lerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. İlk çalışmada
uygulanan anketler kodlanarak bilgisayara girilmiş ve SPSS istatistik
programıyla analiz edilmiştir. İkinci aşamada geçekleştirilen görüşmeler
ise, ilk çalışmanın bulgularını daha anlaşılır kılacağı düşüncesiyle
bulguların arasında “yaşantılar, tanıklıklar” olarak, bir bölümü de
raporun sonuna ekler bölümüne dahil edilmiştir.

Bulgular:
Aşağıda araştırmamızın katılımcılarının demografik özelliklerini gösteren
bulgular yer almaktadır. İlkesel olarak katılımcılarımız, soru formumuza
diledikleri ve algıladıkları gibi ve kendi tercih ettikleri sözcüklerle yanıtlar
vermişlerdir. Cinsel kimlik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi
sorulara verilen yanıtların farklı sonuçlarının olması bazen tutarsızlık gibi
görünse de, kendi içinde anlamlıdır.

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Aşağıda sırasıyla katılımcılarımızın cinsiyetlerine ilişkin kendi algıları,
adlandırmaları, kimliklerinde bulunan cinsiyet ve cinsel yönelimleriyle
ilgili kendi algıları sunulmuştur. İzleneceği gibi kimlik cinsiyetleri kadın
olan katılımcılarımızdan daha yüksek oranda katılımcımız kendisini kadın
olarak algıladığını belirtmiştir.
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Cinsel yönelimini “biseksüel” olarak tanımlayan katılımcıların büyük
çoğunluğu (%90,5) kadın, %9,5’i erkektir (bu katılımcıların kimlik
cinsiyetleri ve algılanan cinsiyet dağılımları birbiriyle eş dağılım göstermektedir). Büyük bir çoğunluğu üniversite ve lise mezunudur. %50’si ailesiyle
yaşamakta, %27,3’ü arkadaşıyla, %13,6’sı tek ve %9,1’i sevgilisiyle yaşayan
kişilerdir.
Kendisini “eşcinsel” olarak tanımlayanların %92,3’ü erkek, %7,7’si
kadındır (bu katılımcıların kimlik cinsiyetleri ve algılanan cinsiyet dağılımları birbiriyle eş dağılım göstermektedir). Çoğunlukla lise ve üniversite
mezunu olan bu katılımcıların %38,5’i ailesiyle, %38,5’i tek başına,
%23,1’i ise sevgilisiyle birlikte yaşamaktadır. Katılımcılarımızın kendilerini
ifade ettikleri biçimiyle cinsel yönelimleri yukarıdaki grafikteki gibidir.
Kendilerini “gey” ve “eşcinsel” olarak tanımlayan katılımcılarımızın büyük
çoğunluğunun benzer cinsiyet kimlikleri olduğu düşünüldüğünde bu
grubun örneklemimiz içindeki toplam oranı % 32 civarındadır.
Heteroseksüel olduğunu belirten katılımcıların kimlik cinsiyetlerinin
dağılımına bakıldığında kadınların oranının %44,5, erkeklerin ise %55,6
olduğu, algılanan cinsiyet dağılımlarına bakıldığında ise bu katılımcıların
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%88,9’unun kendini kadın, %11,1’inin ise kendini erkek olarak algıladığı
anlaşılmıştır. Büyük çoğunluğu lise mezunu olan bu katılımcılar 19-29 yaş
arasındadır. %44,4’ü arkadaşıyla, %33,3’ü ailesiyle ve %22,2’si tek başına
yaşamaktadır.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri
Sonra Türkiye’de transeksüel olmak elbette toplumun genel
ahlakını ve aile yapısını bozan, sapık, ahlaksız vs olmak demek.
Bu genel ahlak ve aile yapısı konusu anayasadaki eşitlikler,
özgürlükler bölümünün yegâne engellenebileceği bölüm. Bir
sürü özgürlük alt alta sıralanıyor en altında şöyle bir paragraf
geçiyor: ama bütün bu özgürlükler toplumun genel ahlakını ve
aile yapısını korumak adına kısıtlanabilir. Bizlerin başına çok sık
geliyor bu. Burada toplumsal cinsiyet konusunda ezber bozma
anlamında herhalde bir tehdit olarak görülüyoruz. Toplumda
ezber bozan bir yapı onlar açısından normal denilebilecek o
toplumsal yapıyı farklı mecralara akıtabilecek bir tehdit olarak
görülüyoruz herhalde.

Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu lise ve üniversite mezunudur; yarısına
yakını öğrencidir ve yaklaşık % 40’ı çalışmaktadır.
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Katılımcılarımızın büyük bölümünü 19-25 yaş arasındaki gençler
oluşturmaktadır. Katılımcılarımızın yarısına yakını ailesiyle birlikte, ¼ ‘ü
arkadaşıyla ve ¼’ü de yalnız yaşadıklarını belirtmişlerdir.
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Örneklemimizi oluşturan kişilerin büyük çoğunluğu büyük şehirlerde
yaşamaktadır.

AYRIMCILIK YAŞANTILARI İLE İLGİLİ BULGULAR
Aşağıdaki grafiklerde soru formumuzda yer alan ve katılımcılarımızın
maruz kaldıkları ayrımcılık yaşantıları ile ilgili sorulara verilen yanıtlar
yer almaktadır. İlk grafikte, genel olarak algılanan ayrımcılık deneyimleri
sunulmuştur. Grafikten izleneceği gibi, en büyük oranda ayrımcılık yaşanan
ortamlar bütün Türkiye olarak tarif edilmektedir. Daha sonra sunulan
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bulguların da gösterdiği gibi burada kastedilen ev ve kişisel çevre dışındaki “her yer” dir. Ayrımcılık deneyimleri sadece katılımcılarımızın kendi
evlerinde daha az yaşanmakta, yakın çevrede ortalama düzeye yükselmekte
ve kamusal mekanlarda en yüksek düzeye ulaşmaktadır.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Kabahatler kanunu hala devam ediyor. O dönem en azından
bizi alıyorlardı, saatlerce arabaya bindirip gezdiriyorlardı. Psikolojik şiddet uyguluyorlar ve taciz ediyorlardı. Mesela en son
yargılandığım zamanki polislerden iki tanesi travestilerin yanına
oturup mıncıklayan insanlar. Balyoz ekibindeki polisler. Arabaya bindiriyorlardı. Küçükken yaşadığımız ilk ilişkilerimizi anlatmamızı istiyorlardı. İbne, top… buna benzer kelimelerle hakaret
ediyorlardı. Yoldan geçen arabaların içerisindeki insanlara “amına kodumunun ibneleri” vb. hakaretler ediyorlardı. Bir yandan
işkence ile birlikte bir yandan da taciz vardı. Sonra saatlerce
arabanın içerisinde dolaştırıp ormanın içinde bir yere bizi atıyorlardı. İstediği zaman “susun lan” diyorlardı.
Kırkkonaklar, Gölbaşı, Yeni Doğan ya da Çin Çin’in oralara bizi
götürüp atıyorlardı. Bu yerler de aslında çok tehlikeli yerler.
Karanlık, göz gözü görmeyen yerler. Herhangi bir serseriye rast
gelsen, tecavüze uğrayabilir ya da öldürülüp bir kenara atılabilirsin.
Önceden böyle yaparlardı, sonradan baktılar ki her şiddet
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olayında biz basın açıklaması yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu
yapıyoruz. Fuhuş ile mücadele komisyonu ile birlikte emniyetin
aldığı karar ile kabahatler kanununun çıktı.
… Aslında fuhuş ile mücadele komisyonunun aldığı böyle bir karar
da yok bildiğim kadarı ile değil mi? Mahkeme süreci ve avukatlar
ile görüşmelerimizde böyle bir kararın olmadığını öğrenmiştik.
….
Yani şey diyorlardı. Polis alır sana, cezayı keser. İlk başta bildiğimiz
buydu. Sonra araştırdığımızda bu cezaların gerekçesiz kesildiğini,
biz buna itiraz edince de bu cezanın fuhuş ile mücadele komisyonu karar almış gibi yaptılar. Banka hesaplarımız el koydular.
Herkes ödemeye başladı bu cezaları. Ben mesela en son 800 TL
ödedim. Bu 4-5 yılda biriken bir miktar. Ama 3-4 bin TL cezası
olanlar var. Banka hesaplarına el konmuş. Bankası ile ilgili bir
işlem yapabilmesi için de o parayı ödemesi gerekiyordu. İnsanlar bankadaki paralarını kullanabilmek için de o cezaları ödemek
zorunda kalıyorlar. Bu süreç içinde devlet kurumlarına gidip gelirken de sorunlar yaşıyorsun. Gittiğinde tacize maruz kalıyorsun.
Oranın memurlarının bıyık altından gülüşlerini görüyorsun. Yani
hayatın her tarafında sana zorluk çıkartıyorlar.
Mesela en son mahkemede, duymuşsundur. Siz de kamera
kullanın diyor polise. Suçlu olduklarını biliyorlar. Ben döverken
kamera ile kaydedip savcıya mı götürecekler? Biz de kameraya
alma işini hemen yapamıyoruz. İstedikleri zaman telefonumuz
kapattırabiliyorlar. İstedikleri zaman elimizdeki şeyleri alabiliyorlar. Nasıl kendimiz aklayacağız, nasıl haklı olduğumuz göstereceğiz? Beş yıldan beri, Pembe Hayat’ın kuruluşundan beri şiddet
sadece yöntem değiştirdi. Hiçbir azalma yok aslında. Belki gün
geçtikçe daha kötüye gidiyor diye düşünüyorum açıkçası. Onlarda çok sistematik davranmaya başladılar ve uğraşmıyorlar artık.
Götürüyorlar, yargılıyorlar. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
götürüyorlar. Orada da bir şey değilsin, bir vatandaş değilsin.
Bir şey yapmadığımız halde kabahatler kanununa aykırı davranmışsınız diyorlar. Suçumuz travesti olmak sadece. Bir de oraya
götürdüklerinde orada da hakaret, küfür, şöyle dur böyle dur
vs. yani neye karşı, kime karşı hak mücadelesi? Mesela ben. Bu
kadar sosyal bir insan olmama rağmen, neredeyse günümün
hepsini dışarıda geçiren bir insan olmama rağmen, en son polis
olaylarından sonra artık dışarıya çıkamıyorum. Korkular yaşıyorum, panik yaşıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum dışarı çıktığım
zaman. sürekli gözüm o minibüs tarzı arabaları görüyor. Polis
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arabası gördüğümde artık nefret ediyorum.
…
Cezaevinde yalnızdım. Tek başıma bir yere kapatılmıştım. Arada
yemeğimi getiren insanlar vardı. Onların gözünde bir travestiydim. Müdürün tacizine maruz kalıyordum. Okuduğum kitaplardan tut, genel tavrıma kadar gelip aşağılama yetkisine sahipti.
Belirli dönemlerde dışarı çıkıp hani hava alabiliyordum. Buna
müsaade vardı. Yani havalandırma denen bir bölüm vardı. Oraya
çıkarıyorlardı beni. Şimdi ne fark var hayatımda? Evimdeyim, arkadaşlarım ile birlikte dışarı çıkıyorum. Çalışıyorum. Faturalarımı
ödüyorum. Yapmam gereken şeyler varsa onları yapıyorum.
Orayla burası arasında ne fark var? Cezaevinde translar tecrit
ediliyor. Daha önceki konuşmalarımda da, söyleşilerimde de
bunu söylemiştim. Orada ciddi bir tecrit vardı. Erkekler ile birlikte aynı cezaevine koyuluyorduk.

