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GİRİŞ
Ceza davalarının bir parçası olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri, mevzuatta sıkça yapılan değişikliklerin
sonucu olarak anlaşılması ve aktarılması zor, bütünlükten uzak bir karmaşayı çağrıştırmaktadır. Temel
yasalarda dahi dil ve kavram birliğinin sağlanamamış
olması, benzer durumlara farklı mercilerin farklı isimlendirmeyi tercih etmeleri bu karmaşayı arttırıcı bir
etki yaratmaktadır. İşin içerisine 2012 Eylül’ünden bu
yana hak ihlallerine karşı bireysel başvuru mercii olarak
görev yapan Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin karar ve başvuru süreçleri dahil
edildiğinde, koskocaman bir kavram yığını, konunun
uzmanlarının dahi zaman zaman anlamasını güçleştiren bir bütünü ortaya çıkarmaktadır.
Konunun uzmanı olan avukatların veya en genel anlamda hukukçuların dahi takip etmekte bazen zorlandığı
bu süreçleri kavramak, hukuk eğitimi almamış veya
pratiğe ilişkin bilgisi, genel geçer bilgi ve gözlemleri
ile sınırlı olan birçok kişi açısından çok daha zor bir hal
almaktadır.
Bu çalışma ile amaçlanan, konu ile ilgili herhangi bir
eğitim sürecinden geçmemiş ve bu yönde profesyonelleşmemiş, dolayısıyla bu teknik bilgiye her yönü ile
sahip olması beklenemeyen aktivistlerin ve bir anlamda haber gönüllülerinin yani gönüllü muhabirlerin bu
çalışmalarını kolaylaştırmaktır.
Öte yandan soruşturma ve kovuşturma birer rutin halini alan hak ihlallerinin yanı sıra, görünmeyen veya
görünür kılınması için başka bilgilere ihtiyaç duyulan
birçok ihlal, dava dosyaları ile birlikte tozlu arşiv raflarına kalkmaktadır. Oysa görünürde ihlal gibi gelmeyen
birçok olay aslında bir ihlalin perdesini aralayabilmek-

5

DAVA GÖZLEM KILAVUZU

tedir. Soruşturma veya kovuşturma makamlarının, bu
faaliyetleri sırasında muhatap oldukları LGBTİ bireylere
yaklaşımlarından, kişilere göre farklılaşan kararlarına;
kişilere farklı usul kurallarını uygulamaktan yargılama
sonucunda hükmedilen ceza veya ceza yerine verilen
ve seçenek yaptırımlar olarak adlandırılan alternatif
cezalandırma biçimlerine değin, uygulanan standartta
yaratılan farklılıklar, başka bir ifade ile çifte standart,
takip edilen vaka ile ilgili olarak o vakadan ayrı bir araştırmayı da zorunlu kılmaktadır.
Bu metindeki kısa açıklamalar, bu araştırmayı kolaylaştırma çabası içermektedir. Genel başlıklar altında
soru-cevap bölümlerine de yer verilecektir. Çalışmanın
sonunda temel kavramlara ilişkin bir derlemeye de yer
verilmiştir.

1. BİR OLAYIN ADLİ OLAYA
VE DAVAYA DÖNÜŞMESİ
Olay, basit anlamı ile bir etkileşim sonucu ortaya çıkan
durumdur. Gündelik hayatta yaşadığımız ve bu tanıma
oturtabildiğimiz her türlü durumu bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bir yere gitme, bir yerde oturma,
kalkma, iki kişi arasındaki konuşma, insanların toplu
halde hareketleri gibi her şey olaydır.
Adli olay ise bu olaylardan herhangi birinde, gerçekleşen eylemin, kanunun suç olarak tanımladığı bir eylemle benzeşmesidir. Bu noktada olayın adli olay olup
olmadığını anlamak, asgari düzeyde ceza kanunu bilgisini de gerekli kılmaktadır.
6

Bu noktada bir ek yapmak zorunludur. Suç eylemleri
büyük ölçüde ceza kanununda tarif edilmiştir. Ancak
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bazı özel kanunlarda da ceza normları vardır. Dolayısıyla bir olayın, adli olay olup olmadığını, her durumda
ceza kanununa bakarak saptayamayız.
Örneğin alenen cinsel ilişkiye girmek Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesi bağlamında bir suç eylemi olarak
düzenlenmişken, karşılıksız çek düzenlemek suçu Türk
Ceza Kanunu’nda yer almamakta, özel bir kanunda düzenlenmektedir.
Peki, bir olay kapsamındaki eylemin, kanunda suç olarak tanımlanan bir eylem olması o olayı adli olaya dönüştürmeye tek başına yeterli midir?
Çoğu zaman bir suç eylemi olan olay, soruşturma makamlarına iletilmediğinden ötürü adli olaya dönüşmeyebilir. Aile içi şiddet, cansız bedenin gizlendiği veya
ortadan kaldırıldığı bir ölüm olayı, iki kişi arasında kalan hakaret, şantaj suçlarına benzer birçok suç konusu eylemin, tarafların adli mercilere bildirmemesi veya
olaydan haberdar olan adli mercilerin gerekli soruşturmayı başlatmaması nedeniyle adli olaya dönüşmediğini görürüz.
Bu nedenle adli bir olay olduğu düşünülen her türlü
olaydan adli mercilerin haberdar edilmesi gerekmektedir.

