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2013 CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ

İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU 

2013’e Genel Bakış

Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 
insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu 
yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel ve translar (LGBT)  açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin fotoğrafını 
göstermiyor. Fotoğrafın büyük bir parçası görünmüyor. Görünmek istemiyor. Görünmek istememesinin birçok nedeni 
var. Bunun başında LGBT’lerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle uğradıkları ihlaller karşısında adalete 
erişim noktasında yeniden yeniden ihlale uğrayacaklarını düşünmeleri ve aynı zamanda hukuki yollara başvurduk-
larında bunun hayatlarının farklı alanlarına nasıl yansıyacağını tahmin edemiyor olmaları. İhlallere karşı gerek yasal 
düzenlemelerde gerekse uygulamada etkili korumanın olmaması, ihlalleri meşrulaştıran bir hal alıyor.  

Bu raporu sunarken “2013 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu” olarak su-
nuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları ve trans erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve insan hakları 
ihlallerine ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Bu sıkıntıyı açmanın yollarını Kaos GL Derneği ve 
Pembe Hayat Derneği olarak dert etmeye devam ediyoruz.

2013 yılı ihlallerin yanı sıra, mücadelenin ve dayanışmanın yılı oldu. Gezi Parkı’nın işgaliyle başlayan ve tüm Türkiye’ye 
yayılan eylemler sonucunda farklı kesimden insanlar bir araya geldi. Gezi ruhuyla birlikte Türkiye’nin birçok yerinde 
LGBT’ler alanlara çıktı. Gezi sürecindeki LGBT mücadelesinin ve görünürlülüğünün kısa ve uzun vadede harekete 
olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. 

Bu rapor 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarına, ikinci 
bölümünde nefret söylemi ve ayrımcılık vakalarına, üçüncü bölümünde örgütlenme ve ifade özgürlüğü ihlallerine, 
dördüncü bölümde devam eden davalar ile beşinci bölümünde ise sonuçlanan davalara yer verildi. Altıncı bölümde 
ise olumlu gelişmeler kayıt altına alındı. Sonuç bölümünde ise LGBT örgütlerinin insan hakları alanındaki taleplerine 
yer verildi.

2013 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda heteroseksüellerin daha eşit olduğu konusunda “uzlaşıldı” ve değişen 
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda eşcinsellik “gayri tabiî mukarenet” olarak damgalanmaya devam etti.

LGBT’lere yönelik nefret suçlarında yargı yine bizi şaşırtmadı ve 2013 yılında sonuçlanan davalarda “haksız tahrik 
indirimi” uyguladı.

2013 yılında LGBT öğrencilerin örgütlenmesi “toplum buna hazır değil” gerekçesiyle engellenirken, Mersin ve Van’da 
kurulan derneklerin amaçlarının “ahlaka ve Türk Aile yapısına” aykırı olduğu İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tespit 
edildi. 

Kısacası 2013 hak ihlallerinin de mücadelenin de son hız devam ettiği bir yıl oldu.
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BİRİNCİ BÖLÜM: Nefret Suçları

2013 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yar-
gıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu 
doğurmaktadır1.

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veri tabanı mevcut değildir. Bu raporda da tespit 
edilen vakalar, 2013 yılı boyunca medyaya yansıyan vakalardır. 

Eskişehir’de Eşcinsel İlişki Bahanesiyle Gasp2

Tarih: 7 Ocak 2013

Kaynak: Kaos GL

Eskişehir’de yaşayan 38 yaşındaki E.C., internetteki bir gey sitesinde tanışıp evine gittiği kişi ve arkadaşları tarafından 
tabanca tehdidi ile cep telefonu ve bankadaki parasının bir bölümünün gasp edildiğini söyledi. Polis, 17-19 yaşlarındaki 
4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zonguldak’ta Tecavüz Davasında Sanıklar Serbest3

Tarih: 7 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

Zonguldak’ta iki kişinin zihinsel engelli bir gence tecavüz ettiği olayda sanıklar serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre. Geçtiğimiz  Ağustos ayında meydana gelen olayda Mustafa G., iddiaya göre daha önce-
den tanıdığı G.K.’ye bir arkadaşının evinde tecavüz etti. Aynı gün G.K., kendisini arayan Cemalettin Ö. tarafından ilçede bir otele 
götürüldü ve burada tecavüze uğradı.

Sanık Mustafa G.; “Mesaj gönderilen numarayı aradığımda telefonu açan kişi adının Aysun olduğunu söyledi. Kendisiyle 20 gün 
kadar konuştuk. Sesi de kadın sesine benziyordu. Sonra buluşmaya karar verdik. Buluşmaya gittiğimde bir erkekle karşılaştım. ’Sen 
kız değil miydin?’ diye sorduğumda erkek olduğunu söyledi. Daha sonra para karşılığında ilişkiye girdim. Benden 50 lira istedi, 40 
lira verdim. Gördüğüm kadarı ile akıl hastalığı belirtisi yoktu.”  iddialarında bulundu. 

Diğer sanık Cemalettin Ö. ise kalacak yerinin olmadığını söylemesi üzerine G.K.’yi otele yerleştirdiğini, ancak ilişkiye girmediğini 
ileri sürdü. 

1  02.03.2014 tarihinde “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı” mecliste kabul 
edilmiştir. Anılan kanunun 122. Maddesi “(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığın-
dan kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde nefret suçları tanımlanmıştır. Ancak maddede “cinsel yönelim 

ve cinsiyet kimliği” yer almamıştır ve madde sadece mal ve hizmetlere ulaşım ile ekonomik faaliyetleri koruma altına almıştır. Yaşam, vücut 
bütünlüğü, barıma, eğitim gibi temel haklara karşı işlenen nefret suçlarına ilişkin bir koruma hala mevcut değildir.  http://www.kaosgl.org/
sayfa.php?id=15965  

2  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13130 
3  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13431 
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Maltepe’de Trans Kadına Darp!4

Tarih: 15 Şubat 2013

Kaynak: Pembe Hayat

15 Şubat gecesi daha önce de translara ve seks işçilerine yönelik saldırıların yoğun olduğu İstanbul Maltepe Sahil 
Yolu’nda trans kadın Bahar’a saldırıldı. Maltepe Sahil Yolu’nda gerçekleşen olayda saldırganlar önce Bahar’ı arabada 
taciz etmek istedi, Bahar razı olmayınca da kılıç ve palalarla üzerine saldırdı. Bir süre darp edilen Bahar canını kurtar-
mak için kendini hızla giden arabadan atmak zorunda kaldı. Bahar’ın yüzünde ve vücudunda çürükler, morluklar ve 
derin kesikler oluştu.

Avcılar’da Bir Trans Kadın Saldırıya Uğradı5

Tarih: 18 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul  Avcılar’da bir trans kadın dün akşam evinin önünde iki kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

Dün akşam 17:30 sularında evinin önünde iki kişi tarafından darp edilen Alev adlı trans kadın, saldırının ardından Avcı-
lar Merkez Karakolu’na götürüldü. Mağdurla birlikte karakola giden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucu üyelerinden 
LGBT aktivisti Michelle Demishevich, twitter hesabında “Mağdur aşırı derecede darp edilmişti. Karakol darp raporu 
almak için bize refakat edecek eskort dahi vermedi’’ yazdı.

Polis Korumasındaki Eşcinsel Evlat Babası Tarafından Kaçırıldı6

Tarih: 25 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

Pembe Hayat Derneği üyesi Ramazan Kalkan, erkek arkadaşı Umut Göktuğ Söyler ile birlikte 23 Şubat Cumartesi 
günü Söyler’in babası ve 7-8 kişinin saldırısına uğradıklarını söyledi. Kalkan’ın ifadesine göre Söyler’in albay babası, 
polis amcası ve diğer saldırganlar, Umut Göktuğ Söyler’i karga tulumba sürükleyerek kırmızı renkli bir araca bindire-
rek kaçırırken, silahlı şüpheliler Ramazan Kalkan’ı ağır bir şekilde darp ettiler. 

Mağdur vekili Ahmet Toköz’ün kaosgl.org’a yaptığı açıklamaya göre, Dikmen Polis Merkezi Umut Göktuğ Söyler’i 
korumadığı gibi kimlikleri ve eşkâlleri belli olan failleri yakalamak adına şu ana kadar hiçbir çaba göstermedi. Toköz, 
Umut Göktuğ Söyler’in hayatının tehlikede olduğunu ve kendisinden halen haber alınamadığını belirtti. Toköz ayrıca 
mağdurun yaşam hakkının ciddi bir tehlike altında olmasına rağmen etkin bir soruşturma yürütülmediğini ekledi ve 
bu durumunla ilgili “mağdurun eşcinsel olması ve faillerin asker ve emniyete yakın kişilerden oluşması olarak değer-
lendiriyoruz” yorumunda bulundu.

Polis Bayram Sokakta 15 Transı Gözaltına Aldı!7

Tarih: 7 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul’da Bayram Sokak’ta transların evlerine operasyon düzenleyen polis 15 transı gözaltına aldı.