Aşağıda katılımcılarımızın farklı mekansal ortamlarda yaşadıkları farklı
ayrımcılık türlerine ilişkin bulgular sunulmuştur.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE KAMUSAL ALANDA CİNSEL YÖNELİM/
CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ KALMA

Sokakta yürürken bakış ve jestlerle ayrımcılığa maruz kaldığını dile
getiren katılımcıların %42,9’u lezbiyen, %21,4’ü gey, %14,3’ü ise
biseksüeldir. Sokakta olumsuz tavırlar nedeniyle .rahatsız olduğunu
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belirten katılımcıların ise %30’u eşcinseldir.

Toplu taşıma araçlarında bakış ve jestlerle ayrımcılığa maruz kalan
katılımcıların %35,1’i lezbiyen, %27’si gay, %13,5’i biseksüel ve %13,5’i
eşcinsel katılımcılardır.

Alışveriş sırasında diğer insanların bakış ve jestleriyle ayrımcılığa maruz
kaldığını belirten katılımcıların %25,8’i lezbiyen, %25,8’i biseksüel,
%19,4’ü gey ve %16,1’i heteroseksüel olduğunu ifade eden katılımcılardır.
Alışveriş yaparken olumsuz tavırlara maruz kaldığını belirtenlerin ise
%30’u eşcinsel, bir diğer %30’luk bölümü lezbiyen ve %20’lik dilimi ise
gay katılımcılardan oluşmaktadır.
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Restoranda diğer kişilerin bakış ve jestlerinden rahatsız olduğunu belirten
katılımcıların %34,6’sı lezbiyen, %26,9’u biseksüel, %15,4’ü gey ve
%11,5’i heteroseksüel katılımcılardır. Restoranda kendisine cinsel yönelimi
nedeniyle hizmet verilmediğini belirten katılımcıların %33,3’ü lezbiyen,
%22,2’si heteroseksüeldir.

Kültürel etkinlikler sırasında çevredeki diğer insanların bakış ve jestleriyle
ayrımcılığa maruz kaldığını belirtenlerin ise %29’u lezbiyen, %22,6’sı gay,
%19,4’ü biseksüel ve %16,1’i ise eşcinsel katılımcılardır.
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Barda cinsel yönelimi nedeniyle diğer insanların bakış ve jestlerinden
rahatsız olduğunu belirten katılımcıların ise %38,2’si lezbiyen, %23,5’i
biseksüel, %17,6’sı gey katılımcılardır. Barda cinsel yönelimi nedeniyle kendisine hizmet verilmediğini belirtenlerin ise %28,6’sı eşcinsel,
%21,4’ü travesti-transseksüel, %21,4’ü lezbiyen ve %14,3’ü ise biseksüel
katılımcılardır.

Okulda cinsel yönelimi nedeniyle hakarete uğradığını belirten
katılımcıların yarısı heteroseksüel katılımcılardır. Okulda olumsuz tavırlarla
rahatsız edildiğini ifade edenlerin ise %54,5’i biseksüel, %18,2’si eşcinsel
katılımcılardır.
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Ders sırasında diğer insanların bakış ve jestleri nedeniyle ayrımcılığa maruz
kaldığını belirten katılımcıların %47,1’i gey, %29,4’ü biseksüel ve %17,6’sı
lezbiyen katılımcılardır.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Sonrasında askere gittim. O zamanlar eşcinsellik, lezbiyenlik,
geylik falan filan ortamım yok zaten Adana gibi maçoların çoğunlukta olduğu bir yerde. Tamam, orda gençlik yıllarında mahalledeki erkekler ile ilişkilerim oldu. Birçok çıkmalarım oldu ama ken-
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dimi kesinlikle ibne olarak görüyordum. Onları hep erkek olarak
görürdüm. Bendeki ruh onlarda yoktu. Hal ve hareketleri ile çok
doğallardı. Ataerkil bir erkek ama bir erkek ile de yatabiliyorlardı.
Ben de bunu anlayamıyordum. Beni kız gibi mi görüyorlardı? Ne
görüyorlardı? Nasıl bir şey görüyorlardı? Hiç anlamıyordum. Adana’nın kırsal bir mahallesinde eşcinsel bir ilişki vardı yani. Kimse
yok demiyordu.
Ailem tarafından zaten çok sevilen bir çocuktum. El üzerinde
tutulan bir çocuktum. Askerlik çağım geldi. Her erkeğin, erkek
görünümünde olan her erkeğin askerlik yapması gerektiğini
düşünürdüm. O sana bir mecburiyet. Çünkü eşcinsellik, travestilik hakkımda hiçbir bilgim yok. Ben Şehnaz’dım. Askerliğimi
Çanakkale’de yaptım. 56 gün yaptım. Kadındım ama askerlik
yapıyordum. Yani orada birilerdin hoşlanacak ve hoşlandığımı
belli edecek zamanımız yoktu. Gecenin dördünde kalkardık. İçtimaya çıkardık. Kendimizi hemen bir eğitimin içinde bulurduk.
Eğitimlerden gelir gelmez de yatardım. Yani öyle kıvıracak, birine
bakacak bir halim yoktu. Ben de onlar gibi, dayanabilmek için
kadınlığımı bir tarafa bıraktım, elimden geleni yaptım ama o 56
gün bana cehennem gibi geldi. 15 günlük izine geldiğimde kafayı
yemiştim artık. Psikolojim bozulmuştu. Kimse ile konuşmuyordum. Askerliğin bitmesin daha 15 ay var diye kafayı yiyordum.
Hep düşünüyordum. Uyuyamıyordum. Korkuyordum. Ne olacağını bilmiyordum. Bundan kurtuluş yok diye düşünüyordum.
Ama şu anki bilinçte olsaydım kesinlikle adım bile atmazdım.
Usta birliğine Elazığ’a gittim. Gittiğimde güzel bir ilçe, güzel bir
karakol, yeni yeni askerler. Ne güzel bir yermiş dedim. Orada
usta birliğim başlamıştı ve orada âşık oldum. Onunla beraber
askerlik yaptım. Onunla beraber silah tuttum. Bu arada da tacize de maruz kaldığım durumlar oldu. Ama orada da sevilen bir
askerdim o yüzden kesinlikle bir baskı yaşamadım. Asker kıyafetim biraz boldu ve terziye götürdüm ve taytı gibi yaptırıp öyle
giymiştim. İçtimalarda ve eğitimlerde üstlerim bana “kızım ne
yapıyorsun” vs. derlerdi. “iyiyim komutanım, ne yapayım” gibi
konuşmalar başlamıştı aramızda. Orada birini sevdim ve usta
birliğim çok güzel bitti.
……
Didim’de otele gittik yerleştik. Bavullarımız koyduk. Bir gittik geldik. Kadınla adam oturmuş diyorlar ki; “burayı terk edin!”. Ne
oldu? Dedim. “Burada milletin kocaları var, siz çok güzelsiniz, burada size asılırlar, karıları terk eder gider”. Ay böyle saçmalık olabilir mi? neler neler söyledi. Resmen şunu söylesene kardeşim.
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Siz travestisiniz. Sizi gören müşterilerimiz, oteli terk ediyor
desene. En son “evet hanımefendi, biz ticari amaçlı düşünüyoruz,
o yüzden travestiyi istemiyoruz” dedi. Kovdular bizi.
Eşyalarımızı, bavullarımız topladık aşağı iniyoruz. Aşağıda ne diyorlar biliyor musun? “3 saat burada kaldınız. Buranın ücretini
öder misiniz?”. Böyle iki yüzlülük olabilir mi?. len …. Sen bana
ibne diyorsun, lanetli diyorsun, Lut kavmi diyorsun, şerefsiz diyorsun ve benim paramı istiyorsun. Kadını orada yolacaktım. Sen
nasıl bir kadınsın ya dedim. senin Allah’tan korkunda mı yok, ne
şerefsiz kadınsın, demediğiniz laf kalmadı bir de benden para
istiyorsun. Ben bedenimi satıp bu parayı kazanıyorum. Sen o
parayı nasıl yiyeceksin. Bizimle ilgili böyle düşüncelerin varken.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE İŞ HAYATINDA CİNSEL YÖNELİM/
CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ KALMA