1. A. ADLİ OLAYIN SORUŞTURMAYA DÖNÜŞMESİ
Tekrar etmek gerekirse, esas olarak adli nitelikteki bir
olay, soruşturma makamlarına iletilmediği müddetçe
adli olaya vasfını kazanamaz.
Olaydan adli mercilerin haberdar olması ile birlikte
konu bir üst boyuta taşınacaktır. Bunun değişik oluş
yöntemleri vardır.
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Adli olayın tarafı veya tarafı olmamakla birlikte tanığı
olan kişi konuyu kolluk güçlerine veya doğrudan savcılıklara iletebilir.
Kolluk gücü, şehir merkezlerinde polis, jandarmaların
sorumluluk sahalarında ise jandarmadır. Olay, yazılı
olarak, sözlü olarak veya 155 ihbar hattı veya iletişim
olanaklarının çoğalması ile birlikte çoğalan ihbar hatları
kullanılarak (Twitter’daki ihbar hesapları, Facebook’taki ihbar sayfaları veya kurumsal mail adresleri aracılığıyla) kolluk güçlerine iletilebilir.
Bu yöntemin yanı sıra adliyelerde bulunan Cumhuriyet Savcılıklarına verilecek bir dilekçe ile de olayın, adli
olay sıfatını kazanması mümkündür.
Öte yandan, valiliklere, kaymakamlıklara veya internet
başvuru yöntemi olarak BİMER’e yapılacak bildirimlerle
de olay, soruşturma makamlarına iletilebilecektir.
Her durumda adli olay kendisine intikal edilen savcılık,
bu olaya bir başvuru numarası verecek ve artık soruşturma bu numara üzerinden devam edecektir, bu numaraya “Hazırlık Numarası” da denmektedir.
Savcılık ve kolluk birimi, adli olayla ilgili araştırmayı derinleştirmekle yükümlüdür, bunun yapılmaması veya
eksik yapılması, savcılık veya kolluk açısından da bir
suç teşkil edebilir.
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Olay yeri incelemesi, otopsi incelemesi yapılması, parmak izi alınması, kişilerin adli tabipliğe veya hastaneye
sevk edilerek vücut bütünlüklerine verilen zararla ilgili
olarak rapor alınması, genital muayene, kamera kayıtlarının tespiti, hakaret veya tehdit içeren mesajları alan
kullanıcının telefonunun içeriğindeki yazışmaların tespiti gibi birçok işlem, genelde soruşturma aşamasında
yapılan işlemlerdir. Bunların bazıları ancak hakim kararı
ile mümkün olabilmektedir.
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Soruşturma aşamasında hakim kararının gerektiği durumlarda bu kararı veren hakimlere “Sulh Ceza Hakimleri” denmektedir. Savcılığın yapmaya yetkili olmadığı
ve kanun gereği bir hakim kararının varlığının zorunlu
olduğu kararlar, soruşturmayı yürüten savcının bağlı
bulunduğu yargı çevresinde bulunan “Sulh Ceza Hakimlikleri” tarafından verilmektedir.
Soruşturma aşamasında verilen tutukluluk kararları,
işte bu sulh ceza hakimleri tarafından verilmektedir.

1.B. ADLİ SORUŞTURMANIN KOVUŞTURMAYA
(CEZA DAVASINA) DÖNÜŞMESİ
Asıl olarak adli bir yöne sahip olayın, soruşturma makamlarına iletilmesi ile olay, adli olaya dönüşecektir.
Ancak bu süreç de soruşturma makamı olan savcılığın
varacağı sonuca göre tamamlanacaktır. Bu tamamlanma durumu iki şekilde olabilir.
Bunlardan ilki, soruşturma kapsamında elde edilen
delillerin, bir dava açmaya yetmeyecek düzeyde az ve
zayıf olması nedeniyle verilen ve yaygın ismi ile “Takipsizlik Kararı” olarak bilinen, “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”dır. Savcılıkça verilen takipsizlik kararı, ancak itiraz üzerine Sulh Ceza Hakim’inin vereceği
kararla ortadan kalkabilir. Böyle bir durumda, yani takipsizlik kararına itiraz halinde savcılık, ya bu karardaki
eksikliği gidererek yeni bir karar oluşturmak ya da dava
açmak zorundadır.
Eğer savcılık, elde ettiği delillerin, bir kamu davası
açılmasını zorunlu kıldığı kanaatindeyse iddianame
hazırlayarak dava açar. İddianamenin hazırlanarak,
mahkemeye verildiği an, soruşturmanın da tamamlandığı andır. Sonraki aşamada adli olay artık mahkemenin görev alanına geçmiştir ve mahkeme yargılamayı
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yapacaktır. Bu aşamaya yaygın ismi ile dava aşaması
denmektedir. Literatürde ise kovuşturma aşaması olarak adlandırılmaktadır.
Kovuşturma, yani dava aşamasında mahkeme yargılama faaliyetini yürütecektir. Suçun niteliğine göre yargılamayı Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemeyi yapacaktır.
Ağır Ceza Mahkemeleri, üç hakimden oluşan bir heyetle yargılamayı yapan, yargılama sırasında savcının da
hazır bulunduğu mahkemelerdir.
Asliye Ceza Mahkemeleri ise tek hakimle yargılama
yapan ve kanunun, yargılama sırasında savcının hazır
bulunmasını zorunlu kılmadığı mahkemelerdir.
İkisinin de takip ettiği usul aynıdır ve amaç, yargılama
faaliyeti ile o eylemi, sanık olarak gösterilen kişinin/kişilerin gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, şayet eylem
sanık olarak gösterilen kişi/kişilerce gerçekleştirildi ise
eylemin kanunda suç olarak tanımlanıp tamamlanmadığını saptamaktır.
Yapılan yargılama faaliyeti sonucunda eylemin suç olduğu ve sanık tarafından gerçekleştirildiği konusunda
%100 bir kanaat oluşmuşsa, sanık cezalandırılır. Eğer
mahkeme, suç eyleminin %1 yanılma payı ile olsa dahi
sanığın suç eyleminin gerçekleştirdiği konusunda tam
bir kanaat edinmediyse sanığın beraat etmesi gerekecektir.
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Mahkemeler, bazen sanık hakkında verilen ceza hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verir.
Kısaca “HAGB” ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesi durumunda mahkeme,
sanığın suçu kesin olarak işlediği kanaatini elde etmiş
demektir. Ancak cezayı açıklamaz ve bir denetim süre-
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si belirler. Eğer sanık, “denetim süresi” denen bu süre
içerisinde kasıtlı bir suçtan hüküm giyerse, mahkeme
açıklanmasını geriye bıraktığı bu hükmü açıklar. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı
temyiz yoluna başvurulamaz, ancak itiraz edilebilir ve
itirazı inceleyen mahkeme teknik bir inceleme yapmakla yetinecektir. HAGB kararı, sabıka kaydında görünmez.
Mahkemeler ceza kararı da verebilecektir. Her ne kadar
verilirse verilsin, artık mahkeme karar verdikten sonra,
dava veya diğer adıyla kovuşturma süreci tamamlanacaktır. Artık kararın özelliğine göre itiraz veya istinaf
yollarından birine başvurulabilir.

2. CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASINDA
TARAFLAR
2.A. SORUŞTURMANIN TARAFLARI
Soruşturma aşamasında var olan tarafların sıfatları
sonradan değişebilecektir. Ancak soruşturma aşamasında bazı tanımların ve tarafların üzerinden tekrar
geçmekte fayda vardır.
Mağdur, suç eyleminden genel anlamı ile zarar gören
kişiye denir. Mağdurun yaşının önemi bulunmamaktadır.
Müşteki veya şikayetçi olay, adli anlamda soruşturulmasını talep eden kişiye denmektedir. Çoğu zaman
müşteki ile mağdur sıfatı aynı kişide birleşir ancak
birleşmediği durumlar da vardır. Örneğin 18 yaşından
küçük bir mağdurun şikayet hakkı onun yasal temsilcisi tarafından kullanılır. Bu gibi durumlarda mağdur ve
müşteki farklı kişiler olabilmektedir.