İstanbul LGBTT Derneği’nden Ebru Kırancı, kaosgl.org’a verdiği bilgide polis operasyonunda evlerinin kapıları kırıla-
rak 15 trans kadının gözaltına alındığını doğruladı. Gözaltına alınanlar Beyoğlu Ekipler Amirliğine götürüldü.

Kaosgl.org’a konuşan Kadın Kapısı’ndan Şevval Kılıç, Bayram Sokak’ın ablukaya alındığını söyledi. Dün gece de bir 
grup memurun geldiğini ve sokakta keşif yaptıklarını ve polisin baskın yapacağı evleri önceden belirlediğini söyledi. 
Cinayet soruşturması yapıldığı yönünde duyum alsa da gözaltına alınan translara ev sahiplerinin kim olduğu, evlerde 
kimlerin çalıştığı gibi sorular yöneltildiğini aktardı.

4  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=99 
5  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13520 
6  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13583 
7  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13680 
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Avcılar’daki Transfobik Şiddet Bir Trans Kadını Katletti8

Tarih: 11 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Avcılar’daki Meis Sitesi yakınlarında dört gün önce darp edilmiş bir şekilde bulunup Bakırköy Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırılan trans kadın B.Ü. önceki gün yaşamını yitirdi.

İzmir’de El Ele Yürüyen Eşcinsel Çift Saldırıya Uğradı9

Tarih: 26 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

İzmir Bornova’da bir grup genç, ele ele yürüyen bir eşcinsel çifte saldırdı. Perşembe akşamı (21 Mart) gerçekleşen 
saldırı sonrasında evine giden çift, ağrılarının artması sebebiyle hastaneye gitti. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği 
üyesi olan çiftten Fırat Yıldız, saldırı sonucunda çenesi kırıldığı için yarın (27 Mart) ameliyata alınacak.

Meis Sitesi Kurşunlandı!10

Tarih: 20 Mayıs 2013

Kaynak: Kaos GL

Meis Sitesi sakinlerinden Michelle Demishevich’in kaosgl.org’a verdiği bilgiye göre, Avcılar’daki Meis Sitesi’ne silahlı 
saldırı gerçekleşti.

Translara kadınlara yönelik silahlı saldırı!

Demishevich: Yine Topal İsmail lakaplı terörle mücadeleden gazi emeklisi biri tarafından Meis Sitesi 20 dakika bo-
yunca kurşunlandı. Dün de aynı adreste kurşunlanan siteye gelen Avcılar İlçe Emniyet polisleri ısrarlarımıza rağmen 
kurşunların geldiği adresi kayıtlara geçirmediler. Ve bugün yeniden devletin polisinden güç alan ve giderek daha da 
tehlikeli olan bu kişiler biz transların yaşamına kastetmektedir.” dedi.

Homofobik Saldırılara Rağmen Çukurovalı Eşcinseller Direnmekten Vazgeçmeyecek!11

Tarih: 6 Haziran 2013

Kaynak: Kaos GL

Taksim Gezi Parkı ve yaşam haklarının ihlaline karşı alanlarda sesini duyurmaya devam eden Çukurova Eşcinsel İnisi-
yatifi üyeleri faşistlerin tacizine uğradı.

Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi’nden A . K., kaosgl.org’a yaptığı açıklamada, ulusalcı ve ülkücülerin tehditlerine rağ-
men meydanı terk etmeyeceklerini bildirdi.

“Kaos GL’den daha önce temin ettiğimiz kitap ve dergilerle birlikte marjinal olarak adlandırılan birçok kitap raflarda 
yerini aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda aşırı milliyetçiler ve ulusalcılar tarafından hakaret, sözlü taciz ve neredeyse 
fiziksel şiddete maruz kaldık.”

“Toplar, ibneler” gibi hakaretlerin yanı sıra kitapların toplanmak istendiğini, LGBT bayrağının dalgalandığı yerden 
sökülme-ye çalışıldığını aktaran A . K., saldırganların kendi aralarında “akşam olsun öyle dağıtırız” diye konuştuklarını 

belirtti.

8  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13707 
9  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13840 
10  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14195 
11  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14287 
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Ege Üniversitesi, Kampüste Yaşanan Homofobik Saldırıyı Kınadı12

Tarih: 13 Haziran 2013

Kaynak: Kaos GL

Ege Üniversitesi Ziraat Cafe’de C.A. ve arkadaşı G.E. 4 Haziran günü homofobik saldırıya uğradı.

Gazetecilik bölümü öğrencisi C.A. olayı şu şekilde aktardı: ”Ben ve arkadaşım kafede oturuyorduk. Karşı masada 
oturan iki şahıs uzun süre bizi göz hapsinde tuttu. Ardından mimik ve davranışlarıyla rahatsız etmeye devam ettiler. 
Arkadaşım ve ben gittikçe rahatsız olmaya başlayıp neden baktıklarını sorduk. Bunun üzerine masaya vurup kalkan 
Radyo Sinema ve Televizyon öğrencisi “Size mi bakıyoruz lan yavşaklar, ibneler” gibi hakaretlerde bulundu. Ardından 
bağırarak soda şişesi fırlattı. Masanın altında patlayan şişe bacaklarımızın çeşitli yerlerinde kesikler oluşturdu.”

Kuşadası’nda Bir Trans Öldürüldü13

Tarih: 10 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dora isimli bir trans kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Dün (9 Temmuz 2013) gerçek-
leşen cinayet, Dora’dan haber alamayan arkadaşının Dora’nın evine gitmesiyle öğrenildi.

Meis Sitesi’nde Transfobik Saldırılar Bitmiyor!14

Tarih: 24 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Avcılar’da translara yönelik saldırılarla bilinen Meis Sitesi’nde dün yeni bir saldırı yaşandı. Elçin Avcılar isimli 
trans kadın, Meis Davası dosyasında adı geçen zanlılardan Tuğrul Selçuk tarafından ağır bir şekilde darp edildi.

İstanbul’da Bir Trans Öldürüldü!15

Tarih: 28 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul’da Gaye adlı bir trans kadın bugün evinde ölü bulundu. Kendisinden birkaç gündür haber alınamayan Ga-
ye’nin Beyoğlu Aynalıçeşme’deki evinde bir nefret cinayeti sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Ankara İskitler’de Translara Linç Girişimi16

Tarih: 19 Ağustos 2013

Kaynak: Kaos GL 

Ankara’nın Keçiören İskitler mevkiindeki translar dün gece (18 Ağustos 2013) saat 22:00 sularında kadın ve erkeklerden 
oluşan 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Pembe Hayat LGBTT Derneği’nin web sitesinden yaptığı açıklamada 30’dan 
fazla transın şiddete maruz kaldığı, iki trans kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve E. G. isimli bir trans kadının 
burnunun kırıldığını ve gözünü kaybetme riskin altında olduğu belirtiliyor.

12  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14322 
13  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14470 
14  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14566 
15  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14587 
16  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14667 
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İstanbul’da İki Trans Kadına Çete Saldırısı!17

Tarih: 5 Eylül 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul’da 4 Eylül sabahı 15 kişilik bir grup, iki trans kadına saldırdı.

Rapor almak için İstanbul Şişli Eftal Hastanesi’ne giden Duygu ve Rüya adlı kadınlar, on beş kişilik linç çetesinin önce 
sözlü, ardından satırlı saldırısına uğradı. Çevrede bulunan bir eczaneye sığınan yaralı kadınlar, polis tarafından Şişli 
Polis Merkezi’ne götürüldü. Görgü tanıkları, polisin linç grubundan iki kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

İstanbul’da Trans Kadına Silahlı Saldırı!18

Tarih: 9 Eylül 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul’un Tozkoparan semtinde silahlı bir grup, 2 Eylül tarihinde Ezgi adlı bir trans kadına saldırdı. Markete alışverişe 
çıkan kadın, darp edilmesinin ardından grubun silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna iki kurşun isabet eden Ezgi, yaşam tehlikesiyle Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasıyla 
hayatta kalan Ezgi, saldırının şokunu yaşıyor. Saldırganlar ise henüz yakalanmadı. 

İstanbul’da Translara Sağlık ve Adalet Engeli19

Tarih: 16 Eylül 2013

Kaynak: Kaos GL

12 Eylül günü İstanbul Kurtuluş’ta bir trans kadın saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, olay yerine çağrılan ambulansın 
kadını almadığını ifade etti. Saldırıya uğrayan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 13 Eylül sabahı ise Tarlabaşı’nda Didem adlı bir trans kadın saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırıyla yaralanan, parası ve cep 
telefonu gasp edilen Didem, şikâyet için gittiği karakolda polislerin ilgisizliği nedeniyle herhangi bir işlem yaptırama-
dı. İfadesi ancak İstanbul LGBTT Dayanışması Derneği gönüllüleriyle birlikte karakola tekrar gittiğinde alındı ve birkaç 
saat içinde şüpheli yakalandı. Dernek, Didem’in sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

İstanbul’da Bir Transın Evi Kundaklandı20

Tarih: 25 Eylül 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Fulya’da bir trans kadının evi, camına bırakılan tehdit mektubunun ardından kundaklandı.