İş ararken diğer insanların bakış ve jestleriyle ayrımcılığa uğradığını belirten
katılımcıların %36,42ü gey, %27,3’ü lezbiyen katılımcılardır. Cinsel
yönelimi nedeniyle işe alınmadığını dile getiren toplam 9 kişi bulunmaktadır. Bu 9 kişi arasında 1 gey, 3 biseksüel, 3 heteroseksüel, 1 travesti-transseksüel katılımcı bulunmaktadır. 1 kişi de cinsel yönelimini belirtmemiştir.
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İş yerinde çevresindeki diğer insanların bakış ve jestleriyle rahatsız olduğunu, ayrımcılığa maruz kaldığını belirten katılımcıların %31,2’si lezbiyen, %25’i gey, %18,8’i biseksüel ve %12,5’i heteroseksüel katılımcılardır.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE KURUMSAL ALANLARDA CİNSEL
YÖNELİM/CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ
KALMA
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Polisin olumsuz tavrı nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirten
katılımcıların lezbiyen, biseksüel ve eşcinsel katılımcılardır. Polisin bakış ve
jestleriyle rahatsız edildiğini belirtenlerin ise %50’si lezbiyen, %25’i geydır.
Polis tarafından hakarete uğradığını dile getirenlerin %33,3’ü travesti-transseksüel, bir diğer %33,3’lük dilimi ise heteroseksüel katılımcılardan oluşmaktadır. 1 gey, 1 eşcinsel ve 2 heteroseksüel katılımcı polis ile ilişkilerinde
yaralama olmadan saldırıya uğradıklarını, 2 biseksüel, 1 heteroseksüel ve
1 travesti-transseksüel katılımcı ise polis tarafından yaralanarak saldırıya
uğradıklarını ifade etmişlerdir.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

“ahlakın ev basmaları vardı. Devletin kötü muamelesi - devlet derken polis – polis her zaman için emniyet sağlamak için
var olan bir kurum. Benim cinsel yaşantıma karışmasını ben
yadırgıyorum. Bu benim cinsel hayatım ve özel hayatım. Polis
sadece kavgaya, gürültüye, hırsızlığa, cinayete, ne bileyim gaspa
darpa karışabilecek bir insan. Dört duvar arasında yaşanan şey
2 insan arasındaki şeydir. Bu, ne üst kattaki komşuyu ilgilendirir,
ne sokaktaki polisi. Bu çok yanlış bir tutum ve davranış. Benim
yaşadığım ev de basıldı ahlak polisi tarafından. Ama onun basılma nedeni, müşteriden dolayı değildi, bizim yan apartmanda
Ankara’nın o zamanlar mafyası sayılan insanın dayısı oturuyordu, onlar bize bu evden ya gideceksiniz ya gideceksiniz dediler. İki defa aynı kelimeyi tekrar ettiler. Çünkü, biz gayrimeşru
çalışıyoruz, siz de gayrimeşru çalışıyorsunuz, sizin evinize gelen
insanlar bizim evimizi birimizden birimizi görüp öğrenecekler, bu
yüzden de burdan taşınmalısınız diye bizi tehdit etmişlerdi. Biz
de evden taşınmadık. Bir güzel ev arkadaşım dayak yedi falan
filan ve ahlak polisine sürekli dilekçeyle telefonla ulaşarak, bu
evde fuhuş yapılıyor, diye geldiler eve. Ve kadın diye söylenmişti,
gelindiğinde. Ahlak polisi öyle geliyor, ilk geldiklerinde kadın diye
gelmişlerdi. Ben kapıyı açtım, hatta oturduk çay filan içtik, burda
kadın yok mu dedi. Hayır dedim ne kadını... Biz travestiyiz dedim. Cemre ile birlikteydik. Adam şaşırdı ve amirini aradı. Amirim
burada kadınlar değil, translar (dönmeler) oturuyor dedi. Ne
yapalım diye sordu, hiçbir şey yapmayın gelin dedi. Ve adamlar
gitti, hiçbir şey olmadı. Ahlak polisleri... Aradan birkaç ay geçtikten sonra da o dediğim mafyanın dayısından ötürü, ev basıldı ve
kapandı. Dayak mı yedim? Bir tane tokat yedim, o da kimliğimi
üzerime almadım diye. Dürüst konuşmayı seven bir insanım.
Polisin kötü muamelesiyle çok mu karşılaştım? Yaa çok şükür,
ben (elini tahtaya vuruyor) yani hiçbir zaman polisten dayak ye-
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medim. Bir tek o evin basıldığı gün, kimliğimi üzerime almadım
diye yediğim tokat haricinde. Bir de ahlaka ilk düştüğümde, beni
evime döndürmek için, tekrar erkek olmam için dediler, geldiğin
yere gideceksin, evet ilk ahlaka düştüğümde, evet 4 tane elime
beysbol sopası dayak yedim. Onun dışında 16 yıllık benim trans
hayatımda, polisten hiçbir zaman dayak yemedim, şiddet... ” O
da hayır dedi. Ben duyuyorum tabi, arabanın altındayım ama
duyuyorum. Ondan sonracığıma, diğer laçovariyi buldular, getirdiler ama nasıl dövüyorlar onu, aklın hayalin durur, böyle bir
dayak atamazlar. Ama çok şiddetli dövdüler. Beni de inat ettiler bulacağız bunu diye. El feneriyle arabaların altına baktılar ve
buldular. Arabanın altında buldu beni, silahın alnına mermiyi
verdi,tabi, çıkk lan dedi. Tamam dedim, çıkıyorum, sakın ateş
açma. Çıktım. Bana şöyle bir baktı, öbürüne baktı, ulan dedi
hani yine bunun saçları uzun ve memeleri var dedi, bunun dedi
kadın hali var dedi, sen utanmıyor musun erkek halinle kendini
düzdürmeye-siktirmeye diye, bunu çok kötü dövdüler. Ve arabaya bindik biz, götürdüler, ifadeler alındı, ondan sonra bana dediler ki aç ellerini. Elimi açtım, memleketine gideceksin, döneceksin erkek olacaksın diye 4 tane beysbol sopasıyla dayak yedim.
Ama tabi el kabardı, şiddetli kabardı. Ondan sonra tuvalette suyu
döktüler, ellerim kabarmasın diye, yerleri sildirdiler. Bir dayağı o
zaman yedim, bir de evim basıldığında.
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Diğer kişilerin bakış ve jestleriyle mahkemelerde rahatsız olduğunu belirten
toplam 6 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin 3’ü lezbiyen, 2’si heteroseksüel
ve 12i biseksüel katılımcılardır. Mahkemelerde hakarete uğradığını ifade
eden katılımcılar gey, heteroseksüel ve travesti-transseksüel katılımcılardır.
1 lezbiyen, 1 eşcinsel ve 1 travesti-transseksüel katılımcı mahkemelerde
olumsuz tavırlara maruz kaldıklarını dile getirmişlerdir.

Hastanelerde cinsel yönelimi nedeniyle hizmet alamadığını belirten 1 travesti-transseksüel, 1 biseksüel ve 1 lezbiyen katılımcı bulunmaktadır.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE ASKERLİK HİZMETİNDEYKEN CİNSEL
YÖNELİM/CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ
KALMA
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2 gey ve 1 heteroseksüel katılımcı askerlik hizmeti sırasında çevresindeki
kişilerin bakış ve jetleriyle rahatsız olduğunu, 1 eşcinsel ve 1 travesti-transseksüel katılımcı hakarete uğradıklarını, 1 eşcinsel ve 1 heteroseksüel
katılımcı ise tehdit edildiklerini ifade etmişlerdir.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE AİLE İÇERİSİNDE CİNSEL YÖNELİM/
CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA MARUZ KALMA
Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Ben içime kapanıkken evden çıkmıyordum ancak eşcinsellerle
tanıştıktan sonra eve girmemeye başladım. Eşcinsellerin yanında kendimi daha rahat hissediyordum ve sürekli onlarla birlikte
olmak istiyordum. Bu evden çıkmayan çocuk eve girmez olunca
ailemin dikkatini çekti ve ailem beni izlemeye başlamış. Gençlik parkı ortamından ailem benim eşcinsel olduğumu öğrendi.
Ataerkil ve aşırı muhafazakar bir aile yapısında sahibim. 1990’nın
sonunda ailem benim evden çıkmama izin vermedi. Ve sürekli
olarak gözleri benim üzerimde idi. Bu baskılardan kurtulduğum
dönemler oluyordu ancak bunun sonrasında aile içi şiddetle
karşılaştım. En son baş edemeyeceklerini anladıklarında aile içi
bir toplantıda “yaşamamam gerektiği” konusunda hem fikir oldular. Annemim karara isyanı hiçbir şeyi değiştirmedi ve annem
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ağlamakla yetindi. Bu süre içinde üç gün zincire vurdular. Nasıl
öldüreceklerine karar verene kadar aç susuz bıraktılar. Bu arada sürekli şiddete maruz kalıyordum. Altı kardeşten en küçük
ağabeyim bu üçüncü gün zincirden çözüp sokağa bıraktı. Ve
sokakta yaşama şansımım daha yüksek olduğunu söyledi. Altı
ay kadar Ankara sokaklarında, parklarda ve tren vagonlarında
yaşadım. Daha sonra İstanbul’a gittim. Bir bucuk seneye yakın
İstanbul’da seks işçiliği yaptım. Daha sonra seks işçiliğinin bana
göre olmadığını anladım ve üniversite sınavına girdim. eğitim
fakültesini kazandım. Üniversitenin kurtuluş olacağını düşünerek hiç düşünmeden okumaya gittim ve üniversiteyi bitirdim.
Üniversite sırasında bir çok maddi problem yaşadım. Eşcinselliğimden dolayı ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldım. Üniversiteyi
bitirdikten sonra tayinim çıktı. Ve öğretmen olarak doğuda bir
ilde göreve başladım. Öğretmen kimliğimi alır almaz yıllardır görmediğim annemi görmek için Ankara’ya geldim. Annem ve babamla görüştüm, öğretmen olduğumu söyledim. Bana yaptıkları
işkencenin haksızlığını ispatlarcasına üniversite yıllarımı anlattım. Ancak benim ailem ile mutluluğum üç gün sürdü: ağabeylerim ve akrabalarım ve çevre baskısı yüzünden babam beni evden
kovdu.