11

DAVA GÖZLEM KILAVUZU

Mağdur ve müşteki her adli vakada olmayabilir. Özellikle devlete karşı suçlar veya kamuya karşı suçlar, büyük
ölçüde spesifik bir mağduru bulunmayan ve toplumun
geneline yönelik eylemlere işaret eder.
Şüpheli suç eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi için kullanılan bir kavramdır.
Suça sürüklenen çocuk, soruşturma aşamasında suç
eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ve henüz 18
yaşını geçmemiş çocuk için kullanılan bir tanımlamadır.
Tanık, suç konusu olay hakkında görgüsü, yani gözlemleri veya bilgisi olan kimseler için kullanılan kavramdır.
Kolluk güçleri, soruşturmada rolü olan jandarma ve
polis için kullanılan genel bir kavramdır. Polisin sorumluluk bölgesinde polis, jandarmanın sorumluluk bölgesinde ise jandarma, savcının yardımcısı konumundadır.
Soruşturma işlemleri büyük ölçüde kolluk tarafından
yürütülür.
Savcı, yani Cumhuriyet Savcısı, soruşturmanın başındaki kişidir. Görevlerini şahsen ve emri altındaki kolluk
görevlileri vasıtasıyla yerine getirir. Bir adli olay için
tek bir savcı görevlendirilebileceği gibi olayın boyutu,
şüpheli veya mağdur sayısının fazlalığı gibi nedenlerle
birden fazla savcının tek bir adli olay için görevlendirilmesi de mümkündür. Savcı soruşturmayı yürütecek
ve belirli bir noktada soruşturma sonucu elde ettiği
delillerin dava açmaya yeterli olup olmadığı konusunu
takdir edecektir.

2.B. KOVUŞTURMANIN TARAFLARI
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Belirtildiği gibi kovuşturma ve ceza davası aynı anlamı
taşımaktadır. Toplumda genel olarak dava bilinen adli
faaliyetin yasadaki ismi kovuşturmadır. Kovuşturma
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aşamasındaki roller hemen hemen soruşturmadaki rollere benzer ancak yeni kişiler bu sürece dahil olmuştur.
Dava aynı zamanda bir yargılama faaliyetidir ve yargılama, yani bir anlamda duruşma sırasında kanaat oluşacaktır.
Mağdur, müşteki, tanık, suça sürüklenen çocuk, savcı
sıfatları kovuşturma sırasında aynen korunur. Hakkında
soruşturma yürütülen şüpheliye dava açılması durumunda bu kişi kovuşturmada, sanık olarak adlandırılacaktır. Ancak sanık 18 yaşından küçükse, soruşturma
aşamasında olduğu gibi “suça sürüklenen çocuk” olarak nitelenmektedir.
Mübaşir, duruşma sırasında, duruşma salonunda düzeni sağlayan kimseye verilen addır.
Kovuşturma sırasında adli olaya dahil olan yeni öznelerden biri hakimdir. Hakim, dava sonucunda eylemin
suç teşkil edip etmediği ve sanık (veya yaşı 18’den küçükse suça sürüklenen çocuk) tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine karar verecek kişidir.
Bu aşamada açığa çıkan yeni bir kavram, “müdahil”
kavramıdır. Davaya müdahale eden, katılan anlamında
kullanılan bu ifadenin bir diğer karşılığı “katılan”dır.
Katılan ya da müdahil olabilmek için suçtan zarar görmüş olmak gerekir. Mahkemeler, suçtan zarar görme
ihtimali bulunan kişilerin talepleri bulunması halinde
müdahilliğine karar vermektedir. Katılma kararı önemlidir çünkü katılma sıfatına sahip olan kimseler, yargılama sonucunda verilen kararın hukuka ve yasaya aykırı
olduğunu düşünürlerse, kararı temyiz etme imkanına
sahiptir. Katılan ve müşteki mutlak surette aynı kişidir.
Kişi şikayetçi olur ancak davayı takip etmek istemezse
sadece müşteki olarak kalır ancak aynı kişi davayı takip
etmek isterse, belirtildiği gibi kendisinin müdahilliğine
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karar verilir. Kural olarak mağdur, müşteki, katılan aynı
kişidir. İstisnai olarak mağdur ile müşteki farklı kişiler
olabilir ki bu soruşturma aşamasındaki farklılık gibidir.
Maktul ya da maktule, ceza davalarında rastlayabileceğimiz bir diğer kavramdır. Ceza davasının konusu olan
olay sonucunda kişi hayatını kaybetmişse artık o, maktul ya da maktule olarak adlandırılır. Hayatını kaybeden
kadın ise maktule, erkek ise maktuldür ancak yaygın
kullanımın “maktul” olduğu söylenebilir.
Mağduru LGBTİ olan davalarda katılma, yani müdahillik
kararı özellikle önem kazanmaktadır. Ölümle sonuçlanan ve tarafı LGBTİ birey olan davaların önemli kısmında, maktulün, yani hayatını kaybeden kişinin aile bireylerinin şikayetçi olmadığı, şikayetçi olsalar da davayı
takip etmek istemedikleri, başka ifade ile davaya katılmak istemedikleri görülmektedir. Bu durumda yargılama sanığın bir avukat vasıtasıyla hukuki destek aldığı,
kamunun teorik olarak savcı vasıtası ile hukuki destek
aldığı bir süreç olmasına rağmen, maktulün haklarını
yargılamada temsil eden bir taraf bulunmamaktadır.
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LGBTİ hakları alanında çalışan derneklerinin müdahillik
veya katılma taleplerinin bu noktada önemi çok büyüktür. Çünkü mahkeme, yargılamaya, LGBTİ hakları alanında faaliyet sürdüren sivil oluşumların (çoğu zaman
derneklerin) müdahilliğine/katılmasına karar verdiğinde artık derneklerin temsilcileri olan avukatları aracılığıyla sanıklara, tanıklara soru yöneltme, toplanması
gerektiğini düşündükleri delillerin toplanması için mahkemeye başvurma, yargılama faaliyeti sırasında sanık
savunmasının aksine delilleri sunma, yargılama sonucunda verilen kararı itiraz, istinaf veya temyiz yoluyla
üst yargı mercilerine taşıma gibi birçok önemli hakka
sahip olabilmektedir. Bu nedenle sivil toplum açısın-
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dan, özellikle ölümlü adli olaylarda katılma talepleri
hayati bir öneme sahiptir. Zira birçok davada sanıkların
ifadeleri birbiri ile benzeşmekte, haksız tahrik indiriminden yararlanmaya dönük şablon savunmalar yapılmaktadır. Bu savunmaların, gerçeklikle bağdaşmadığını açığa çıkarmak noktasında sivil topluma önemli bir
rol düşmektedir.

3. CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINDA
SIK YAŞANAN İHLALLER
Soruşturma ve kovuşturma, yani dava süreçlerini sınıflandırmanın doğal bir sonucu, ihlallerin de dosyanın
aşamasına göre farklılaşmasıdır. Burada bir alt ayrıma
giderek, mağduru LGBTİ birey olan adli olaylar ile şüphelisi veya sanığı LGBTİ birey olan adli olaylarda yapılan hak ihlalleri ayrı olarak ele alınmalıdır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’de mağdur veya
şüpheli/sanık hakları dendiğinde akla gelen ihlallerin
hepsi tarafı LGBTİ birey olan olaylarda da yaşanmaktadır. Avukatın etkin hukuki yardımından yararlanamamaktan, lehe olan delillerin toplanmasını isteme hakkının etkin biçimde kullanılmamasına, kötü muamele
vakalarından işkence vakalarına; en genel anlamı ile
adil yargılanma hakkı ihlallerine, yakınlara haber verme
hakkının kullandırılmamasından yargılama ve soruşturma süreçlerinin uzunluğuna değin bir dizi başlık, LGBTİ bireylerin mağduru olduğu ihlallerde de söz konusu
olmaktadır.
O halde yanıtlanması gereken soru, bu ihlallerin yanı
sıra yaşanan ihlallerin neler olduğudur. Zira soruşturma ve yargılama süreci, kağıtlara yansıyan bir hikaye
ya da senaryodur ve herkes kendi kurgusunu yaparak
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o senaryoyu ete kemiğe büründürmektedir. Dolayısıyla
görünürde anlaşılamayan bir ihlalin, olayın derinliklerine girildiğinde ne kadar büyük boyutlu olabileceği
gözetildiğinde, izleme veya haber yapanın dosyadaki
bilgilerle yetinmemesi bir zorunluluktur.
Bunu yaparken gözlemci veya haberci açısından en
elverişli araç, o hakimin veya savcının tarafı LGBTİ birey olmayan benzer uyuşmazlıklardaki hareket tarzının
araştırılmasıdır.
Öteki tarafta hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında uygulanması mümkün olan bir koruma tedbiri
olarak “tutukluluk”, LGBTİ birey açısından bambaşka
bir ihlale kapı açar. Bu ihlal, cinsiyet geçiş sürecini tamamlamamış kişiler açısından tam anlamıyla izolasyona dönüşmekte ve zaten bir özgürlük kısıtlaması olan
tutukluluğun çok ağır bir mağduriyete dönüşmesine
yol açmaktadır.
Kişilerin tek kişilik, yalıtılmış alanlarda (hücre gibi) tutulması, cezaevindeki ortak etkinliklere katılımının sınırlandırılması, yargılama sırasında tutuklu bulunan kişilerin, adliyelere diğer tutuklularla birlikte götürülmesi
sırasında yaşanan ihlaller, mağduriyetleri üst seviyelere
çıkarmaktadır.

3.A. SORUŞTURMALAR BAKIMINDAN
Genel hak ihlallerinin LGBTİ bireylerin taraf olduğu
adli vakalar bakımından temel farkı, bu ihlallerin LGBTİ bireylere karşı daha rahat ve sıklıkla gerçekleştirilmesidir.
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Belirtildiği gibi soruşturma aşamaları savcı ve onun
yardımcısı konumundaki kolluk güçlerinin, yani duruma
göre polis ve jandarmanın daha fazla inisiyatif sahibi
olduğu, sürecin merkezinde olduğu bir aşamadır.