Yaşadıklarının transfobik bir saldırı olduğunu belirten Çağla isimli kadın, tehdit mektubunu yazan ve evi kundaklayan 
kişiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bıçakladı, Elini Yıkadı ve Hayata Karıştı!21 

Tarih: 4 Ekim 2013

Kaynak: Radikal- Mehmet Bilber

26 yaşındaki trans kadın İdil bıçaklı saldırıdan şans eseri kurtuldu. 10 gün hastanede kalan trans İdil’in MOBESE’lerden 
teşhis etttiği fail bulunamadı. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği avukatı Ahmet Toköz herhangi bir arama, 
yakalama çalışmasının olmadığını belirtti

17  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14757 
18  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14778 
19  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14811 
20  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14874 
21  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=131 
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Antalya´da Seks İşçisi Trans Kadın Cinsel Saldırı ve Tecavüze Uğradı!22

Tarih: 16 Kasım 2013

Kaynak: Pembe Hayat

Antalya´da seks işçisi bir trans kadın anlaştığı kişi tarafından ormana götürüldü, ağaca bağlanarak 4 kişinin teca-
vüzüne uğradı, ayrıca 160 lirası gasp edildi. Gözaltına alınan 4 zanlı “Tecavüz”, “Gasp” ve “Darp” iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi.

Hatay’da Homofobik Nefret Cinayeti23

Tarih: 25 Kasım 2013

Kaynak: Kaos GL

Hatay’ın İskenderun ilçesinde homofobik bir nefretle boğulmuş ve kafası ezilerek öldürülmüş vaziyette bulunan F. İ. 
(27) cinayetinin üstü elbirliğiyle örtülmek isteniyor.

Tanık paylaşımlarını kaosGL.org’a ileten İskenderun LGBT toplumu üyeleri, elleri kelepçelenmiş, ayakları bağlanmış ve 
çuval geçirilmiş kafası ezilerek öldürülmüş halde bulunan F. İ. cinayetinin aydınlatılmayacağından kaygı duyuyorlar.

Elleri kelepçelenmiş, ayakları bağlanmış ve kafasına çuval geçirilerek öldürülmüş halde bulunan F. İ. cinayetinin şüp-
helileri olarak gözaltına alınan, cinayet evinin kiracıları olan üç Suriye vatandaşı ise 22 Kasım Cuma günü getirildikleri 
Adliye’den serbest bırakıldılar. İskenderun 8. Gün Haber basının şüpheli Suriyelileri görüntülemesinin polis tarafından 
engellendiğini yazdı.  

Mersin’de Transfobik Nefret Saldırısı24

Tarih: 26 Kasım 2013

Kaynak: Pembe Hayat

Pazartesi günü saat 20:30’da evinden sokağa çıkan trans kadın Deniz, ellerinde sopalar ve bıçaklar olan üç kişinin 
saldırısına uğradı. “Sizleri burada istemiyoruz, defolun gidin buradan” diye bağıran saldırganlar feci şekilde yarala-
dıkları Deniz’i daha sonra yoldan geçen bir aracın önüne attılar. Saldırıda aldığı bıçak darbeleri yüzünden vücudunda 
kesikler oluştu ve sol bacağı kırıldı. Çevredeki vatandaşlar ambülans çağırdı ve Deniz, Toros Devlet Hastanesi Acil 
Servisi’ne kaldırıldı. “Olay yerinde ben darp edilirken kimse yardım etmedi. Olayın meydana geldiği yerdeki kamera 
kayıtlarının incelenmesini istiyorum” diyen Deniz’in tedavisi sürüyor. Deniz’e hastanede refakat eden trans arkadaşları 
polislerin kötü muamelesine maruz kaldıklarını belirtip, yaşadıklarını şöyle aktardılar: “Deniz acil servise getirildiğinde 
uzun süre sedyede bekletildi. Ayrıca sanki güvenlik açısından tehdit unsuruymuşuz gibi etrafımızda adeta güvenlik 
çemberi oluşturuldu. Görevli doktor, röntgen çekilmesi için Deniz’i Mersin Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Acil servisin 
önünde iki tane ambulans olmasına rağmen bize ’112’yi arayın, ambulansı kendiniz çağırın’ dediler.”

Mersin’de Transfobik Nefret Saldırısı25

Tarih: 24 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Mersin’de seks işçiliği yapan bir transseksüel, merkez Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz gün bir grubun sopalı ve döner 
bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan trans kadın ambulansla Toros Devlet Hastanesi Acil Servi-
si’ne kaldırıldı.

“Sizleri burada istemiyoruz, defolun gidin buradan” diye bağırarak transfobi kusan saldırganlar, ellerindeki sopalar 
ve döner bıçaklarıyla feci şekilde yaraladıkları trans kadını daha sonra yoldan geçen bir aracın önüne attılar. Saldırıda 
kafasına aldığı döner bıçağı darbelerinden dolayı kesikler oluşan trans kadın Deniz’in sol bacağı kırıldı.

22  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=50 
23  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15248 
24  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=134 
25  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15468 
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İKİNCİ BÖLÜM: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

2013 yılında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruma sağlayacak herhangi bir düzenleme ya-
pılmamıştır26. “Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı” meclis gündemine alınmamıştır.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın engellenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmazken, ay-
rımcılığı meşrulaştıran düzenlemeler mecliste kabul edilmiştir. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile 
“gayri tabiî mukarenet” olarak tanımlanan eşcinsel ilişki “suç” olarak kabul edilmiştir.

Anayasanın “kanun önünde eşitlik” başlıklı maddesinde “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin yer almaması 
noktasında da komisyonda uzlaşılırken, CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın öncülüğünde sunulan LGBT’lerin so-
runlarına ilişkin araştırma önergesi Meclis’te reddedilmiştir.

İstanbul Milletvekili Melda Onur, cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan mahpuslarla ilgili CİSST’in (Ceza İnfaz Sisteminde 
Sivil Toplum Derneği)27 başlatmış olduğu çalışmalar bütününde ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerinin raporu 
dâhilinde, LGBT mahpusların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Soru önergesine verilen cevapta LGBT mahpusların tecrit edildiği açıkça 
kabul edilmiştir.

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Pembe kimliğe sahip bir trans erkeğin “erkek görünümünde olması” 
nedeniyle evlenmek için sağlık raporu alamayacağı; ancak cinsiyetinin “kadın” olduğunu kanıtlayan bir sağlık kurulu 
raporunun varlığı halinde işlem yapılabileceği belirtilmiştir.

2013 yılında 11.si yapılan Onur Yürüyüşünün geniş katılımlı olması ve medyada geniş yer bulması nefret söylemini de 
beraberinde getirdi. Yürüyüş, 74 muhafazakâr sivil toplum örgütünün imzaladığı bir metinle kınandı. Anılan metinde 
Onur Yürüyüşü “genel ahlaka” ve “öz değerlere” “saldırı” olarak değerlendirilmiştir28.

Eşcinsellik “Suçu” İşleyen Subaylar İşten Atılacak!29

Tarih: 31 Ocak 2013

Kaynak: Kaos GL

TBMM’deki görüşmenin ardından yasalaşan TSK Disiplin Kanunu ile “gayri tabiî mukarenet” olarak damgalanan eşcinsel 
ilişki “suç” olarak kabul edildi.

“Doğal olmayan ilişki” nitelemesiyle ifade edilen “eşcinsellik suçu”nu işleyen subaylar, Meclis’ten geçen Disiplin Kanunu ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atılacak. 

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı anlamına gelecek bu uygulama ile profesyonel askerler mesleklerinden ola-
caklar ve haklarını arayamayacaklar.

26  02.03.2014 tarihinde mecliste kabul edilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun 
Tasarısı” Türk Ceza Kanunun “ayrımcılık” başlıklı 122. Maddesi değiştirilmiştir. Değişiklik ile mal ve hizmetlere erişim ile ekonomik faaliyetlerin 
engellenmesine ilişkin olarak nefret suçları tanımlanırken “ayrımcılık yasağı” Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.  

27  http://www.cezaevindestk.org/duyuru-105-ozel_ihtiyaclari_olan_mahpuslar_projesi_sonuc_raporu___kasim_2013 
28  Ulusal ve yerel yazılı medyada yer alan ayrımcılık ve nefret söylemi içeren haberler Kaos GL 2013 Medya İzleme Raporu yer almaktadır. Bu 

nedenle bu rapora dahil edilmemiştir.
29  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13367 
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Tıp Merkezinden Trans Erkeğe Açık Ayrımcılık30

Tarih: 5 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

İş yerinden istenen sağlık raporunu almak üzere bugün Pendik Şifa Tıp Merkezi’ne giden bir trans erkek, doktorların 
transfobisiyle karşılaştı. Kaos GL muhabirlerinden Emre Korlu’nun aktardığına göre olay şu şekilde gerçekleşti:

Translara Özel Psikolog Muayenesi!

“Rapor için üç bölüme gözükmesi gereken arkadaşım, ilk iki muayenesi yapıldıktan sonra dâhiliye bölümüne yön-
lendirilmiştir. Dâhiliye doktoruna cinsiyet kimliğinden bahseden arkadaşım, muayeneden sonra, doktorun heyeti 
aramasıyla psikoloğa da gönderilmek istendi. Arkadaşım bu duruma karşı çıkarak akıl sağlığının yerinde olduğunu 
anlatmaya çalıştı.