Ailenin olumsuz tavırlarıyla ayrımcılığa maruz kaldığını belirten
katılımcıların çoğunluğu lezbiyen katılımcılardır. Ailesinin kendisine bakış
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ve jestlerinden rahatsızlık duyanların ise %55,6’sı lezbiyen, %22,2’si ise
eşcinsel katılımcılardır. 1 gey, 1 biseksüel ve 1 travesti-transseksüel katılımcı
ailesi tarafından hakarete uğradığını ifade etmişlerdir. Ailesi tarafından tehdit edildiğini belirten ise 1 gey ve 1 heteroseksüel katılımcı bulunmaktadır.

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE DİNİ İNANCIN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE
GETİRİRKEN CİNSEL YÖNELİM/CİNSİYET KİMLİĞİ NEDENİYLE
AYRIMCILIĞA MARUZ KALMA

Dini etkinlikleri yerine getirirken diğer insanların bakış ve jestleriyle
ayrımcılığa maruz kaldığını belirten katılımcıların %27,7’si lezbiyen,
%22,9’u biseksüel, %21,7’si gey, %7,2’si heteroseksüel, %5,7’si eşcinsel,
, %4,8’i travesti-transseksüel katılımcılardır. 1 eşcinsel katılımcı tehdit
edildiğini, 1 lezbiyen katılımcı olumsuz tavırlara maruz kaldığını, 1 travesti-transseksüel katılımcı ise kendisine hizmet verilmediğini dile getirmiştir.
Aşağıda ayrımcılığa maruz kalınan mekanların genel dağılımı sunulmuştur.
Önceki bulgularla tutarlı olarak kamusal mekanlardan özel mekanlara
gidildikçe ayrımcılık yaşantıları azalmaktatır.
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Yukarıdaki grafikte sunulan ayrımcılığa maruz kalınan yerler ve durumların
dışında katılımcılarımızın “diğer” kategorisinde belirttikleri deneyimleri
aşağıda sunulmuştur.
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Diğer yerlerde ayrımcılığa maruz kaldığını belirten toplam 10 katılımcının
dile getirdikleri alanlar kendi ifadeleri ile aşağıda sunulmuştur:
Dershanede (2), Parkta (1), Otelde (1), Sex shopta (1), Hamamda (1),
Barda (1), Tatil yerinde (1), Evinin önünde (1), Zabıtada (1).
Diğer yerlerde ayrımcılığa maruz kaldığını belirten bu katılımcıların 9’u bu
ayrımcılık uygulamalarının ne şekilde gerçekleştiğini belirtmiştir. Belirtilme
sıklıklarına göre bu türler sırasıyla şu şekildedir:
Olumsuz davranışlar (aileye açıklama ile tehdit) (4), Hizmet vermeme ya
da kovulma (3), Şiddet (1), Saldırganlık – yaralama yok (1).

AYRIMCILIĞA DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK MARUZ
KALMANIN DUYGUSAL SONUÇLARI
Aşağıdaki iki grafikte katılımcılarımızın kendi yaşadıkları ya da tanık
oldukları, paylaştıkları ayrımcılık deneyimlerinin sonucunda yaşadıkları
duygusal sonuçlara ilişkin bulgular sunulmuştur. Katılımcılarımızın yarısı
ayrımcılığa uğramaktan, daha büyük çoğunluğu ise ayrımcılıktan kaynaklanan şiddetten ve saldırıya uğramaktan korkmaktadır.
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CİNSEL KİMLİK – YÖNELİM KONUSUNDAKİ AÇIKLIK
Aşağıda sırasıyla katılımcılarımızın cinsel yönelim, kimlikleriyle ilgili çevrelerine açılma, açılabilme konusundaki bulgular sunulmuştur. İlk grafikte
tüm ilişki tiplerine ilişkin deneyim izlenebilir, sonraki grafiklerde tek tek
her ilişki türü açısından açılma deneyimlerine yer verilmiştir. Bu bölümde
dikkate değer bir sonuç, katılımcılarımızın en büyük oranda cevapsız bıraktıkları soru grubunun bu sorular olmasıdır.
Sonuçlar genel olarak, katılımcılarımızın farklı kategorilerdeki “arkadaş”
gruplarıyla daha açık ve rahat ilişkiler sürdürebildikleri yönündedir. Aileden
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en büyük çoğunlukla açık olunan kişiler, kardeşlerdir, kardeşleri anne ve
daha sonra babalar izlemektedir.
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Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Bu yaşantıyı gördüm, bu yaşantının zorluklarını biliyorum,
yaşıyorum ya yıllardır, neyin ne olduğunu bildiğim için. Mesela
benim akrabamdan, kardeşim ya da yeğenim, herhangi birisinin
de eşcinsel olmasına karşı çıkmam ama bu ortama girmesine
kesinlikle karşı çıkarım.
..Fuhuş ortamına karşıyız. Yani, transeksüel olabilir, biseksüel
olabilir, eşcinsel olabilir, ne olursa olsun fuhuş ortamı olmasın.
Özel hayatı onu ilgilendirir, ama fuhuş ortamı bizi yıpratıyor.
..Peki, biz de seks işçiliğini de tartışıyoruz bir yandan, mesela istemediğim bi adamla yatağa girmek benim için çok yıpratıcı birşey.
..İşte, bu neden kaynaklanıyor. Senin bir işin var, çalışıyorsun.
Fuhuş yapmıyorsun. Fuhuş yapmadığın için, seçme hakkın var.
Ama biz geleceğimizi garanti altına almak için, yarınımızın ekmeğini çıkarmak için, ya da 1 ay sonra biraz daha kendimize
bakmak için, ya da tatile rahatça gidebilmek için bunu yapmak
zorundayız. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Önceden, dediğim
gibi, kulüpte çalışırken bunu seçme hakkımız vardı. Şu an internet üzerinden biz seçiliyoruz. Sadece, paramızı, istediğimiz ücreti veren insanı kabul ediyoruz. Aşağısını da kabul etmiyoruz. He
paramızı veren insan da karşımıza ne çıkacağını da bilmiyoruz,
muamma.

Katılımcılarımızın yaklaşık 1/5’i özel yaşamları hakkında sorulan sorulara
doğru yanıtlar vermemekte, sadece yaklaşık % 10’u her zaman doğru yanıtlar verdiğini belirtmektedir.
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KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER
Cinsiyet kimliği, yaş, eğitim vb. özellikler, yukarıda sunduğumuz
ayrımcılığın farklı boyutlarıyla ilgili sonuçları nasıl etkilemektedir? Aşağıda
katılımcılarımızın farklı konularda verdikleri yanıtların karşılaştırmalı
olarak ele alınarak analiz edildiği grafikler sunulmuştur.
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Cinsiyet kimliklerini “kadın” olarak belirten katılımcılarımızın, özellikle
kamusal alanlarda ayrımcılığa maruz kalmaktan daha çok korku duydukları, bununla birlikte ayrımcılık yaşantılarının cinsiyet algısına göre
değişmediği görülmektedir.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

…Dayakları yiyorduk rahat bir şekilde. Ellerimiz filan şişiyordu böyle. Birbirimize sopayla vurduruyorlardı. Beysbol sopası.
Çıkıyorduk. Kızılay’a doğru geliyorduk. Aradan 1-2 saat geçiyordu, yeniden alıp götürüyorlardı. En son yine bir gün emniyetten
çıktık. Kızılay’a doğru geldik, Akay’dan bir ekip bizi aldı, normal siyah-beyaz Çankaya taraflarından. Kimliklere filan baktı. Sen nerelisin dedi. Sen benim hemşerimsin, nasıl böyle bir şey yaparsın
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dedi. Sonra beni dövmeye başladı. Karşılık da veremedim. O polisin hemşerisiyim diye dayak yedim. Eskiden polis şiddeti daha
çoktu. Şu an fazla yok. Onu söyleyebilirim. Yasalardan dolayı.
“Yani, dediğim gibi bir mağazaya gidersen, normal bir mağaza,
herkese hizmet veren, senin eşcinsel olduğunu görünce 20 liralık
bir t-shirt ü sana 50 liraya satabiliyor. O etiketi gördüğün halde.
Onu söyleyeyim, bunu yapan mağazalar var. Mesela, beyaz eşya
filan almak için gittiğimiz büyük mağazalarda, 1000 liralık bir şeyi
1500 deyip, 1200 e filan satmaya çalışıyorlar. Kısacası, her yerde
kazıklamaya çalışıyorlar. Trans olarak yaşamak çok zor, kesinlikle
çok zor bir hayat. Mesela benim kendi özel sigortam var. Genelde
Güven Hastanesine gidiyorum. Bunu, ordaki müşteri temsilcisine de söyledim. Yani, bazı doktorlarda, çok homofobiklik hissedebiliyorum. Çok aceleci davranıyorlar, ben birşey anlatırken
ilgisiz bir şekilde bakıyor. Sonuçta, ben özel sigortamla gidiyorum oraya, bağkur bile değil yani. Söyledim bunu. Bende bu var
diyorum, hemen yoktur filan diyor doktor. Hemen psikolojiye
bağlıyorlar, anksiyete filan diyorlar. Ben gidiyorum doktora akciğerlerim ağrıyor diyorum, bana psikolojiktir o diyor. Bir defa
KBB ye gittim. Ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Yürürken
basınç oluyor, yutkunamıyorum, çınlama sesi geliyor. Gittim,
doktor aptal aptal beni dinleyip, seninki psikolojik, kendini sıktığından kaynaklanıyor, fazla yürüyüş yapma gibi saçma sapan
şeyler söyledi. Bunu bana özel hastane yaptı. Devlet hastanesine hiç gitmedim. Orada ne yaparlar bilemiyorum. Orası daha
farklıdır herhalde.

Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Bazen gazetelerde tuhaf haberler çıkıyor, özellikle vergi vs konularında uzman yazarların yazıları oluyor, babasının emekli aylığını
alabilmek için cinsiyet değiştirdi gibi haberler. Bu tür haberlere
gülüp geçin, öyle pat diye olan bir şey yok, korkunç sancılı, acılı
bir süreç yaşanıyor sonuçta. Ölmek istediğiniz anlar çok oluyor,
kezbanlık dönemi dediğimiz dönem mesela çok zor bir dönem
çünkü o dönemde ne tam istediğiniz beden inşa edilmiş durumda o yüzden çoğunlukla hep tanımlanamaz pozisyonda kalıyorsunuz. İnsanlar “bu ne ya” diyerek yanınızdan geçiyor. Sonuçta
bu süreç aileyle, çevreyle ilişkiler yavaş yavaş azalmaya, daralmaya başlıyor ve yalnızlaşma söz konusu oluyor. Açılma süreci
de aynı zamanda çünkü mesela en yakın dostlarınız sizinle yan
yana görünmekten çekinmeye başlayabiliyor ya da herhangi bir
açıklama yapmadan pat diye sizinle ilişkisini kesebiliyor. Benim
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çok yaşadığım bir şey bu, tabi bunu yapmayan dostlar da olabiliyor ama çevre giderek daralıyor ve giderek yalnızlaşıyorsunuz
sonuçta. Bunlara ben gemileri yakma durumu da diyorum. O
arzu o kadar şiddetli ki çevreyi, dostları, aileyi bir anda silebiliyorsunuz, zor bir şey evet ama zaten sürecin kendisi zor. Daha fazla dramatikleştirmeyeyim. Şimdi beden o tasarladığınız biçime
ulaşmaya başladığında giderek kendinizle barışıp bütün o çektiğiniz acıları unutabiliyorsunuz. Her şey geride kalmış oluyor ve
yeni bir yaşam başlıyor. Aynı ömre sığdırılmış ikinci bir yaşam gibi
bir şey bu. Bu yeni yaşam, değişim boşuna değil. Bu arada bu
geçiş sürecinde kadınlık ve erkekliği öğreniyorsunuz.
…..
.. Sonra gene gelen tepkilerden biri dinle ilgili, dinden imandan çıkmış gibi bir şey transeksüel olmak. Burada belki tanrının
yarattığı beden üzerinde değişiklikler yapıyor olmak yani onu
bozmak belki onun etkisi de olabilir ama ameliyat şartını yerine
getirirseniz, yani toplumsal cinsiyet rollerine tümüyle uyarsanız
gene kabul görebiliyorsunuz ilginç bir nokta olarak. Burada gene
ameliyata zorlama var alttan alta. Burası başlı başına konuşulması gereken bir şey. Transeks olgusunda bedende düzeltmeler yapma arzusu demiştik ama yeni yeni ben böyle düzeltmeler
yapma ihtiyacı duymuyorum bedenimle barışığım ben toplumsal cinsiyet normlarına uyarak yaşamak istemiyorum diyen yeni
yeni arkadaşlarımızı da görüyoruz. Belki transeksüellik olgusuna yeniden bakmaya ve daha derinden bakmayı da sağlayacak
bir şey aslında. Ama sonuçta tabi toplumsal cinsiyet normlarına sonuna kadar uyma yönünde ameliyat bir şart olarak gelip
konuyor önümüze. Sonra toplumsal yaşamın tümüyle dışında
olmak demek transeksüel olmak. Dışına itilmek demek. Yine
toplumsal cinsiyet normlarına uyarsanız kabul ediliyorsunuz
yoksa apayrı bir varlık olarak – batılılar freak diyorlar – ucube
düzeyinde bir varlık olarak kabul ediliyorsunuz
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Yukarıdaki grafikte en belirgin ayırt edici sonuç, kimlik cinsiyeti “erkek”
olan katılımcılarımızın, “kadın” olan katılımcılarımızdan daha yüksek
oranda yakınları tarafından kabul edildiklerini algılamalarıdır. İş hayatında ve kurumsal mekanlarda ise bu katılımcılarımız daha yüksek oranda
ayrımcılık algılamaktadırlar.
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Cinsel yönelim algısına göre bakıldığında, travesti ve transseksüellerin,
kamusal ve kurumsal alanlarda en yüksek oranda ayrımcılığa maruz kalan
kişiler oldukları, bununla birlikte yakınları tarafından en fazla kabul edildiklerini algılayan katılımcılarımızın da aynı grup olduğu görülmektedir.
Bulguların değerlendirilmesi sürecinde katılımcılarımızın cinsel yönelimlerine ilişkin kendi tanımlamalarını kullandık. Grafikte, kendilerini “gey” ve
“eşcinsel” olarak tanımlayan katılımcılarımızın çok büyük çoğunluğunun
gey olduklarını göz önüne aldığımızda, bu grubun diğer gruplara göre
oldukça yüksek ayrımcılık deneyimi yaşadığı görülebilir.
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Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri

Bundan on yıl önce Gençlik Parkı’nda şiddete uğradım. Gençlik
Parkı’na partner bulmak için gitmiştim. Birileriyle karşılaştım.
Karşımdaki insanlardan zarar göreceğimi hissettiğim halde onlarla konuşmak için ilk adımı ben attım. Onlarla bir şeyler paylaşmak istediğimi ben söyledim. Onlarda kabul ettiler. Bir yerlere
gittik. Onlardan birine oral seks yaparken diğeri elindeki bira
şişesini kırıp boğazıma dayayıp , cebimdeki paraları istedi. Cebimde bir biletlik param vardı, onu da aldılar. Küfrederek yanımdan ayrıldılar. Sonra Gençlik Parkı’ndaki karakola gittim. Çocukların yaşlarının küçük olacağını varsayarak, “ Senin başın belaya
girer” dediler.
xxxxxxx
….... Transeksüel olmayı ama fuhuş yapmamayı isterdim. Normal bir işte çalışmayı arzulardım. Hala arzuluyorum. Hala istiyorum. Gündüzleri sizler gibi işe gidip, akşamları zevkime göre
arkadaşlarımla vakit geçirmek isterdim. Transeksüel ortamına ilk
girdiğimden beri hayalim bu olmuştur. Transeksüel görünümünde
bir işte çalışıp, akşamları mesaimden sonra evime gelip zevkime
göre yaşamayı isterdim. Fuhuşu bırakmak istiyorum. Çünkü bu
dedikoduların arkası kesilmeyecek. Her gün bir yenisi ekleniyor.
Bıktım. Ve her an, bunu öğrenen bir insanın bana telefon açıp,
müşteri gibi gelip de beni öldürmesinden çok korkuyorum. Açık
açık söylüyorum. Yani seks sektöründe olup da fuhuş yapmak zorunda kalan, ister heteroseksüel, ister eşcinsel olsun, öğrenildiği
an bu korkuyu, öldürülme korkusunu üzerinde atamaz.

Eğitim düzeyinin çok önemli bir farklılaştırıcı etkisinin olmadığı, bununla
birlikte eğitim düştükçe yakınlar tarafından kabul edilme düzeyinin
yükseldiği görülmektedir. Benzer biçimde çalışma durumunun da yakınlar
tarafından kabul edilmeyi etkilediği, çalışan katılımcılarımızın daha
yüksek oranda yakınları tarafından kabul edildikleri gözlenmektedir.
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Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri
Bundan sonraki dört yıl öğretmenlik yaptım. Bütün bu süre
içerisinde gey, travesti ve transeksüel bir çok arkadaş edindim.
Öğretmenliğimin son senesi gey olarak hayatımı sürdüremeyeceğime karar verdim. Git gide daha efemine olmaya başlamıştım.
Eşcinselliğimden dolayı çok sevdiğim öğretmenlikten istifa etmek
zorunda kaldım. Ankara’ya geri döndüm. Hayatımı sürdürmek
için bir işe ihtiyacım vardı. Fakat eşcinselliğimden dolayı iş bulmakta zorlandım. Bu süre içerisinde travesti ve transeksüel arkadaşlarımın yanında yaşadım. Zor yıllarda yanımda anne dediğim
travesti Sevgi’nin bana çok yardımı oldu. Hayatımı sürdürmenin
başka yolu olmadığını gösterdi ve yıllar önce üniversiteyi bir
şans olarak görerek kaçtığım seks işçiliğine geri dönmek zorunda
kaldım. “ “Hayatım farklı yönlerde gelişmeye başlarken kadın olmanın bedelini bütün travesti ve transeksüeller gibi bende ağır
bir şekilde ödemek zorunda kaldım. Seks işçiliği yaparken sadece
seks işçilerine yönelik saldırılara değil aynı zamanda transfobik
ve homofobik şiddete de maruz kaldım. Caddeden, merkezde
polisin şiddeti bir yandan, saldırganların, çetelerin saldırıları,
kaçırmaları ile bugünlere geldim. Kadın olmaya çalışırken bu tür
olaylar hayatımdan bir çok şeyi de beraberinde götürdü.
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Yaşın genel olarak ayrımcılık deneyimleriyle ilişkisi olmasa da, yani
hangi yaşta olursa olsun katılımcılarımız genel olarak ayrımcılığa maruz
kaldıklarını belirtseler de, farklı boyutlarda yaşın önemli farklılaştırıcı
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etkisi olduğu görülmektedir. Kamusal alanlarda ayrımcılığa maruz kalma
yaş büyüdükçe azalırken, kurumsal mekanlarda ve iş hayatında giderek
artmaktadır.