DAVA GÖZLEM KILAVUZU

Mağduru LGBTİ birey olan adli olaylarda şikayetlerin
toplandığı temel nokta, şikayetler hakkında gereğinin
yapılmadığı, başvurucunun çoğu zaman kolluk güçlerince ciddiye alınmadığı, olayla ilgili araştırmanın eksik
yapıldığı, şüpheliler hakkında gerekli takibatın yapılmadığı, olayın yaşandığı yere, yani suç mahalline ilişkin
incelemenin yeterince yapılmadığı, koşullar gerektiriyorsa LGBTİ mağdurun şüpheliden korunması için gereken idari ve adli önlemlerin alınmadığı(koruma tedbiri kararı verilmemesi) ve en uç noktada şüphelilerin
kolluk güçleri tarafından korunduğu ve kollandığı ve
benzeri durumlardır.
Burada soruşturma aşamasındaki işleyişe ilişkin kısa bir
parantez açma ihtiyacı vardır. Bazı adli olaylarda delillerin hemen toplanması gerekir, bu nedenle soruşturma sürecinin derhal ve akıcı biçimde ilerlemesi gerekir. Çünkü
bazı deliller zamanla delil vasfını yitirebilir veya ortadan
kalkabilir. Örneğin birçok güvenlik kamerası limitli hafızaya sahiptir. (çoğu son otuz günü kaydeder, yani yeni
görüntüleri eski görüntülerin kaydedildiği belleğin üzerine yazar ve dolayısıyla eski görüntülere ulaşılamaz) Veya
cinsel eylemlerde derhal bilirkişi incelemesi yapılması,
doku veya kıyafet örneği alınması veya muayene yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda olayın adliyeye, yani
savcılığa ulaşmasının beklenmesi (bilirkişi, doku örneği
alma gibi durumlarda konunun savcılığa ve hatta sulh
ceza hakimine intikal etmesi zorunluluk olmakla birlikte
örneğin anlaşılır olması bakımından böyle ifade edilmektedir) bu delillere ulaşılamama anlamına gelebilir.
Ancak bazı durumlarda derhal toplanması gereken bir
delil olmayabilir. Bu gibi durumlarda başvurunun karakol yerine doğrudan savcılığa yapılması, sürecin en
başından kayıt altına alınması anlamı taşıyacağından
faydalıdır.
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Kayıt altına almanın mümkün olmadığı her durum bakımından mağdurun, yaşadığı ihlalle ilgili olarak 155 numaralı telefonu araması, diğer iletişim kanalları ile de merkezi hatlara mesaj, elektronik posta veya Facebook, Twitter
gibi kanallardan ileti göndermesinde fayda vardır.
Özellikle seks işçiliği yapan T bireylerin müşterileri ile
yaşadığı sorunlarda, görevi olayın aydınlatılmasına dönük araştırmayı yapan kolluk ve zaman zaman savcının
toplumsal ahlak anlayışının, adli olayın çözülmesi için
gözetilmesi gereken ilkelerin önüne geçtiğine rastlanabilmektedir. Adli olayın başlangıç noktası olan “müşteri-seks işçisi” ilişkisine dönük bireysel sorgulama,
yasanın ve hukukun ahlaka aykırı olanı korumaması gerektiği yönünde çıkarımına yol açabilmektedir.
Daha da somutlaştırmak ve bir örnek vermek gerekirse, müşterisi tarafından gasp edilerek değerli eşyaları
çalınan bir seks işçisi trans kadının şikayetinin sonuçlanması için var olan motivasyon ile mağduru başka bir
kimliğe (toplumsal kimlik veya cinsiyet kimliği) sahip
olan bireyin şikayetinin sonuçlanması için var olan motivasyon açıkça farklılaşabilmektedir.
Seks işçisi olsun olmasın, mağduru LGBTİ bireyler olan
cinsel vasıflı adli olayların tümünde benzer sorunlarla
karşılaşılmaktadır.
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Bazen sahip olunan bir hak, bir ihlal aracına dönüşebilmekte, daha doğrusu dönüştürülebilmektedir. Yakınlarını haberdar etme hakkının kullandırılmamasının
bir ihlal olduğu belirtildi ise de bazı vakalarda, ailesinin
cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinden haberdar olmasını istemeyen, hatta bunun can güvenliğine dönük
tehdit oluşturmasına yol açacağı endişesini taşıyan LGBTİ şüphelilerin, kendi isteklerine aykırı biçimde ailelerine haber verilmesi söz konusu olabilmektedir.
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Özellikle kötü muamele vakalarında şüpheli LGBTİ bireyler, daha çok da seks işçisi LGBTİ bireyler şöyle bir
ikileme itilmektedir. Şüphelisi oldukları olayla ilgili olarak soruşturmalara dahil olduktan sonra kötü muamele
görmekte, eğer bu kötü muameleyi gerçekleştiren kolluk birimlerine karşı şikayet haklarını kullanma yönünde
bir irade ortaya koymaları durumunda ise haklarında
tutanak tutulacağı, “kamu görevlisine hakaret”, “kamu
görevlisini tehdit”, “kamu görevlisine direnme” suçları
nedeniyle de haklarında yeni bir soruşturma başlatılabileceği “ikaz”ı ile karşılaşabilmektedirler. Bunun yanı
sıra seks işçisi açısından sokakta olma bir gerçekliktir,
yaşadığı bölgeyle ilgilenen karakoldaki görevlilerle yaşayacağı bir sürtüşme, o gerçekliği ortadan kaldıran bir
tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gibi birçok durumda, şüpheli durumu kabullenmekte ve mağduriyeti ile
ilgili şikayet hakkını kullanmayı tercih etmemektedir.
Sivil toplumun bu gibi durumları raporlaması ve tek tek
olaylar bazında değil bütüncül bir izleme ve başvuru
sürecinin takipçisi olması, bu tip ihlalleri önlemek bakımından önem kazanmaktadır.