“Arkadaşım başhekimle de görüşme yaptı ve başhekimden şu yanıtı aldı: “Şimdi doktor bakar topallık görürse ekstra 
ortopediye gönderir bu da öyle bir durum.” Bunun üzerine arkadaşım “benim cinsiyet kimliğimle bu durumu aynı 
kefeye mi koyuyorsunuz?” dese de başhekim benzer absürt örnekleri vermekte diretti.

55 Yaşındaki Trans Kadın Bir Aydır Kayıp31

Tarih: 14 Mart 2013

Kaynak: Evrensel

İstanbul Beyoğlu’da yaşayan kas hastası 55 yaşındaki trans Gülşah Aktari›nin bir aydır kayıp olduğu bildirildi. Konuya 
ilişkin bilgi veren İstanbul LGBT Dayanışma Derneği aktivisti Ebru Kırancı, uzun süredir kas hastası olan Aktari’nin 
kaslarını kontrol edemediğini bu nedenle hiçbir otelin kendisini kabul etmediğini söyledi. Kayıp Aktari için 15 gün 
önce Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini belirten Kırancı, polisin kendisini, “10 gün sonra gelin” diyerek, geri 
gönderdiğini aktardı. Kırancı, “Polisin kaydımı zabıt altına alması gerekiyordu, ancak zabıt tutmadı. Ben de Cerrahpa-
şa’yı aradım; ancak orada da bir cenaze haberi duymadık” dedi.

Trans Kaçırmak “Adam Kaçırma” Suçuna Dâhil Değilmiş!32

Tarih: 20 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

Ankara’da 3 Mart’ta kaçırdığı trans E.K.’ye cinsel saldırıda bulunan ve işkence yapan S.G., önce “tehlikeliliği” ve “adli 
kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı” sebebiyle tutuklandı, iki gün sonra ise serbest bırakıldı. Zanlı tahliyesinin ardın-
dan da tacize ve ölüm tehditlerine devam ederken, mağdur kadın hayati tehlikesi olduğunu belirterek önlem alınma-
sını istiyor.

Trans Kadına Kaplıca da Yasak33

Tarih: 29 Mart 2013

Kaynak Bianet – Çiçek Tahaoğlu

Pembe kimliği olan trans bir kadının, Balıkesir’deki kaplıcanın havuzuna girmesine izin verilmedi. İstanbul LGBTT’den 
Ebru Kırancı, sevgilisi ile birlikte gittiği kaplıcada ayrımcılığa uğradığı için Gönen Savcılığı’na şikâyette bulunduğunu 
belirtti.

30  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13656 
31  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13745 
32  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13791 
33  http://bianet.org/bianet/lgbti/145484-trans-kadina-kaplica-da-yasak 
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Eşcinseller Nerede İlişkiye Girecek?34

Tarih: 7 Mayıs 2013

Kaynak: Kaos GL

Polis bültenini “İstanbul’da iki sinemaya şok baskın” diye haberleştiren Habertürk gazetesi, 60 kişinin “gey ilişkiye” 
girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği marifetiyle Beyoğlu ve Şişli’de iki sinemaya operasyon düzenledi. 
Seks filmleri oynatıldığı belirtilen sinema salonlarından 60 kişi “gey ilişki” yaşadıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar.

Gazetenin haberine göre sinemada “gey ilişki yaşadıkları tespit edilen” 60 kişiye “fuhuş” yapmak suçundan polis 
tarafından işlem yapıldı.

Hükümet LGBT’leri İnkâr Etmeye Devam Ediyor!35

Tarih: 29 Mayıs 2013

Kaynak: Kaos GL

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın öncülüğünde sunulan LGBT’lerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesi 29 
Mayıs 2013 tarihinde Meclis’te reddedildi.

 Genel Kurul’da CHP Milletvekilleri Binnaz Toprak ve Aykan Erdemir ile BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü önergenin 
gerekliliği hakkında konuşurken, AKP Milletvekili Türkan Dağoğlu önergeye karşı çıktı.

 “Bu Bir Hastalık Değil!”

Konuşmasına vekilleri LGBT’lerle empati kurmaya çağırarak başlayan CHP’li Toprak, “insanlar seçerek LGBT (lezbiyen, 
gey, biseksüel, trans) bireyi olmuyorlar. Başkaları tarafından kandırılarak da olmuyorlar. Bu bir hastalık değil, tedavi 
edilebilecek bir şey değil” dedi.

AKP’li Türkan Dağoğlu: Bu Normal Dışı Bir Davranıştır.

LGBT önergesine karşı çıkan AKP’li Türkan Dağoğlu ise “bir tıp doktoru olarak LGBT denen durumun normal dışı bir 
davranış olduğunu” düşündüğünü söyledi. AKP’nin yasalar önünde herkesi eşit saydığını belirten Dağoğlu, önergenin 
“genel halkın onaylamayacağı yaşam biçimlerine kapı aralayarak, bir nevi özendirerek, toplumsal bozulmayı tetikle-
yeceğini” iddia etti.

Muhafazakâr STK’lar Ahlâk Polisliğine Soyundu36

Tarih: 5 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

Muhafazakâr sivil toplum kuruluşları ortak yaptıkları açıklamayla LGBT Onur Yürüyüşünün görüntülerine yer veren 
basına “genel ahlâk” saldırısında bulundular.

Onur Haftasının kapanışında, 30 Haziran’da İstanbul’da yapılan 11. LGBT Onur Yürüyüşü’nün basın organlarında ha-
berleştirilmesi 74 imzalı bir açıklamayla kınandı.

“İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilen “Eşcinsel Onur Yürüyüşü”ne ait yayınları kaygıyla izledik” açıklaması yapan 
muhafazakâr sivil toplum kuruluşları, geleneksel Onur Yürüyüşü’nün “genel ahlaka ve öz değerlere” yönelik bir “sal-
dırı” olduğunu öne sürdüler.

Basın organlarının yürüyüşün fotoğraflarını “gerek internetten gerek yazılı basından” paylaşmasını “sorumsuzca” 
bulan muhafazakâr stk’lar, “basını şiddetle kınıyoruz” dediler.

34  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14102 
35  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14251 
36  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14446 
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Meclis “Heteroseksüeller Daha Eşittir” Formülünde Uzlaştı!37

Tarih: 13 Ağustos 2013

Kaynak: Kaos GL

LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) realitesini tanımaya yanaşmayan Anayasa Komisyonu, “cinsel yönelim ve cin-
siyet kimliği” eşitliğini hâkim ve savcıların yorumuna bırakmakta uzlaştı.

Yeni Anayasa çalışmalarını sürdüren TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu daha önce “krize dönüşen” eşitlik mesele-
sini yeniden tartıştı. AKP, CHP ve BDP temsilcileri “etnik köken” konusunda bu kez uzlaşırlarken; MHP şerhini korudu. 
İlk etaptaki görüşmelerde diğer tıkanma konusu olan “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”nin ise madde metnine değil, 
ama gerekçesine eklenmesi olasılığı ortaya çıktı.

LGBT Mahpuslar Hapis İçinde Hapis!38

Tarih: 19 Eylül 2013

Kaynak: Kaos GL

Adalet Bakanı’nın LGBT mahpuslara ilişkin CHP’li Melda Onur’un soru önergesine verdiği cevaptan güvenlikleri gerek-
çe gösterilerek LGBT’lerin diğer mahpuslarla bir araya getirilmedikleri, yani tecrit edildikleri anlaşılıyor.

Cezaevinde LGBT bireylerin sorunları ve hak ihlalleri önergesine Sadullah Ergin’den cevap

İstanbul Milletvekili Melda Onur, cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan mahpuslarla ilgili CİSST’in (Ceza İnfaz Sisteminde 
Sivil Toplum Derneği) başlatmış olduğu çalışmalar bütününde ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerinin raporu 
dâhilinde, LGBT mahpusların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine cevap geldi.

Soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına girişlerinde LGBT olduk-
larını beyan etmeleri durumunda, durumlarını belirtir sağlık kurulu raporu alınarak, aynı durumda olan hükümlü ve 
tutuklularla birlikte konumlarına uygun koğuşlarda barındırıldığını; ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanı ve 
sosyal faaliyetlere çıkartılırken, diğer hükümlü ve tutuklularla bir araya getirilmediğini bildirdi.

Acun Ilıcalı’nın Transfobisi Ayta Sözeri’yi İşinden Etti!39

Tarih: 5 Kasım 2013

Kaynak: Pembe Hayat

Acun Ilıcalı, “Hadi Ya” adlı program projesini, içeriğinde transseksüel rolü olduğu için iptal etti.