10. Yakınları tarafından kabul
görme

kalma
4. Orduda ayrımcılığa maruz
kalma
5. Kurumsal alanlarda
ayrımcılığa maruz kalma
6. Dini alanlarda ayrımcılığa
maruz kalma
7. Özel alanda ayrımcılığa maruz
kalma
8. Ayrımcılığa uğramaktan
korkma
9. Saldırıya uğramaktan korkma

2. Kamusal alanda ayrımcılığa
maruz kalma
3. İş hayatında ayrımcılığa maruz

1. Ayrımcılığa maruz kalma
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Katılımcılarımızdan arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle birlikte yaşayanlar kamusal
alanlarda en yüksek düzeyde ayrımcılık algılamışlardır. Kurumsal ortamlarda da en yüksek düzeyde ayrımcılık algılayan katılımcılarımız da aynı
gruptur. Yakınları tarafından kabul edilme düzeyi ise arkadaşlarıyla birlikte
yaşayan katılımcılarımız açısından diğer gruplara göre oldukça yüksektir.
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Sonuç:
Araştırmamızın en önemli sonuçlarından biri, katılımcılarımızın cinsiyetleri
ve cinsiyet kimlikleriyle ilgili geçişliliklerdir. Katılımcılarımıza uygulanan
soru formunda, cinsiyetleri konusunda kendi algıları ve tanımlamalarının
esas alınacağı bir biçim öngörülmüştür. Sonuçlar, katılımcılarımızın cinsiyet konusundaki algılarının kategorik olmadığını açıkça göstermektedir. Bu
sonuç, cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerin sınırlayıcı kategorik kapsamlar
içinde hapsedilerek anlaşılamayacağını göstermekle beraber, homofobik
ayrımcılığın sadece LGBT’lerin sorunu olmadığını göstermek açısından
da önemlidir. Bu sonuçlar, ABD’de benzer araştırmaların sonuçlarıyla ilgili
geliştirilen görüşler ışığında daha iyi anlaşılabilir; bu düşünceden hareketle
tartışmayı aşağıda kısaca özetleyelim.
Amerika’daki gey ve lezbiyen hareketinin tarihine bakıldığında eşcinsellerin
toplum içindeki statülerini değiştirme amacı taşıyan iki politik stratejinin
olduğu görülmektedir. Her iki strateji de cinsel önyargının köklerini anlamak amacıyla farklı paradigmalar öne sürer. Günümüzdeki hakim strateji
yenilikçi bir azınlık grubu politikası olarak değerlendirilebilir. Bu model
eşcinsellerin heteroseksüellerle aynı sivil ve insan haklarına sahip oldukları
fikri üzerine kuruludur. Bu “eşcinsel hakları” yaklaşımı, Amerika’da II.
Dünya Savaşı sonrasındaki eşcinsel erkek hareketleriyle öngörülmüş olsa
da 1970’li yılların ortalarında yaygın hale gelebilmiştir. Eşcinsel hakları
hareketi, lezbiyen ve geylerin (ve ayrıca biseksüel ve transseksüel bireylerin)
kültürel gelenekler, fiziksel sınırlar ve politik görüşler eşliğinde toplum
içinde giderek görünür hale geldiklerini vurgulamaktadır. Bir diğer deyişle,
gayler ve lezbiyenler, etnik bir grup gibi ayrı bir azınlık grubunu oluşturmaktadırlar. Eşcinsel hakları modeli günümüzdeki cinsel önyargı olgusunun bir azınlık grubunun tutumları paradigması temelinde anlaşılması
gerektiğini önermektedir. Bu anlamda eşcinsellere ilişkin tutumlar, çoğunluk grubunun ırksal, etnik ve diğer azınlık gruplarına ilişkin tutumları ile
psikolojik olarak benzerdir.
İkinci temel paradigma ise “geylerin özgürleşmesi” hareketi ve toplumun
cinsellik ve toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerini radikal bir biçimde
değiştirme amacını taşır. Bu paradigma Amerika’da özellikle de 1960’lı
yılların sonları ile 1970’li yılların başlarında savunulan bir görüşü temsil
etmektedir. Yeni Sol politikalar, kadın hareketi ve etnik azınlıkların mücadelelerinden etkilenen gey özgürleşmesi, her insanda biseksüel eğilimlerin
olabileceği bu nedenle de “eşcinsel” ve “heteroseksüel” şeklindeki mutlak
ayrımdan vazgeçilmesi gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu düşünceye
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benzer olarak aynı dönemde lezbiyen feminist hareketin bazı katmanlarında da her kadının lezbiyen olma eğilimini taşıdığı fikri de savunulmuştur.
Bu iki ideoloji de birbirinden ciddi biçimde ayrılıyor olsa da ve tek parça
değillerse de hem gey özgürlükçülerinde hem de lezbiyen feminist bakış
açısında, eşcinsellik ve heteroseksüelliğin ataerkil bir toplum tarafından
bireylere yüklenen kategoriler olduğu veya değişen toplum ihtiyaçlarının,
bireyin kendinde eşcinsellik eğiliminin varlığını fark etmesine yol açacak bir
değişimi sağladığı şeklindeki argümanlara rastlayabiliriz.
Bu bakış açısı, eşcinsel hakları hareketine kıyasla daha farklı bir cinsel önyargı kuramı öne sürer. Yarı etnik, alt bir gruba karşı olan tutumları yansıtmaktan çok, kişinin kendine ilişkin tutumlarını özellikle de kişisel kimliğin
ayrı ama birbiriyle yakından ilişkili yönlerine ilişkin tutumlarını anlamayı
amaçlamaktadır. Öncelikle cinsel önyargı kişinin kendi cinselliğine ilişkin
tutumlarıyla ilişkilidir. Kinsey ve arkadaşları (1948) yarım asırlık bir süre
öncesinde, cinsel davranışın ve deneyimlerin heteroseksüellik ve eşcinsellik
arasındaki kontinyum üzerinde yer aldığını, bu süreklilik içinde birbirinden
keskin bir biçimde ayrılabilecek kategoriler olmadığını fark etmişlerdir.
Birçok heteroseksüel eşcinsel davranışlarda bulunmakta veya hemcinsleriyle
aralarında cinsel çekim hissetmektedir, aynı gey ve lezbiyenlerin heteroseksüel deneyimleri olduğu gibi. Sonuç olarak, bir kişinin deneyimlerini
(heteroseksüel veya eşcinsel, gey veya straight) dikotomik bir biçimde
haritalamak her zaman mümkün değildir ve bazı bireyler cinsellikleriyle
ilgili emin olamamakta ve bir karmaşaya düşmektedirler.
Araştırmanın bulgular bölümünde ayrıntılı olarak izlenebileceği gibi,
katılımcılarımızın % 80’ yakın bölümü farklı türlerde ayrımcılık deneyimlerinden en az birini yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrımcılık deneyimleri
sadece katılımcılarımızın kendi evlerinde daha az yaşanmakta, yakın çevrede ortalama düzeye yükselmekte ve kamusal mekanlarda en yüksek düzeye
ulaşmaktadır. Aile içinde de saldırıya varan ayrımcılık yaşantıları gözlenmektedir. Bu sonuçlar, özellikle kamusal alanların içerdiği tehdit açısından
ABD’deki araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır.
İşe alınmama, hizmet alamama ya da normalden daha yüksek bedellerle
hizmet alma, en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinde bile hizmet
alamama şeklinde ortaya çıkan ayrımcı davranışlar dile getirilmiştir. Dini
inançlarla ilgili ibadetler sırasında olumsuz bakış ve jestler, hakaret ve
tehditler yaşanabilmektedir. Askerlik sırasında hakaret tehdit vb. olumsuz
deneyimler sıklıkla dile getirilmiştir.
Katılımcılarımızın yarısı ayrımcılığa uğramaktan, daha büyük çoğunluğu
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ise ayrımcılıktan kaynaklanan şiddetten ve saldırıya uğramaktan korkmaktadır. Cinsiyet kimliklerini “kadın” olarak belirten katılımcılarımızın,
özellikle kamusal alanlarda ayrımcılığa maruz kalmaktan daha çok korku
duydukları, bununla birlikte ayrımcılık yaşantılarının cinsiyet algısına göre
değişmediği görülmektedir. Katılımcılarımızın yaklaşık 1/5’i özel yaşamları
hakkında sorulan sorulara doğru yanıtlar vermemekte, sadece yaklaşık %
10’u her zaman doğru yanıtlar verdiğini belirtmektedir.
Sonuçlar genel olarak, katılımcılarımızın farklı kategorilerdeki “arkadaş”
gruplarıyla daha açık ve rahat ilişkiler sürdürebildikleri yönündedir. Aileden
en büyük çoğunlukla açık olunan kişiler, kardeşlerdir, kardeşleri anne
ve daha sonra babalar izlemektedir. eğitim düştükçe yakınlar tarafından kabul edilme düzeyinin yükseldiği görülmektedir. Benzer biçimde
çalışma durumunun da yakınlar tarafından kabul edilmeyi etkilediği,
çalışan katılımcılarımızın daha yüksek oranda yakınları tarafından kabul
edildikleri gözlenmektedir. Kamusal alanlarda ayrımcılığa maruz kalma
yaş büyüdükçe azalırken, kurumsal mekanlarda ve iş hayatında giderek
artmaktadır.
Araştırmamızın katılımcıları, göreceli olarak yüksek eğitimli, yarısına yakını
ailesiyle birlikte yaşayan, çoğunluğu genç ve çoğunluğu büyük şehirlerde
yaşayan bir gruptur. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu çalışmanın
sonuçları, LGBT’lerle yapılan ve raporumuzun farklı bölümlerinde yer
verilen derinlemesine görüşmelerle birlikte değerlendirildiğinde, heteroseksist ayrımcılığın şiddete dönüşmesinin özel alanlardan kamusal alanlara ne