3.B. KOVUŞTURMALAR BAKIMINDAN
Kovuşturma, yani ceza davaları bakımından yeni bir
durumun ortaya çıktığını, duruşma sürecinin başladığını ve bu süreçte farklı ihlallerin yaşanabildiğini, yargı makamlarının gerek yargılama sırasında gerekse de
kararlarında kullandıkları dilden görmek mümkündür.
Soruşturma aşamasında var olan kolluk artık kovuşturma aşamasında bulunmaz, yani mağdur veya sanığın
muhatabı artık polis ya da jandarma değildir. Savcının ise sınırlı bir rolü vardır ve soruşturma aşamasında sahip olduğu kontrolü büyük ölçüde kaybetmiştir.
Yargılama sonucunda üç ayaklı, yani iddia, savunma ve
hüküm ayaklarından oluşan bir bütün ortaya çıkacaktır.
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Soruşturma aşaması için altı çizilen bir konuya tekrar
değinmekte fayda vardır. Tarafı LGBTİ bir birey olan
ceza davasında yargılama mercilerinin tutumunu anlamak ve analiz etmek için tarafı LGBTİ birey olmayan
diğer yargılamalarda o mercilerin nasıl hareket ettiğini
gözlemekte fayda vardır. Bunu yalnızca bir dosya okuma faaliyeti olarak yorumlamamak gerekir. Aynı suçtan
yapılan başka yargılamalarda sanıklara sorulan sorular,
soruların soruluş biçimi, savunma tanıklarının ifadelerinin alınması sırasındaki yaklaşımlar, farklı dosyalardaki
delil toplama prosedürü, o dosyalardaki kolluk raporlarının delil değerine sahip olup olmadığı ile ilgili olarak
yapılan değerlendirme ve benzeri birçok yaklaşımın ne
şekilde açığa çıktığının önemi vardır.
Somut olayı aydınlatmaya dönük her faaliyet titizlikle
gözlemlenmelidir. Hakimlerin sanıklara yönelttiği sorular, mağduru veya sanığı LGBTİ birey olan davalarda
bu bireylerin sanık, tanık ya da mağdurlara sorulmasını istedikleri soruların sorulup sorulmadığı, toplanmasını istedikleri delillerin toplanıp toplanmadığı, yargılama sürecinin hızı, dosyadaki deliller hüküm vermeye
elverişli olmasına rağmen nedeni anlaşılmaz biçimde
yargılama sürecinin uzayıp uzamadığının gözlemlenmesi gerekir.
Ölümlü olaylarda sıkça rastlanan ve duyulan temel yakınma, sanıklar tarafından yapılan “tahrik” savunmasıdır. Öyle ki, maktul tarafından teyidi mümkün olmayan
her türlü eylem sanki maktul tarafından yapılmışçasına
sanıkça dile getirilmekte, genel olarak uygulanan iyi hal
indirimleri ile de sanık beklenmeyen bir sürede özgürlüğüne kavuşabilmektedir. Sonuç, LGBTİ bireyin mağduru olduğu bu olayla ilgili cezasızlık halidir.
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Yaygın yakınma “tahrik indirimi” olduğuna göre, haberci açısından yine, benzer durumlarda mahkemenin
nasıl hareket ettiğini bilmek, tahrik indirimine gerekçe
olarak ileri sürülen olayın var olup olmadığına dair delilleri toplamak yönünde bir karar olup olmadığını tespit etmek önem kazanmaktadır.
Bu durum, mağduru değil sanığı LGBTİ birey olan davalar bakımından da böyledir. Sanık olan LGBTİ bireyin haksız tahrikle ilgili savunmasına itibar edilmiş midir, onun gösterdiği tanık beyanları hüküm kurulurken
dikkate alınmış mıdır, müdahil tarafından gösterilen
tanıklar hüküm kurulurken dikkate alınmışken sebebi
olmadığı halde sanık tarafından gösterilen tanıkların
hükme esas alınmaması gibi bir durum söz konusu
olmuş mudur gibi soruların yanıtları mutlaka aranmalıdır.
Hatta sanığı LGBTİ birey olan bazı yargılamalarda savcılık ya da katılan tarafça gösterilen tanıkların mahkemeye gelerek dinlenmesi karşılığında tanıklık ücreti
ödenmesine ilişkin karar verilirken, sanık tarafından
gösterilen veya mahkemede hazır edilen tanıklara herhangi bir tanıklık ücreti ödenmemektedir. Bunun hukuk
mantığına uygun bir gerekçesi olamaz, bu durumda
gerekçeyi hukuk dışında aramak gerekir ki ulaşılan sonuç çoğu zaman şu olmaktadır: LGBTİ birey, özellikle
trans birey açısından tarafı olunan yargılamada olayın
kaynağında cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim mutlaka bir role sahiptir ve çoğu zaman gösterilen tanık
da trans bireydir. Mahkemenin tarafların gösterdiği tanıklar arasında yaptığı ayrımcı uygulama, taraflar arasındaki ayrımcılığın izahı mümkün olmayan bariz bir
göstergesidir.
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4. CEZA SORUŞTURMA VE DAVALARINDA
SİVİL TOPLUMUN RÖLÜ
Kovuşturmanın tarafları bahsinde genel olarak sivil
toplum örgütlerinin, özel olarak da LGBTİ odaklı ayrımcılık ve insan hakları çalışması yürüten sivil oluşumların davada “katılan” olarak rol üstlenmelerinin önemi
ve bunun sağladığı imkanlara yer verilmişti. Bu önemli
bir rol olmakla birlikte dosyanın tarafı haline gelinerek,
onun parçasına dönüşerek edinilmiş bir roldür.
Ancak mahkemeler, suçtan doğrudan zarar görmeyen
kişi ya da kurumların katılma taleplerini, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın bazı aile içi şiddet davalarına
müdahil olmasına dayanak olan yasa hükümleri benzeri normlar bulunmadığı müddetçe, genel olarak reddetmektedir. Ölümlü adli olaylardan ötürü yapılan yargılamalarda, istisnalar olmakla birlikte, ölenin mirasçısı
olmayan hiç kimseye davada katılan taraf olarak yer
vermeme gibi genel bir eğilim vardır. LGBTİ toplumunu
aşağılamaya dönük ifadelerin, nefret söylemi teşkil etmesi suretiyle ifade özgürlüğü sınırını aştığı durumlarda yapılan şikayetlerde de genel olarak LGBTİ hakları
alanında faaliyet sürdüren derneklerin katılma istemleri
reddedilmekte, yaptıkları şikayetler ise sonuçsuz kalabilmektedir.
Peki sivil toplum kuruluşlarının elindeki tek imkan, dosyalarda katılan olarak yer almak mıdır?
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Soruşturma ve kovuşturmanın öznesi insandır ve insan
aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Dolayısıyla adli
olayın, onun fiziki hali olarak dosyanın taraflarının ve
özellikle karar vericilerinin dosyayla tek ilgisinin içindeki kağıtlarla sınırlı kaldığını düşünmek hata olur. Karar
vericilerin gazetelerde okuduğu, televizyonlarda gör-
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düğü, sokakta temas ettiği, kendi hayatında deneyimlediği, Twitter gibi sosyal medya mecralarında en fazla
konuşulduğuna tanıklık ettiği her olgu, o dosyanın seyrine açıktan olmasa da dolaylı olarak etki eder.
Bunun yanı sıra, yargılama, duruşma salonu denilen ve
fiziki olarak davayı izlemeye hakkı olan her bireyin aynı
anda bulunmasına imkan tanıması gereken salonlarda
yapılmaktadır. Sivil toplumun ve onun kuruluşlarının
davaya izlemek biçiminde dahi olsa, katılmak yönündeki iradesi, davanın iddia-savunma-hüküm üçgeni, yani
savcı-sanık-hakim üçgeni içine hapsolması önünde bir
engel teşkil edecek ve teorik açıdan kamusal olan yargılamanın pratikte de kamusal bir nitelik kazanmasını
sağlayacaktır.
Birçok adli olayda yargılama konusu olayın ulusal boyutta ve hatta uluslararası boyutta kampanyaya dönüşmesi, karar alıcıları daha fazla titiz olmaya zorlayacaktır. Tabi ki burada kast edilen, aynı zamanda ceza
kanununda bir suç eylemi olarak tanımlanan adil yargılamayı etkileme yönünde bir kampanya değildir. Ancak tek tek olaylar üzerinden açığa çıkartılan toplumsal
duyarlılığın, bir toplumsal ruh haline yol açtığı yani bir
atmosfer oluşturduğu çok açıktır. Sivil toplumun, bu atmosferin oluşumunda etkisi oldukça büyüktür.
Somutlaştırmak gerekirse, elde herhangi bir bilimsel
veri olmasa da, örneğin toplumda milliyetçi duyguların
kabardığı dönemlerde devlete karşı suçlarda ceza verme veya verilen cezaları ertelememe eğiliminin arttığını söylemek mümkündür.
Bu bakımdan toplumda ayrımcılık ve özel olarak da
LGBTİ hakları alanında yapılan her türlü farkındalık çalışmasını, yargısal faaliyet sırasında ayrımcılığı önleyen
dolaylı bir etken olarak kabul etmek gerekir.
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Bunun bir yönü ayrımcılığı çoğaltan ve şiddetlendiren,
bunu cezasızlık yoluyla gerçekleştiren kararları eleştirmek ise diğer ve önemli yönü ise bu tip vakalarda
ayrımcılığın önüne katı biçimde set çeken ve objektifliğini her anlamda koruyan kararları önemsemek, takdiri
göstermek, ulusal ve ulusalüstü bazlı raporlamalarda
olumlu örnek olarak bu kararlara yer vermek, karar vericileri takdir etmektir.
Mahkemeler hakimlerden oluşur ve adliyenin yargı
çevresi (Yargı çevresi, bir mahkemenin hangi yerlerdeki vakalara ilişkin yargılama yetkisinin bulunduğunu
gösteren çevredir. Örneğin Bandırma Mahkemeleri,
Bandırma ilçesinde gerçekleşen uyuşmazlıklarla ile ilgili
karar verir. Yargı çevresini Hakimler ve Savcılar Kurulu
belirler, bazı ilçe adliyelerinde ağır ceza mahkemeleri,
diğer birkaç ilde gerçekleşen ağır cezalık olaylara ilişkin
yargılama yapabilir. Örneğin Söke Ağır Ceza Mahkemesi, Kuşadası ilçesinde gerçekleşen ağır cezalık olaylara
ilişkin yargılama yetkisine sahiptir.) ile karar vericilerin,
yani hakimlerin yaşadığı yer aynıdır. Yargılayan da iddia
eden de kendini savunan veya mağdur da aynı toplum
kesitinin bir parçasıdır. Aynı toplumun parçası olma hali
büyük kentlerde anonim bir hal alırken, daha küçük ölçekli kentlerde bilinir, gündelik bir yaşam halidir.
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Özellikle küçük ölçekli kentlerde gerçekleşen ihlaller nedeniyle yapılan yargılamalarda sivil toplumun
ulusal ölçekteki ilgisinin bu somut yere odaklanması,
mahkemelerin dış koşulların etkisinden kurtulması ve
daha objektif kararlar verebilmesi bakımından önemli
bir işlev üstlenecektir. Öteki tarafta her ne kadar sivil
toplumun bir parçası olmasa da barolar gibi kamusal
nitelikteki meslek kuruluşlarının da o davaya dönük ilgisini uyandırabilir ve olayın mahalli anlamda da bilinir
olmasını sağlayabilir.
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Sivil toplumun o davaya ilgi göstermesi bu bakımdan
önemlidir. Bu ilgi tek defalık, geçici değil sürekliliği
olan bir ilgi olmalıdır, tek bir defalığına gösterilen ilgi,
aslında ilgi göstermeme halinin kanıtına dönüşebilir.
Sivil toplumun ihlal özellikleri taşıyan her davayı raporlaması, imkan elverdiğince izlemesi asıl olmakla birlikte, bu imkana sahip olunmaması halinde bazı stratejik
adli olayların başından sonuna kadar takip edilmesi,
geçirdiği aşamalarla ilgili olarak kamuoyuna duyurular
yapılması, diğer basın kuruluşlarına bilgilendirmeler
yapılması ve o alanda çalışan diğer sivil topluluklarının
veya kurumların bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.
Haberci açısından bir diğer önemli nokta, izlediği dava
ile ilgili olarak kamuoyunda yayılabilecek yanlış bilgi
ve dezenformasyona karşı doğru bilginin yayılmasını
sağlamaktır. Sivil toplumun da bu noktanın taşıyıcılığını yapması önemlidir. Esas olarak bunun oldukça basit bir nedeni vardır, yanlış bilgi kategorik olarak sivil
toplum açısından faydalı ve moral verici bir bilgi dahi
olsa, bir şekilde bu bilginin yanlışlığının açığa çıkması,
o kaynaktan yayılan ancak doğru olan diğer bilgilerin
de doğruluğunun sorgulanmasına yol açacaktır. Bu, takip edilen dava ile ilgili olarak yaratılmış olan olumlu
atmosferin tümü ile dağılmasına yol açabilir.