Cesur Doğan’ın senaryosunu yazıp, aynı zamanda da yönetmen koltuğunda oturduğu ’Hadi Ya’ isimli komedi prog-
ramı TV 8 yönetimi tarafından beğenilmesine rağmen patron Acun Ilıcalı’dan onay gelmedi. İki asker arkadaşın bi-
rinin askerlik sonrası cinsiyet değiştirmesini konu alan programın başrol oyuncularından biri Sezen Aksu’nun bu 
sezon sahne çalışmalarında düet yaptığı Ayta Sözeri’ydi. Yönetimden geçen komedi programı son onay alınmak 
üzere Acun Ilıcalı’ya gösterildi. Programı çok beğenen Ilıcalı, transseksüel rolünün çıkarılmasını istedi. Yapımcı Ce-
sur Doğan olayın mizahının Ayta Sözeri’nin oynadığı rol olduğunu savunarak Acun Ilıcalı’nın bu isteğini geri çevirdi. 

Polis Transfobik Saldırının Failini Aramıyor!40

Tarih: 3 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Pembe Hayat Derneği avukatı Ahmet Toköz, Ankara’da kasım ayı ortasında gerçekleşen transfobik saldırıyla ilgili 
Radikal Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

“Arama Çalışması Yok”

Çankaya’da seks işçiliği yapan İdil adlı trans kadın, 16 Kasım’da müşterisi tarafından bıçaklanarak öldürülmek istendi. 
10 gün boyunca hastanede yatan İdil’in MOBESE kameralarından tespit ettiği fail hâlâ bulunamadı.

37  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14641 
38  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14840 
39  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=143 
40  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15312 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Örgütlenme ve İfade Özgürlüğü

Lambdaistanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği’nin ka-
patılmasına ilişkin bozma kararı 2008 tarihinde Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından verilmiştir. Anılan kararda LGBT 
hakları alanında çalışan derneklerin “örgütlenme özgürlüğü” kapsamında olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak 2013 
yılında Mersin ve Van’da LGBT aktivistleri dernek kuruluş amaçlarının “ahlaka ve Türk aile yapısına” aykırı olduğu 
gerekçesiyle bürokratik engellerle karşılaşmışlardır.

Örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi üniversitelerde de devam etmiştir. Ege Üniversiteli LGBT’lerin öğrenci top-
luluğu başvurusu “toplum henüz böyle bir öğrenci topluluğuna hazır değil” gerekçesiyle reddedilmiştir.

İnternet erişimindeki sansür41 ifade ve haber alma özgürlüklerinin engellenmesiyle kendini göstermiştir. Gey sosyal-
leşme sitesi Grindr ve Trans Erkek Bilgi Bankasının erişimi engellenmiştir.  

Erkek Erkeğe Tanışma Uygulamasına Sansür!42

Tarih: 11 Eylül 2013

Haber: Kaos GL

Gey, biseksüel ve meraklı erkekler tarafından kullanılan tanışma uygulaması Grindr, Türkiye’de sansürlendi. İstanbul 
Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi, “koruma tedbiri” olarak Grindr’a erişimi engelledi. Uygulamaya 10 Eylül akşamın-
dan itibaren erişilemiyor.

Meğer Toplum LGBT Öğrenci Topluluğuna da Hazır Değilmiş!43

Tarih: 2 Ekim 2013

Kaynak: Kaos GL

Ege Üniversiteli LGBT’lerin öğrenci topluluğu başvurusu “toplum henüz böyle bir öğrenci topluluğuna hazır değil” 
gerekçesiyle reddedildi.

 Ege Üniversitesi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ve Dayanışması Topluluğu üyeleri “topluluk” kaydını 
kabul etmeyen rektörlüğü bugün kampüste bir yürüyüşle protesto etti.

Transsick-o: Bu Ülkede Bilgi Edinmenin Kendisi “Ayıp”44

Tarih: 11 Ekim 2013

Kaynak: Kaos GL

Transsick-o, nam-ı diğer “trans erkek bilgi bankası”, 7 Ekim’de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 
“idarî tedbir” kararıyla erişime engellendi. Transsick-o,

kapatılma gerekçesini öğrenmek için bugün TİB’e bir dilekçe verdi. Gönüllü avukatlar da dava sürecini izleyecek.45

41  İnternet erişimi ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na olağanüstü yetkiler tanıyan yeni düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından 19 
Şubat 2014 tarihinde onaylandı. Yeni yasayla birlikte getirilen düzenlemeler ile LGBT’lerin ifade özgürlüğü büyük tehlike altına girmiştir http://
kaosgl.org/sayfa.php?id=15765 

42  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14800 
43  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14926 
44  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=14995 
45  “Trans erkek bilgi bankası” Transsick-o blogunun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 7 Ekim 2013 tarihinde gerekçesiz 

kapatılmasının ardından 17 gün sonra da habersiz ve açıklamasız olarak erişime açılmıştır http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15110  
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Mersin Yedirenk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği

Tarih: 14 Kasım 2013

Kaynak: Mersin LGBT

Mersin Yedirenk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne 04.10.2013 
tarihinde kayıt olmak için başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvurunun ardından İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 
gönderilen yazıda, derneğin amacının Anayasa 41 (Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları), Medeni Kanun 56 ve Der-
nekler Kanunu 30/b (Kanuna ve Ahlaka Aykırı Dernek Kurulamaz) maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle dernek 
tüzüğünde yer alan bu hatanın düzeltilmesi gerektiği, aksi takdirde İçişleri Bakanlığı’ndan görüş isteneceği belirtil-
miştir.46

Van Valiliğinden Ekogenç’e “Cinsel Yönelim Ahlaksızlığı” Davası!47

Tarih: 6 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Van’da Gençlik ve Ekoloji Derneği Ekogenç’in tüzüğündeki “cinsel yönelim” ifadesi Valilik engeline takıldı. 

Dernekten Cevahir Yiğit Böke “Bu ülkede aslında ciddi bir ahlaksızlık var, LGBTİ’leri görmeyen, görmezden gelen 
devletin ve sistemin kendisi ahlaksızdır. Elbette dava süreci var. Bu dava sürecinin sonucunu bekleyeceğiz ve çalış-
malarımızı engellediği için de Valilik hakkında şikâyette bulunacağız. Mayıs 2013’te kurulduk; herhangi bir çalışma 
yapmamıza izin vermiyorlar, genel kurul düzenleyeceğiz sorun çıkartıyorlar. Yine de tüm engellemelere rağmen 2013 
bitmeden genel kurulumuzu düzenlemek istiyoruz, çünkü örgütlenmek bir haktır ve bizler örgütlenirken Van Valili-
ğinden izin almıyoruz, devletten izin almıyoruz; sadece bilgi veriyoruz” dedi.

46  Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Dernek Tüzüğüne ilişkin gönderilen yazının ardından Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Tra-
vesti Transseksüel Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği’nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay kararı İl Dernekler Müdürlüğü’ne sunulmuştur 
ve müdürlük derneğin kaydının yapılmasına karar vermiştir. 

47  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15343 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2013 Yılında Devam Eden Davalar

Cinayet Kasten Ama Cezası Yine Haksız Tahrikten!48

Tarih: 8 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

Katil zanlısı İlker Karataş, trans seks işçisi Günce Hatun’u (19) silahla vurarak “kasten” öldürdü, ama ceza yine “haksız 
tahrik” indirimiyle isteniyor.

İstanbul Beylikdüzü Bizimkent Köprüsü’nde 15 Aralık 2012’de Günce Hatun’u silahla vurarak öldüren tutuklu İlker 
Karataş’ın iddianamesi hazırlandı.

Cinayeti itiraf eden tutuklu Karataş için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 15 Aralık 2012 
tarihinde yol kenarında bekleyen Günce’yi İlker Karataş’ın aracına aldığı kaydedildi.

Başsavcılık “kasten öldürme”den istenecek cezaya “haksız tahrik” indirimi yapabilmek için cinayet anını iddianamede 
şöyle hikâyelendirdi: Arabasının camının kırıldığını gören şüpheli, haksız bir fiilin getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin 
etkisi altında kalarak maktul Günce koşarak köprüye çıkmış ve köprü üstünden yere düşerek ölmüştür!

Savcı kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası isterken  “haksız tahrik” indirimi ile katil zanlısı İlker Karataş 
için istenen ceza 12 yıldan 18 yıla kadar kaydedilmiş oldu. Karataş için ayrıca cinayeti işlediği silahın ruhsatsız olma-
sından ötürü de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İMC TV Muhabirine Transfobik Mahalle Baskısı49

Tarih: 5 Kasım 2013

Kaynak: Kaos GL

İMC TV muhabiri Michelle Demishevich, 2011 yılının Ramazan ayında yaşadığı mahalle baskısı ve saldırıyla ilgili şikâ-
yetçi oldu. Olayla ilgili ilk duruşma 7 Kasım Perşembe günü saat 09:30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 20. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülecek.

Türkiye’den AİHM’e Transfobiye Karşı Başvuru50

Tarih: 19 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

Gazetem Ege köşe yazarı merhum Hilmi Çınar’ın 19 Mart 2012 tarihli transları hedef alan yazısı, Türkiye’den AİHM’ye 
yapılan bir başvurunun konusu oldu. Yazı üzerine Anayasa

Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru reddedilen İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği üyesi Deniz Rojda Bircan, 
AİHM’e başvuru yaptı.