kadar yaygın olduğunu açıkça görülmektedir. Daha düşük eğitimli ve daha
güç koşullarda yaşamını sürdüren LGBT’ler için çok daha ağır bir tablonun
yaşandığını söylemek aşırı bir yorum olmayacaktır.
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Ek 1: Ayrımcılık Ve Şiddet Örnekleri
Türkiye’de kanun ve yasaların gerektiği gibi uygulandığını düşünmüyorum her şeyden önce. Neden diye sorarsan… Türkiye’de kanun ve yasaların gerektiği gibi uygulandığını düşünmüyorum her
şeyden önce. Neden diye sorarsan, son iki polis davası ve daha
önceki polisler ile ilgili davalar bunu gösteriyor. Polisten şiddet
görüyorsun, keyfi olarak uygulama yapıyor. Seni durdurma yetkisine sahip oluyor. Her şeyi yapıyor. Transeksüelliğimiz üzerinden bunu yaşıyoruz. Karakola şikâyetçi olmaya gittiğinde, gittiğin
karakol onların görev yaptığı karakol oluyor. İlk başta şikâyetinden vazgeçirmeye çalışıyorlar. İlla ki şikâyetçi olacağım dersen,
avukatın yoksa kötü muamele ile karşılaşıyorsun. Avukatın geldiği zaman, her şey daha yumuşak, prosedürüne uygun bir şekilde yöntem değiştirerek, “sen şikâyetçi olamazsın. Olacaksan biz
şikâyetçi oluruz. Güç bizde, polis biziz” şeklinde davranıyorlar.
Doğal olarak, karakola gitmeden önce savcılığa telefon açıyorlar.
Bilgiyi veren de onlar zaten. Doğal olarak savcılık da, gözaltında olmamız veya ifademiz alınıp serbest bırakılmamız yönünde
davranıyor.
Mahkeme sürecinde kâğıt geldiğinde her defasında yargılanan
da biz oluyoruz. Bu sefer hem bu kadar şiddeti hem bu kadar
ayrımcılığı yaşayan biz olup da bir de yargılanmak bu ülkede yargı
sisteminin olmadığını gösteriyor. Ya da şikâyet edeceğin mercilerin de ön yargısının olduğunu gösteriyor. Sonuçta ben buradan
kalkıp en ufak bir olayda savcılığa gitsem savcılık da bana bir
önyargı ile yaklaşacak. Biz şunu söylüyoruz sürekli. Bunları çok
fazla göz ardı etmeden gidelim şikâyetçi olalım. Her bir yeni dava
yeni bir başlangıçtır. Yaşamımızdaki önyargı ve nefreti öldürür ve
gerçekten demokrasinin olduğu bir yerde yaşamaya başlarsak,
trans kimliğimiz yüzünden yaşadığımız zorlukların bir kapısının
açılabileceğini düşünüyorum. Ama gel gelelim geldiğimiz nokta
ne oluyor? Hep ön yargı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bugüne kadar
gittiğimiz hiçbir davada, kendi özelim için söyleyecek olursam,
özellikle polise mukavemet adı altında yargılandığın dosyalarda
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hiçbir zaman yargılanan polis görmedim. Hep yargılanan bendim
mesela. En son iki olay mesela bunun çok bariz bir göstergesiydi. Yolun en sol şeridinden gidiyorum ve hiçbir şekilde trafiği
tehlikeye atma gibi bir durumumuz yok. Arabanın içerisinde toplam dört kişiyiz. Hiçbir anons yok, arkamızdaki polis arabasını
görmedik. Sağ tarafta bekleyen bir polis arabası önümüze doğru direksiyonu kırdı. Orada kaza yapabilirdik. Biz de o panik ile
direksiyonu sağa çevirseydik orada hayatımızı kaybedebilirdik.
Ama ne oluyor? Geliyorlar. “ineceksin arabadan” diyorlar. Niye
ineceksin? Ben kimlik bilgilerimi gösteriyorum. Kendimi tanıtan
bilgiler veriyorum. Zaten karakolun yüz aşinalığı var. Daha önceki
olaylarda, arkadaşlarımızın uğradığı ihlaller ile ilgili rapor vermeye gittiğimiz zamanlardan bizi tanıyorlar. “İneceksin” diyorlar.
Ben niye ineyim arabadan? Tamam ineyim. İnersem ne olacak?
Kabahatler kanunundan ceza alacağım. 117 TL. Durup dururken,
hiçbir suçum yokken seyahat özgürlüğüm engellenerek durdurulmam da ağırıma gidiyor. Bir polis diğerini çağırıyor. Diğeri başka bir polis çağırıyor vs. O gün zaten kameraya her şeyi çekmiştik.
Mahkemeye delilleri de sunduk. Bu sefer çok şaşırtıcı bir şekilde
mükemmel bir yargılama sürecinden geçtik. Olumlu bir yargılama süreciydi. Konuşmamıza müsaade edildi. Azarlanmadık.
Bir önceki seferde saçlarımdan çekilerek, biber gazı sıkılarak
“Buse’ye vurun, Buse’ye vurun, gazı sıkın” denilerek gözaltına
alınmıştım. Sonuçta onların camiasında ve bizim camiamızda
yıllardan beri tanınan bir insanım ve şiddet, aktivist kimliğim
üzerinden bir de beni vuruyor. O geçmiyor, bir hafta sonra kabahatler kanununa göre yine aynı karakolun aynı polisleri tarafından, bu sefer hiç direnmeden, buyurun diyorum, ceza yemeye
götürülüyorum. Arkasından bir hafta geçmiyor. Park halindeyken
polis yine “niye duruyorsunuz?” ile başlayan cümleler ve suçumuzun ne olduğunu sorduğumuzda “travestilik yapmak”, travestiliğin suç olup olmadığını sorduğumuzda da şiddet gösterip
tekrar karakola gidip hakkımda dava açılıyor. Benim dava açmam
gerektiği halde, bir ay içerisinde üç kere bu duruma maruz
kaldım. Geçmiş yaşamımda bir sabıkamın olması da bunları etkileyen bir şey. Sen “sabıkalısın” sonuçta ile karşılaşıyorsun zaten. Ne yaparsan yap, sen potansiyel suçlusun zaten. Potansiyel
suçlu olman, -sabıkadan da geçtim- trans olmamdan, seks işçisi
olmamdan vs. vs. olmamdan, o kişinin psikolojisinde sen nasıl bir
tipsen ona göre koyup yorumluyor. O zaman da anlamını kaybediyor. Ben polislerin bize olan davranışının hiçbir tanesinin olumlu mu, olumsuz mu, hiçbir tane iyisi mi yok örneğine hep şey der-
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im. Bu kadar polislik olay, bu kadar dava gördüm, gerçekten şunu
net söyleyebiliyorum. İyi polis yok veya bizi iyi tanıyan polis yok.
Bize karşı önyargısız polis yok. Bu örnekleri çoğaltabilirsin. Doğal
olarak da yargı süreci artık benim için anlamlı bir şey olmaktan
çıkıyor. Ben bu ülkede, devlet başkanı, cumhurbaşkanı, milletvekilleri sürekli şunları söylüyorlar. Türban yasası ile birlikte “bu
ayrımcılıktır, olmaz, olamaz” cümleleri ile başlayan ve azınlıklara,
ezilenlere, ötekilere karşı açılımlardan bahsederken onların
konuşmaları da bana bir şey ifade etmiyor artık. Söylenilenler,
konuştukları, savundukları ve savunmaları gerekenler arasında
dünya kadar uçurum oluyor. Ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım.
Benim hakkım nerde? Sen bu ülkenin bir başbakanı, bir –cumhurbaşkanı veya milletvekili isen benim hakkımı neden susarak
savunmuyorsun ve beni neden bu hayatın içerisinde her defasında, bir değil, binlerce defa tecrit ediyorsun. Ben önceden şunu
sorardım kendi kendime. “Neden insanlar haklarını aramıyorlar?
Neden insanlar mücadele etmiyorlar? Neden insanlar mahkeme
süreçlerine gitmiyor?” Ben beş yıldır bu camianın içerisindeyim.
Beş yıldan beri seks işçiliği yapıyorum, beş yıl öncesini ve beş
yıl sonrasını hatırlıyorum. Şu an bana herhangi bir konuda “git
polisten şikâyetçi ol, git şunu yap, git bunu yap” derlerse ben
yıllardan beri aktivizm ile uğraşan bir insan olarak yapmam artık.
Veya sesimi keser, dayağımı yer ya da cezamı yer giderim. Benim
her avukat tutmam çok yüklü miktarlara mal oluyor. Kabahatler kanunundan bir ceza almam 125 TL’ye mal oluyor. Sonuçta
seks işçiliği yaparak bu paraları ödemek zorunda kalıyorum veya
bunun stresi ile “yargılanacak mıyım? Cezaevine mi gireceğim?
Polisler daha mı çok kafasına takacak? Daha mı çok şiddete maruz
kalacağım?” yaşıyorum. Her geçen gün şiddetin dozajı da artıyor.
Balyoz’un çıkması ile birlikte, camları çerçeveleri indirilen, Mamak çöplüklerine atılan, hayatın dışına, şehir dışlarına sürülen,
gündüz yaşamaları neredeyse engellenen hep bizler oluyoruz.
Bütün bunları düşündüğünde de kime, neye karşı demokrasi?
Demokrasi haklı olanın yargılanması ise, ben diğer transları da
anlarım artık. Ne diye şikâyetçi olacağım! Şikâyetçi olup ne yapacağım? Sabah dokuzda mahkeme oluyor. Sen beşe kadar çalışan
bir insansın. Dokuzda mahkemeye gitmek bizim için bir şiddet.
Veya o gün çalışmaman gerekiyor. Ya başına bir şey gelirse diye?
Gitmezsen de zaten yargılanan bir insansın, bunun cezasını yiyeceksin. Her tarafı ile elini kolunu bağlıyor. Sen bu ülkede ne diye
yargıya güveneceksin. Ben açıkçası yargıya olan inancımı kaybettim. Bu yaşamın içerisinde mücadele vereyim derken, bir şekli
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ile, o senin mücadele edeceğin yerden alıp başka bir yere koyuyorlar. Eleştirdiğim her şey son dönemlerde başıma gelir oldu.
Demek ki koşulları da o zaman iyi tayin edemiyorduk. Kim olursa
olsun, bir kere hakkını savunur, iki kere hakkını savunur, üç kere