5. YARGILAMA SÜRECİ BİTTİKTEN SONRA
DOSYANIN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR
Kısaca tekrar etmek gerekirse, bir olayın soruşturma
makamlarına ulaşması ile “adi” yani sıradan nitelikli bu
olay, adli olaya dönüşür. Adli olay, sıradan olan o olayın
savcılık ya da kolluğa, yani jandarma veya polise ulaşması ile birlikte ortaya çıkar. O aşamadan sonra soruş-
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turmacılar suç eylemini, şüpheliyi veya şüphelileri, eylemden zarar gören kişiyi, eylem hakkında bilgisi olan
kişileri, eylem ile ilgili delil niteliği olan her şeyi araştırırlar ve araştırmalarının sonucunu fezleke adı verilen
bir rapor ile savcılığa bildirirler. Savcılık, araştırmaya
ilişkin eksiklikleri tamamlar ve iki yol izler, takipsizlik
kararı vermek veya dava açmak. Dava açıldıktan sonra
ise mahkeme eylemle ilgili gerçeği araştırır ve istisnası
olmakla birlikte beraat veya ceza yönünde hüküm verir.
Mahkeme hüküm verdikten sonra artık o işten el çeker
ve taraflara, verilen kararın kanuna ve hukuka aykırı
olduğunu düşünmeleri durumunda başvurabilecekleri
yöntemi de bildirir. Artık yargılama süreci bitmiştir.
Bu aşamada üç yöntemden bahsedilebilir.
Eğer mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar vermiş ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına
karar vermişse, bu karara karşı itiraz edilebilir. Ancak
itiraz, yalnızca o hükmün açıklanmasının geriye bırakılıp bırakılamayacağı ile ilgili sınırlı olarak yapılır, esasa
girmeden şekli bir inceleme söz konusudur.
Mahkemenin, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı dışında verdiği kesin olmayan her türlü karara
karşı istinaf yoluna başvurulabilir. (belirli bir miktarın
altında kalan para cezalarına karşı istinaf yoluna başvurulamaz)
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İstinaf, hükmün bir üst mahkemece bütün boyutlarıyla
ele alınması olup, Türkiye’de sınırlı bir geçmişe sahiptir.
Bu durumda dosya, Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili
dairesine gider ve bütünüyle ele alınır. Yani hem maddi
olaya ilişkin değerlendirme yapılır hem de verilen kararın hukuka uygunluğuna ilişkin bir denetim yapılır.
İstinaf üzerine verilen karar ise niteliğine göre temyiz
edilebilir.
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Temyiz sistemi, Türkiye’de zaten var olan bir sistemdir.
İstinaf incelemesinden farklı olarak temyiz incelemesinde olay bütün boyutları ile incelenmez, yani adli olayın özüne ilişkin bir inceleme yapılmaz. Kararın hukuka
uygunluğunun denetimi yapılır.
Bu aşamaların tamamlanmasından sonra artık verilen
karara karşı olağan bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır ve uygulamada Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuru aracına yönelinmektedir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, şu an için Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuruyu etkili bir iç hukuk yolu olarak gördüğünden,
bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine götürülmeyen bir ihlal başvurusunu incelemez.
Anayasa Mahkemesi ise Türkiye Cumhuriyeti anayasası
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ortak koruma
alanında bulunan hakların, somut olayda ihlal edilip
edilmediğine ilişkin bir inceleme yapar. İhlal kararı vermesi halinde konuya ilişkin yeniden yargılama kararı
verebilir veya başvurucu lehine tazminata hükmedebilir.
Sivil toplumun bu aşamada, yani somut olaya ilişkin bir
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunda, kullanabileceği enstrümanlar vardır. Özellikle konuya ilişkin
araştırma raporları, ihlalin yaygınlığı ile ilgili verilerin
derlemesi, devlet aleyhine verilen kararlarla ilgili olarak
uygulamanın seyrine ilişkin raporlamalar, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi nezdinde yapılan başvuru bakımından oldukça önemlidir.
Öteki taraftan, bu süreci ulusal ölçekli bir süreç olarak
değerlendirmemek gerekir zira Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar, Avrupa Konseyi’ne üye bütün ülkeler için bir içtihat olarak kabul edilecektir.
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6. CEZA HUKUKU ALANI DIŞINDA KALAN
İHLAL ALANLARI
İhlallerin daha çok ceza soruşturma ve kovuşturma
süreçlerinde yaşanıyor olması ve haklara ilişkin bazı
normların münhasıran ceza hukuk alanına ilişkin olması,
ceza hukuku alanı dışında ihlallerin söz konusu olmayabileceği algısına neden olabilmektedir. Ancak Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru mekanizmasının bir iç
hukuk yolu olarak kabul edilmesi ve daha önceki dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından
verilmiş kararların, Anayasa Mahkemesine başvuruda
kullanılacak bir argüman haline gelmesi, genel olarak
bu algının aşılmasına katkı sağlamıştır.
Ceza hukukuna ilişkin olmayan ihlallerin en fazla göründüğü iki alan, Asliye Hukuk Mahkemelerinde incelenen isim değişikliği ve cinsiyet geçiş davaları ile idari
uyuşmazlıkların konusu olması itibariyle idare mahkemelerinin konusu olan ev kapatmalara itiraz davalarıdır.
İsim değişikliği davalarında kanunun ayrıntılı bir düzenleme yapmamış olması, yapılmış olan düzenlemenin
ise anlaşılır olması karşısında ihlaller, diğer davalardaki
kadar yoğun değildir. Ancak burada, biyolojik kimliği
erkek olan birinin kadın ismi almak istemesi veya tam
tersi durumlarda sorun yaşanabilmektedir. Ancak yasalarda buna ilişkin ayrıntılı bir düzenleme olmaması
karşısında sorunun, isim değişikliğine engel teşkil etmesi, devletlerin özel hayata saygı yükümlülüklerini ihlal anlamı taşıyacak bir ayrımcılık vakası olacağından
şüphe yoktur.
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Öte tarafta cinsiyet değişikliği davalarında, özellikle
kanun metninin anlam bütünlüğüne ve mantıksal bütünlüğe sahip olmaması nedeniyle ve de içtihat birliği
bulunmaması nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir.
Cinsiyet değişikliği için mahkemenin vereceği izne,
madde metnindeki ifade biçimi nedeniyle ön şart olarak yorumlanan üreme yeteneğinden yoksunluk olgusu, davaların bir kısır döngü içerisine girmesine yol
açabilmektedir. Zira üreme yeteneğinden yoksunluk,
nihai olarak kişinin vücut bütünlüğüne müdahaleyi
gerektirmektedir, bu müdahale ise mahkemenin vereceği izinle olur. Mahkemenin, kendi vereceği izne bağlı
bulunan cerrahi müdahalenin yokluğunu izin vermeme gerekçesi olarak öne sürmesi, sorunu belirttiğimiz kısır döngü içerisine itecektir ki bu durum, kanun
maddelerinin amaca uygun yorum ilkesi ile çelişen bir
sonuca yol açacaktır. Burada da öncelik özel hayata
saygıdır.
Son olarak değinilmesi gereken başka bir nokta, evlerinde fuhuş yaptığı iddiasıyla yaşadıkları yerler mühürlenerek kapatılan LGBTİ’lerin durumudur. Kanunlar,
para karşılığı cinsel ilişkiye girmek olarak nitelediği
eylem için yer temin eden kişiye ceza verilmesini öngörmektedir. Ancak kişinin kendine ait bir evde para
karşılığı cinsel ilişkiye girmesinin bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bu durumlarda kişilerin evlerinin mühürlenerek kapatıldığı örneklere rastlamak mümkündür.
Kısaca “Fuhuşla Mücadele Tüzüğü” olarak bilinen bir
tüzük kapsamında kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonlar, değişen sürelerle ev kapatmalarına karar
verebilmektedirler. Burada da, kapatılması istenen evin
kişinin yaşamını sürdürdüğü, ikamet ettiği ev olması
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halinde kapatma seçeneğinin söz konusu olmaması gerekir. Zira böyle durumda kişisel yararı kamusal yarara
üstün tutmak ve kişilerin barınmaya ilişkin anayasal güvenceleri geçerli kılmak hayati önemdedir.
Sivil toplum ve haber taşıyıcıları bakımından takibi,
ceza davalarındaki kadar kolay olmayan bu vakaları,
ilgilileri düzeyinde yaygın kılmak için habercinin de erişebileceği bir veritabanının oluşturulması bir yöntem
olarak değerlendirilebilir. Toplumun genel örgütlülük
düzeyi ne ise LGBTİ bireyler açısından da örgütlülük
düzeyi odur, dolayısıyla bu mücadelenin asıl taşıyıcısı konumundaki sivil toplum kuruluşlarına ulaşmayan
mağduriyetlerin ulaşanlardan çok daha fazla olduğunu
gözönünde bulundurmak gerekir.