Davacı Deniz Rojda Bircan, yazıda nefret söylemi kullanıldığı ve hedef gösterildiği için davayı açtığını belirterek, 
AİHM’den olumlu bir karar beklediklerini söyledi. Bircan, “bu, LGBT hareketi adına atılmış bir adım. Daha önce de idarî 
para cezalarıyla ilgili başvurularımız oldu. İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği olarak bütün davaları AİHM’e taşıma 
kararı aldık” dedi.

48  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13684 
49  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15125 
50  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=14532 
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Yeni Akit’in Nefret Davası “Aşağılama” Suçundan Devam Edecek51

Tarih: 30 Ekim 2013

Kaynak: Kaos GL

Kaos GL Derneği’nin LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik nefret saçan yayınlarından ötürü Yeni Akit 
gazetesine açtığı dava bugün görüldü.

Türk Ceza Kanunu 216/2’nin “halkın belli bir kesimini aşağılama” suçundan zarar görme ihtimaline karşı Kaos GL’nin 
davaya müdahilliği kabul edildi.

Rosin Çiçek Davasında SPoD’un Müdahilliğine Gerekçesiz Ret!52

Tarih: 5 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için öldürülen Rosin Çiçek davasının bugün görülen 8. celsesinde de adalet sağlanmadı. 
Değişen mahkeme heyeti, SPoD’un (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) davaya 
müdahilliğini kaldırırken dava 10 Şubat’a ertelendi. Sanık iki amca ve baba hakkındaki tutuklama kararı ise devam 
ediyor.

Duruşma salonuna girerken sanık yakınları güvenlik kontrolünden geçmezken, davanın takipçisi LGBTİ aktivistlerinin 
üstü arandı. Arama yapan kadın polisler mavi kimlik taşıyan bir trans kadınının üstünü aramak istemedi.53

“İbne Hakem” Davasında Futbol Federasyonu Mahkemeyi Oyalamaya Devam Ediyor!54

Tarih: 10 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel olduğu için görevine son verilen hakem Halil İbrahim Dinçdağ’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı 
davanın 10. duruşmasında da adalet sağlanmadı. Dinçdağ’ın maddi-manevi tazminat talebiyle TFF’ye açtığı dava 4 
Mart 2014, saat 11:35’e ertelendi.

TFF, Mahkemeyi Oyalıyor!

Mahkemenin 2009-2010 sezonunda il hakemlerinin maç başına aldığı ücreti sorduğu TFF son iki davada da istenen bil-
giyi vermedi. 11. duruşmada da bu bilginin sunulmaması halinde mahkeme sorumlular hakkında yasal işlem başlatacak.

Transların Barınma Hakkına Saldırı Davasında Erteleme55

Tarih: 18 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul’da Avcılar Meis Sitesi’nde yaşayan transların barınma ve yaşam hakkına saldırı gerekçesiyle açılan davada 
duruşma 21 Nisan 2014’e ertelendi. Gizlilik kararı olmayan dosyada hâkim, davayı izlemeye gelen LGBTİ (lezbiyen, gey, 
biseksüel, trans, interseks) aktivistleri ve medya çalışanlarını mahkeme salonundan dışarı çıkarttı. Şüpheliler hakkında 
zorla getirme kararı çıkarıldı.

51  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15074 
52  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15332 
53  10.02.2014 tarihinde Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15785 
54  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15375 
55  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15429 
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TPD’den “Homofin” Adıyla Pazarlanan Sözde İlaca Suç Duyurusu56

Tarih: 27 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

Türkiye Psikiyatri Derneği, bir internet sitesi üzerinden homoseksüelliği “iyileştirdiğini” iddia ederek satışa sunulan 
“homofin” adlı sözde ilaçla ilgili yasal girişimde bulundu. TPD

Merkez Yönetim Kurulu’ndan dün yapılan açıklamada, “homofin” adlı sözde ilaçla ilgili valilik, Reklam Kurulu ve sav-
cılığa şikâyette bulunulduğu belirtildi.

Dernek, bir internet sitesi üzerinden homoseksüelliği “iyileştirdiğini” iddia ederek satışa sunulan “homofin” adlı sözde 
ilaçla ilgili bulunduğu yasal girişimi şöyle açıkladı:

 “Homoseksüelliği hastalık olarak kabul etmekle başlayan bu bilim ve etik dışı uygulamanın ayrıca olmayan bir hasta-
lığı tedavi ettiği iddiasıyla içeriği bilinmeyen bir sözde ilacı satarak toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluştur-
makta olduğu görülmüştür.”

56  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15492 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: 2013 Yılında Sonuçlanan Davalar

Bursa’daki Nefret Cinayetinde İndirim Yok57

Tarih: 30 Ocak 2013

Kaynak Kaos GL

Bursa’da seks yaptığı inşaat işçisini öldüren tutuklu sanık Ersin Köroğlu, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırdı.

Ersin Köroğlu’nun 5 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Nazir Dalkılıç, Diyarbakır’dan Bursa’ya çalışmak için gelmişti. 
Köroğlu ifadesinde, kendisine oral seks yaparken yarım bıraktığı için Nazir Dalkılıç’ı öldürdüğünü söylemişti.

Azra Has Davası Sonuçlandı58

Tarih: 5 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

Kadın cinayetleri failine 3 ayrı ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Aralarında Siyah Pembe Üçgen Derneği kurucu üye-
lerinden Azra Has’ın da bulunduğu 3 kadını katleden Hamdi Ayri hakkındaki karar açıklandı. Fail, bugün görülen karar 
duruşmasında 3 ayrı cinayetten

üç ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası (82/1H) ve nitelikli yağma suçundan 3’er kez 15’er yıl hapis cezasına ve ruhsatsız 
silah taşıma suçundan toplam 3 yıl hapis ve 2000 TL para cezasına çarptırıldı.

Bugün görülen karar duruşmasında maktullerin avukatları dışında, davaya müdahillik talepleri kabul edilen Siyah 
Pembe Üçgen İzmir Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avu-
katları hazır bulundu.

Eskişehir’de Trans Kadına Tecavüze 8 Yıl Hapis59

Tarih: 15 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

Eskişehir’de 2011 yılında bir trans kadına taciz ve tecavüzde bulunmaktan hakkında suç duyurusunda bulunulan Ru-
şen Acar, davanın karar duruşmasında 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın suçunun 
sabit olduğuna hükmetti.

Eşcinsel Öldürenin Halinden Yargıtay Anlar!60

Tarih: 21 Şubat 2013

Kaynak: Kaos GL

Haksız tahrik indirimini istisnasız onaylamaktan vazgeçmeyen Yargıtay, bir gey katiline daha sahip çıktı.

Ağustos 2010 yılında İstanbul’da, Ahmet Ö.’yü bıçaklayarak öldüren Tolgahan Gürsoy’un cezasında “haksız tahrik” 
indirimi yapan yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi.

57  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13348 
58  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13406 
59  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13494 
60  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13555 
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, geçen yılın Aralık ayında verdiği kararla, yerel mahkemenin “cezayı azaltıcı haksız tahrik ve 
takdiri indirim nedenlerini” oybirliği ile kabul etti. Böylece Tolgahan Gürsoy’un “kasten insan öldürmek” suçundan 
müebbet cezası, öldürdüğü kişi eşcinsel olduğu için “haksız tahrik” indirimi ile 12 yıla, bu ceza da “takdiri indirim” ile 
10 yıla düşmüş oldu.61

Eşcinsel Öldürenlere Haksız Tahrik İndirimi Otomatiğe Bağlandı62

Tarih: 14 Mart 2013

Kaynak: Kaos GL

Nefret duygusu 10 yıllık arkadaş dinlemezken, “haksız tahrik indirimi” de bir kırmızı tangaya bakıyor!

İstanbul Bakırköy’de, 2010 yılının Haziran ayında 10 yıllık arkadaşı doktor Teyfik İlker İzmirlioğlu’nu öldürmekten yar-
gılanan elektrik teknisyeni Savaş Tarkan’ın cezası, cesedin üzerinde kırmızı tanga olduğu için haksız tahrik indirimi ile 
müebbetten 13 yıla indirildi.

Trans Cinayeti Kasten Cezası Hallice!63

Tarih: 4 Nisan 2013

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Başakşehir’de transseksüel N.K.’yi öldürmekten yargılanan Fesih Demirhan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fesih Demirhan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Fesih Demirhan, eşcinsel ve transseksüel cinayetlerinde alışıldık nakaratı tekrar ederek, 
“kadın sandım evine gittiğimde transseksüel çıktı” bahanesine sarıldı.

Demirhan’a, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki 
iyi halini göz önüne alarak cezayı 25 yıla indirdi.

Nefret Cinayetinde Beraat64

Tarih: 17 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 2011 yılı Mart ayında başı kesilerek boş bir araziye atılan ’trans kadın Ece’yi öldürdükleri 
iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. Pulat’ın yakınları kararı temyiz edeceklerini 
belirtti.

61  Yargıtay onamasının ardından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru da reddedilmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2014/02/20140225-13.pdf 

62  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13749 
63  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13904 
64  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15421 



22

2013 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

ALTINCI BÖLÜM: Olumlu Gelişmeler

Homofobiye Karşı Mücadele Sendika Tüzüğüne Girdi65

Tarih: 10 Nisan 2013

Kaynak: Kaos GL

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-SEN) yeni tüzüğü ile homofobiye karşı mücadele 
kararı aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın yürürlüğe güren tüzüğüyle birlikte “kadın eş başkan” 
olacak ve homofobiye karşı mücadele başlatılacak.