savunur, dört kere savunur, beşincide de hala haklı iken, hakkını
savunmaya çalışırken haksız duruma düşürülüp de bütün gün
kötü muameleye maruz kalmayı göz önüne alarak da artık hak
diye bir şey olmadığını düşünür ve hakkını savunmamaya başlar.
Bir hafta içinde translara yönelik kaç tane olay oldu dersen, altı-yedi tane sayabilirim. Sokaktan geçen insanlar arabalara taş
attılar. Karakola gidildi, şikâyetçi olundu. Bir arkadaşımız iki arabanın arasında sürüklendi vs. vs. buna benzer bir sürü olay. Artık
umursamıyoruz. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz açıkçası.
Polise gitmiyoruz. Onlardan bir şey istemiyoruz. Zaten her gittiğimizde yapılan muamele çok belli. Polis çoğu zaman da her iki
tarafa da müdahale etmiyor. Sanki iki tarafta da pislik, “bırakalım
birbirlerini yesinler, pislikleri pislikler temizler ancak” diye
düşünüyorlar.
Pvsk’dan sonra (polis vazife ve selahiyet kanunu) hiçbir anlamı
kalmadı. Polise o haklar verildikten sonra hiçbir anlamı kalmadı.
Hatta bu kanundan sonra polisler “artık kaçamazsınız, kaçarsanız
vururuz” demeye başladılar. Şiddet arttığı gibi bir de yasalarda
hak sahibi değilsin. İşin kötü tarafı bu. Polis sana şiddet uyguladığında, dövdüğünde, ceza kestiğinde hiçbir şekilde derdini
anlatamıyorsun. Sen suçlusun, bu kadar basit. Bir şekilde yolunu
yöntemini bulup buna dair şeyler yapıyorlar.
1970’li yıllarda kimse bize ev vermezdi. Yedi sekiz lubunya bir
evde, bir odada kalırdık. Bulduğumuz evlere de ev denmiyordu.
Kendimize ait bir oda değil, kendimize ait bir kupamızın bile olmadığı zamanlardı.
Tarlabaşı’nda bir sokak Abanoz. 1970’lerde İstanbul’un ilk
genelevinin olduğu sokak. İlk başlarda “madam” olarak tabir
edilen Ermeni, Rum Ve Rus gacılar çalışmış. Ondan sonra Zürafa Sokağı’na taşındı genelev. Hatta Abanoz kapandıktan sonra
kadınlar Galatasaray meydanında çark atıyorlardı. Abanoz’da
yavaş yavaş, 61 anayasasının da etkisiyle pansiyonlar şeklinde
evler açılmaya başladı. İlk pansiyon 1974’de açıldı. Travestiler,
transeksüeller, has gacılar, İtalya’dan Rusya’dan, Bulgaristan’dan,
Yugoslavya’dan, Kıbrıs’tan, Yunanistan’dan lubunyalar gelip
sokakta hep birlikte çalışıyorduk. Kör Leyla, Hatice, İlyas, Sok Sok
Meral, Sidikli Leyla, Yücel Anne evlerin sahipleriydi. Bundan 24
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sene önce polisin baskısı bu kadar şiddetli değildi ama.
O zaman sokakta ‘erkete’ler (gözcü) dururdu. ‘Engin’ aramızda
parolaydı. Engin dendiği zaman kapılar kapanırdı. O dönemde
yeni bir ekipler amiri geldi. Aksilik bu ya amirin adı da Engin’miş.
Engin bu durumdan çok rahatsız oldu ve ciplerle kapılarımızı
kırıp evin içine girmeye başladı. ‘San’ diye bir patron vardı. Çok
kaşardı. Amire gidip “Ben seni trans kolisi” yapacağım dedi ve o
ekipler amiri bir numaralı trans kolisi oldu. Ondan sonra baskılar
iyice azaldı.
siyasetin gölgesinde
1974’te, Ecevit başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
Milli Selamet Partisi’yle (MSP) koalisyon hükümeti kurdu.
Abanoz kapandı. ‘Kırbaç’ diye bir ahlak baş komiser geldi. Diğer
ahlak komiserlerine nazaran çok dinci ve eli sopalıydı. Biz de
“vur kaç” çalışıyorduk. Kapı aralıklarında çalışıyorduk. Çatıların
üstüne çıkıyorduk. Muhtar gelirdi, diğer evlerin kırılan kiremitlerin parasını bizden tahsis ederdi. 1975’de Demirel hükümeti
geldiğinde ise, artık daha çok özgürdük, evler çalışıyordu. Biz de
rahat yaşıyorduk. Gayet rahattık. O zaman travestiler görünür
değildi. Herkes dört duvar arasında çalışıyordu. Sokağa çıkmak
gibi bir derdimiz yoktu. Şimdilerdeki gibi sokaklarda boy göstermek zorunda kalmıyorduk. O zaman da vardık. Herkes işine
gücüne giderdi. Sonrasında her birimiz evlerimize dönerdik. 70’li
yıllarda daha özgür yaşayabildiğimizi düşünüyorum.
Sadettin Tantan dönemi... Şube başkanı olarak göreve başladı.
O zamanki Tepebaşı Gazinosu’nda bütün patronları topladı ve
“Gece 12’ye kadar çalışacaksınız, 12’den sonra kapatacaksınız”
demiş. O zaman Elmadağ’a kadar her yerde pansiyonlar vardı
ve kırmızı ampuller hepsinde yanardı. Patronlar birkaç gün saat
12’ye uydular. Daha sonra ‘aman’ dediler. Gece sabahlara kadar evler çalışmaya devam etti. Bir gün Tantan genel bir baskın
yaptı. Belediye otobüsleri ile sokakları kesti. Bütün müşterileri otobüslere doldurdular ve Sansar Han’a, yani Sirkeci Emniyeti’ne götürdüler. Abanoz dönemi böylece kapanmış oldu.
dolapdere’nin gecekonduları Patronlar Abanoz’dan sonra boş
durmadılar ve hep birlikte Dolapdere’ye geçtik. Elmadağ’dan
aşağıya inen yolun orası çöplüktü. Tek bir arabanın geçebileceği
bir yol vardı. Gecekondularda, barakalarda çalışmaya başladık.
Eski patronlardan Kör Hatçe, Sidikli Leyla, Kör Meryem, hep birlikte orda yer açtık. Bir Abanoz devri kapandı Dolapdere devri
açıldı. Rüşvet her zaman vardı ve orda da devam ediyordu. Ev-
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leri briketlerden yapıyorduk. Polis geliyor yıkıyordu, biz yeniden
yapıyorduk. Çalışmaya devam ediyorduk. Geliyorlardı yıkıyorlardı, biz de yeniden yapıyorduk. Dolapdere’de uzun süre çalıştık.
Sonrasında bir daha oturmayacağımız ve yeniden inşa edemeyeceğimiz şekilde evleri yıktılar. Ülker sokağı, bildik hikâye
Dolapdere’den sonra, Ülker Sokağı ve Bayram Sokağı açıldı. Ben
80 ihtilalinden sonra Ankara’ya geldim. Ankara’da durum iyiydi.
Hepimiz rahattık. Ülker Sokağı ise, bildiğimiz hikaye: On yılı aşkın
bir süre aynı mahallede oturan komşular bir gün uyandılar ve
transeksüellere ahlaksız olduğuna, onlarla aynı mahallede yaşamak istemediklerine karar verdiler. Ülker Sokağı’nda bir direniş
yaşandı. Transeksüellere evleri basıldı, yakıldı, yıkıldı. Mahalle
esnafı tehdit edilerek transeksüellere mal satmaları engellendi.
Ve transeksüeller teker teker sokağı terk etmek zorunda kaldılar.
suç unsuru: kondom Bugün ev baskınları daha şiddetli devam
ediyor. Fuhuş suç olmadığı halde evlerde kondom bulunması
‘suç’ sayılıyor, evlere keyfi baskınlar yapılıyor. Kapılar balyozlarla parçalanıyor. Ve bunlar şov amaçlı, medyanın gözleri önünde
yapılıyor.
Geçen sene İstanbul’da her transeksüel ‘evim ne zaman basılacak’ korkusunu yaşadı. Bir sürü apartman, ev basıldı. Onlarca transeksüel sokakta kaldı. Bayram Sokağı’ndaki ev baskınlarının artistik fotoğrafları gazetelere de yansıdı. En son şubat
ayının ilk haftasında Zafer Palas’ta yeniden evleri bastılar. Polis izne gerek duymadan evlerimizi basabiliyor. Sanki 11 Eylül
zanlılarını yakalamış Amerikan polisleri gibi bütün apartmanı
sarıyorlar, evlerin altını üstüne getiriyorlar. Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle ev basılırken ne arıyorlar? Polis en son ev baskınında,
transeksüellere evleri yanında, şikâyetçi olan “güya” aile evlerini de arattılar. Evlerde bir şey bulunmuyor tabi. Suç unsuruna
rastlanmıyor. Ama sadece transeksüellere yaşadığı huzursuzluk
yanlarına kalıyor... Esnaf transeksüelleri mahkemeye vermeye
başladı. Sürekli polis baskınına maruz kalıyorlar. Polis baskın
yaptığı zaman sadece transeksüeller değil mahalle esnafı da rahatsız oluyor. Ancak onlar faturayı polise değil, transeksüellere
kesiyorlar ve bizlerden şikâyetçi oluyorlar. evlerimiz için mücadele ediyoruz Eskiden evler basılacağı zaman bir gün önceden
gelir haber verirlerdi. Şimdi ise ellerinde mühürlerle geliyorlar.
Sen de gündelik kıyafetinle, terlikle sokakta kalıyorsun. Örneğin
64 yaşında bir transeksüel arkadaşımız sokakta terlikle kaldı. Evcil hayvanlar, kuşlar, balıklar evde bırakıyorsun. Evin mühürlerinin açılması, yeniden evine kavuşabilmen için de en az birkaç
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hafta sokakta kalıyorsun. İstanbul’un her yerinde transeksüeller
var; ancak, ev baskınlarının Beyoğlu bölgesinde yoğunlaştığını
görüyoruz. Aslında bunun sadece transfobiyle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Beyoğlu’nun giderek kıymetlenmesiyle
birlikte transeksüeller, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yıldırılmaya çalışılıyor. Ev herkes için huzurlu bir yer olması gerekirken
transeksüeller için artık, güvenli, huzurlu olarak nitelendirilemeyecek bir hal aldı. Biz kendi hayatlarımız için, güvenli, huzurlu
ve mutlu evlerimiz için mücadele ediyoruz.