SONUÇ
Bu kısa çalışma ile amaçlanan, aktivistler ve muhabirler
açısından tarafı LGBTİ birey olan her türlü uyuşmazlığı,
yani ceza soruşturma ve kovuşturmaları ile ceza mahkemeleri önünde görülmeyen ve son kısımda anlatılan
uyuşmazlıkları takip etmeyi kolaylaştıracak temel kavramlara olabildiğince yalın bir biçimde değinmekti.
Bu özelliğe sahip uyuşmazlıkları takip eden avukatlar
açısından olmazsa olmaz, muhabirler açısındansa bulunması oldukça faydalı olan temel davranış biçimi, sürecin belirli noktalarında davanın psikolojik ortamının
dışına çıkıp, yani kendini soyutlayıp, konu ile ilgisi sıfır
düzeyde olan bir bireyin penceresinden hadiseyi gözlemleyebilmektir.
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Zira burada amaç çoğu zaman LGBTİ toplumu ve hareketi açısından haber alma ve habere ulaşma özgürlüğünün etkin bir biçimde kullanılmasını temin etmek ise de
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LGBTİ toplumu veya hareketi ile hiçbir teması olmayan,
hatta bu geniş topluluğa karşı kalıp yargıları ile hareket
eden kesim açısından dahi bir farkındalık yaratma, bir
diğer amaçtır.
Aktivist ve muhabirler açısından doğru haberin yayılması için gösterilecek çaba, hareketin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır.
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