Seks İşçileri Kırmızı Şemsiye Altında Buluşuyor!66

Tarih: 2 Mayıs 2013

Kaynak: Kaos GL

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, seks işçilerinin haklarının insan hakları ve emekçi hakları ol-
duğunu vurgulayarak yola çıktı. Derneğin yönetim kurulu, 1

Mayıs’ta yaptığı açıklamada 11 Nisan 2013 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyla 
kurulduğunu belirtti.

Trans Danışma Merkezi Derneği Kuruldu67

Tarih: 23 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

Trans geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara başlayacak olan Trans Danışma Merkezi 
Derneği (T-Der) Ankara Valiliği Dernekler Masası’na dün yaptığı başvuru ile kuruldu.

BDP’den Fatma Şahin’e: Trans Cinayetlerini Önlemek İçin Ne Yaptın?68

Tarih: 30 Temmuz 2013

Kaynak: Kaos GL

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, bugün Meclis’e sunduğu soru önergesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’in transfobik nefret cinayetlerini önlemeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi istedi.

Ata, Bakanlığın trans cinayetleri ve transfobiyle mücadelede neler yapacağına dair Şahin’in yazılı cevap vermesini 
talep etti.

65  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13935 
66  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14066 
67  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14553 
68  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14597 
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“Adalet Bakanlığı LGBT Mahpusları Tecrit Etmekten Vazgeçecek Mi?”69

Tarih: 14 Kasım 2013

Kaynak: Kaos GL

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, LGBT mahpusların durumlarının Meclis tarafından araştırılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 
tarafından hazırlanan “Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu”nda yer verilen tespitleri ve CHP Ceza-
evi İnceleme ve İzleme Komisyonu olarak cezaevlerinde karşılaştıkları sorunları ve sıkıntıları Adalet Bakanı’na sordu.

Binnaz Toprak Bu Kez Erdoğan’a Soruyor: LGBT’leri İnkâr Etmeye Devam Edecek Misin?70

Tarih: 20 Aralık 2013

Kaynak: Kaos GL

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, LGBT’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yaşadığı mağduriyetleri gidermek 
için AKP’nin ne yapacağına dair bir soru önergesi verdi. Başbakan Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
istenen önergede AKP’nin LGBT’lere yönelik siyasi, hukuki ve toplumsal eylem planı soruluyor.

69  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15183 
70  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15446 
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2014 CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ

İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU 

2014’e Genel Bakış

Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 
insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu 
yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel ve translar (LGBT) açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin tamamını 
göstermiyor.

Bu raporu sunarken “2014 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu” olarak su-
nuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları ve trans erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve insan hakları 
ihlallerine ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor.

2014 yılı LGBT hakları açısından olumlu gelişmelerin yanı sıra genel olarak “ezberin bozulmadığı” bir yıl oldu;

“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın yasalaş-
masıyla “nefret suçu” kavramı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlandı ancak mevcut düzenleme ile “cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı herhangi bir koruma getirilmedi. Ayrımcılıkla mücadele konu-
sunda uluslararası standartlarda hazırlanmış bir mevzuat yürürlüğe girmedi.

Anayasa Mahkemesi eşcinsellere “sapkın” demenin nefret söylemi olduğunu kabul etti. Anayasa Mahkemesi kararına 
rağmen hükümete yakın yayın organlarının LGBT’leri hedef alan söylemleri artarak devam etti.

Hükümet ve kamu kuruluşları ile diyalog ve işbirliği noksanlığı devam etti.

Özel sektör LGBT çalışanların haklarının korunması, istihdama davet edilmesi ve eşit istihdam olanaklarının korunma-
sına dair herhangi bir politika üretmedi ve pozisyon almadı.

Öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü sırada hakkında soruşturma açılan ve cinsel yönelimi dolayısıyla meslekten atılan 
eşcinsel öğretmenin hukuk mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Danıştay eşcinsel öğretmenin meslekten çıkarılmasının 
“özel hayatın gizliliği ve korunması” hakkını ihlal ettiğini kabul etti.

LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılık ve hak ihlallerine ilişkin olarak mecliste grubu bulunan 4 partiden ikisi olan CHP ve 
HDP’nin kanun teklifi, soru önergesi ve bilgi edinme başvurusu şeklindeki girişimlerine Hükümet ve kamu kuruluşları 
sorunları görmezden gelen ve geçiştiren yanıtlar verdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cenevre’deki Evrensel Periyodik İnceleme Türkiye oturumunda LGBT’lere yönelik 
ayrımcı bir mevzuat olmadığını LGBT’lere yönelik özel bir düzenleme olmamasının haklarının yok sayıldığı anlamına 
gelmediğini iddia etti.

Özellikle trans kadınları hedef alan şiddet ve kolluk kuvvetlerinin translara yönelik hak ihlalleri konusunda Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görev ihmali devam etti.
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BİRİNCİ BÖLÜM: Nefret Suçları

2014 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yar-
gıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu 
doğurmaktadır.1

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veritabanı mevcut değil. Bu raporda da tespit 
edilen vakalar, 2014 yılı boyunca medyaya yansıyan ve bizim kendi ağımızdan eriştiğimiz vakalardır.2

Ankara’da Transfobik Polis Şiddeti3

Tarih: 27 Ocak 2014

Kaynak: Radikal - İsmail Saymaz

Ankara ’da, kendilerini polis olarak tanıtan Seyit Şahin ve Ömer Durkan adlı iki saldırgan, 20 Ocak’ta ilkin Ç.D. ve Ş.E. 
adlı iki transseksüelin zorla paralarını gasp edip sopalarla aracını parçaladı. Yarım saat sonra aynı bölgede seks işçisi 
G.A.’ya biber gazı sıkıp demir soparlarla vurdu ve çantasını gasp etti. G.A.’nın kolu kırılırken, yardıma gelen G.I.’nın da 
zorla parası alındı. Bunun üzerine iki mağdur hastaneye gitmek için arkadaşları E.B.’nin arabasına bindi. Fakat iki sal-
dırgan bu kez de sopalarla arabayı parçaladı. Mağdurlar günün sonunda şikâyet için Anafartalar Polis Merkezi Amir-
liği’ne gitti. Polis tarafından ifadesi alınmakla yetinilen iki saldırgan, savcılığa dahi gönderilmeden serbest bırakıldı. 
 
Ankara’da, 20 Ocak akşamındaki kâbus anları, saat 21.30 sularında başladı. Seks işçisi olarak çalışan Ç.D. ve Ş.E., 
saat 21.30 sularında Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi Sokak üzerinde araçlarında otururken, siren çalan bir 
başka otomobil yanlarına yaklaştı. Araçtan inen Seyit Şahin ve Ömer Durkan iddiaya göre polis rozeti göstererek 
kimliklerini istedi. Daha sonra Durkan, S.Ş.’nin alnına silah dayayıp çantasını aldı, nüfus cüzdanını ve 430 TL’sini gasp 
etti. Sonra Ç.D.’nin kolundaki bileziği zorla aldı. Ardından iki saldırgan sopalarla aracın camlarını ve kapılarını kırdı. 
 
İki saldırgan yarım saat sonra aynı caddede aracında oturan G.A. adlı seks işçisinin yanına gidıp, “Sizi s... edeceğiz, 
polisiz, çıkar kimliğini” dedi. G.A.’nın kimlik sorması üzerine iki saldırgan mağdurun yüzüne biber gazı sıkıp demir 
sopalarla vurmaya başladı. Bu sırada G.A.’nın kolu kırıldı. G.A.’nın çantasını alan saldırganlar, çığlıklar üzerine yardıma 
gelen G.I. adlı seks işçisinin 40 TL’sine de el koydu. Saldırganlar uzaklaştıktan sonra iki mağdur, yakında araç içinde 
bekleyen E.B. ve Ş.P.’den “Beni hastaneye götürün” diyerek yardım istedi. Araç hastaneye doğru seyir halindeyken 
saldırganlar bir kez daha sahneye çıktı. Aracın önünü kesen saldırganlar kapıları açmaya çalıştı. Kapıları açamayan 
saldırganlar sopalarla aracın camlarını kırdı. Kırılan camlar nedeniyle E.B. bacaklarından yaralandı. Hastaneye gide-
meyen mağdurlar Anafartalar Polis Merkezi’ne sığındı.

Mağdurlar ifade verirken daha sonra da iki saldırgan gözaltına alındı. Seks işçilerinden Ç.D.’nin bıçak çekti-
ğini ve telefonlarını almaya çalıştığını ileri süren iki saldırgan, savcılığa bile sevk edilmeden serbest bırakıldı. 

1  Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın yasalaşmasıyla “nefret suçu” kavra-
mı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanmış ancak mevcut düzenleme ile “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı 
herhangi bir koruma getirilmemiştir. Ayrıca anılan maddede ayrımcılığın nefret nedeniyle yapılması durumunda cezai yaptırım öngörmüştür. 
Ayrıca madde “nefret” in ne olduğu ve nasıl tespit edileceğine dair bir düzenleme içermemiş, nefret suçlarına ilişkin istatistiki veri toplamaya 
ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Bu AGİT standartlarına uygun değildir.

2  Homofobik ve transfobik nefret suçlarının soruşturulması sırasında “önyargı” saiki araştırılmamaktadır. Bu nedenle vakalarda, eylemin ger-
çekleştiriliş biçimi, saldırı sırasında ya da soruşturma ve kovuşturma sırasında failin sarf ettiği sözler baz alınarak rapora nefret suçu olarak 
işlenmiştir.

3  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=140 
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Antep’te Transfobik Nefret Cinayeti4

Tarih: 21 Şubat 2014

Kaynak: Kaos GL

Antep’te Sevda Başar adlı trans kadın, sevgilisi Ethem Orhan tarafından Çarşamba günü öldürüldü.

Katilin hem kendi ailesine, hem de jandarmaya suçunu itiraf etmesinin ardından jandarma bugün Sevda Başar’ın 
cansız bedenine ulaştı. Orhan, darp ettiği kız arkadaşını av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü ve kendi çalıştığı 
bağ evinin bahçesine gömdü.

Açlık Grevindeki Trans Mahpus: Ölmek İstemiyorum!5

Kaynak: Kaos GL

Tarih: 10 Nisan 2016

60 gündür açlık grevinde olan trans mahpus Avşa yaşadığı cinsel saldırıları, şiddeti, sürgünleri anlattı: “60 gündür 
açım ve ölmek istemiyorum. Çünkü ben daha yeşeremeden cezaevine girdim.”

Bafra T Tipi Cezaevi’nde uğradıkları hak ihlallerinden dolayı açlık grevine başlayan translardan biri olan Avşa, Kaos GL 
Derneği’ne bir mektup yazarak yaşadıklarını anlattı.

Sistematik biçimde cinsel taciz ve şiddete maruz kaldığını, bu sebepten 60 gündür açlık grevinde olduğunu belirten 
Avşa, Bafra’dan alınıp Kocaeli Cezaevi’ne gönderildi. Avşa’nın uğradığı hak ihlalleri ise saymakla bitmiyor.

Avşa, 2009 yılında Giresun İnfaz Kurumu’nda kalırken infaz koruma memurunun cinsel istismarına maruz kalır. Yaşa-
dıklarını delilleri ile birlikte yargıya taşır ve saldırıda bulunan memur Giresun Ağır Ceza Mahkemesi’nce hapis cezasına 
çarptırılır. Avşa ise can güvenliği neden gösterilerek Tokat İnfaz Kurumu’na nakledilir.

Tokat İnfaz Kurumu’nda ise istismar eden memur Avşa’nın peşini bırakmaz. Önce kendisi ziyarete gelir, ardından ise iş 
arkadaşı başka bir memur Tokat’ta çalışmaya başlar. Avşa’nın yaşadıklarını Tokat İnfaz Kurumu’ndaki herkes öğrenir. 
Baskılar sonucu Avşa önce Niğde, devamında Gümüşhane ve Bafra’ya sürülür.

Bafra’da da bu sefer başka memurların cinsel taciz ve şiddetine maruz kalır Avşa. 22 ay kaldığı Bafra’da; taciz ve 
tehditleri idareye anlatırken bir memur herkesin önünde saçlarından tutarak “meydan dayağı” atar. Şiddet uygulayan 
memur aynı zamanda daha önceden Avşa’ya cinsel tacizde bulunmuştur. Avşa Bafra’da yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Yüzüm gözüm tanınmayacak hale geldikten sonra hastaneye gönderilmeyip kurum revirince basit bir raporla ge-
çiştirilmek istendi. Ancak olay günü olan 23 Aralık 2013 tarihinden bir gün sonra fenalaşmam ile acilen Bafra Devlet 
Hastanesine kaldırılıp tedavim yapılarak detaylı rapor verildi. Ve kurumdaki bazı personel ve idareciler yanıma gele-
rek bana saldıran memurun psikolojik sorunları olduğunu, anti-depresan ilaçlar ile ayakta durduğunu, şikayetimden 
vazgeçmemi, aksi takdirde tarafım için iyi olmayacağını söylediler.”

Kamera kayıtları ve hastane raporlarına rağmen Avşa’nın şikayetleri “kovuşturmaya gerek yoktur” denilerek geçişti-
rilir. Ortada taciz yoktur, çünkü Avşa travestidir! Ve “Travesti oluşundan ötürü taciz hayatın olağan akışına aykırıdır, 
mümkün değildir!”

Bütün bu yaşadıklarından sonra Avşa açlık grevine girer. Mektubu yazdığı sırada açlık grevi 60. günündedir. 16 Şu-
bat’ta Bafra’da yapılan muayenede sıvı kaybından dolayı hayati tehlike altında olduğu belirtilir. 2 ay içinde 20 kilo 
kaybeder:

“Korkulan odur ki, dosyamda ve elimde bulunan, daha önce Giresun İnfaz Kurumu’nda uğradığım cinsel saldırının 
failleri memurların hapis cezası alması ve tatsız olayların da kendilerinin de aynı şeyi yaşamaktan korktukları için tara-
fıma haksız ve tamamen asılsız beyanlarla dava açılmıştır. Ben de sesimin yüksek makamlarca duyulması amacı ile 60 
gündür açlık grevinde bulunmaktayım. 16 Şubat’ta Bafra Hastanesi’nde yapılan tedavilerim esnasında vücudumdaki 
sıvı kaybından dolayı hayati riskim olduğu rapor edildi.
“Bozulan sağlığım ciddi anlamda hayatımı tehdit etmeye devam edip sağlığımın ciddiyetini koruduğunu bilmenizi isterim. 
2-3 Nisan’da ailem de bizzat yüce Adalet Bakanlığımıza başvurup ziyarette bulunarak tüm mağduriyetlerimi sundular.

4  Translara yönelik sistematik devlet şiddeti transları kolay hedef haline getirmektedir.
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15880
5  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16303 
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“84 kilodan 2 ay içinde 62 kiloya düştüm. Tüm mağduriyetimi resmi olarak yüksek mercilere dilekçelerim ile beyan 
etsem de bir neticeye ulaşamadım. Allah kimseyi açlık ile terbiye etmesin. 60 gündür açım ve ölmek istemiyorum. 
Çünkü ben daha yeşeremeden cezaevine girdim.”

Tarlabaşı’nda Transfobik Nefret Cinayeti!6

Tarih: 22 Nisan 2014

Kaynak: Kaos GL

Tarlabaşı Daracık Sokak’ta iki trans kadın silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz iki kişinin saldırısında Çağla Joker 
isimli trans kadın hayatını kaybetti.

Gece saat 01.30 sıralarında transların kaldığı evde meydana gelen saldırının ardından, saldırganlar olay yerinden 
kaçarken 25 yaşındaki Çağla Joker olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Nalan ise Şişli Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı.

“İbneler, Malatya’da Örgütlenmeyin Kötü Olur!”7

Tarih: 02 Mayıs 2014

Kaynak: Kaos GL

LGBTİ’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) özgürlük, eşitlik ve varoluş mücadelesine dönük saldırılar 
2014’te devam etti.

Malatya’da 29 Nisan günü Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi’nden bir kişi “kimliği belirsiz kişi-
lerin” saldırısına uğradı. Saldırganlar telefonunu gasp ettikleri eşcinsel genci tehdit etti: “Malatya’da örgütlenmeyin, 
ileri giderseniz olacaklardan biz sorumlu değiliz.”

Mersin’de Transfobik Saldırı: “Kandilde Sokakta Ne İşin Var?”8

Tarih: 26 Mayıs 2014

Kaynak: Kaos GL

Translara dönük nefret saldırılarına dün gece (25 Mayıs) bir yenisi daha eklendi. Cansu isimli seks işçisi bir trans kadın 
Mersin’de sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Miraç kandilini bahane eden grup Cansu’ya, “Sizi burada barındırma-
yacağız” diyerek saldırdı.

Adana’da homofobik nefret saldırısı!9

Tarih: 12 Temmuz 2014

Kaynak: Kaos GL

Queer Adana aktivistleri Alican, Akın ve Demhat ile Antep Zeugmadi’den Eyüp gece 00:00 sularında Merkez Park 
Galleria civarinda 8 genç erkeğin homofobik nefret saldırısıyla karşılaştı.

Saldırganlar, “ibneler”, “toplar”, “sizi yaşatmayız”, “defolun gidin lan bu parktan a... koyduklarım”, “deşeriz sizi” gibi 
hakaret ve tehditler eşliğinde kemerleriyle aktivistleri darp etti.

6  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16390
7  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16484
8  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16683
9  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17073
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Translara silahlı saldırı ve polis tacizi!10

Tarih: 16 Temmuz 2014

Kaynak: Kaos GL

Şişli’de trans kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda özellikle translar olmak üzere, LGBTİ 
toplumuna dönük saldırıların arttığı Harbiye’de; 3 trans kadın silahlı saldırıya uğradı.

9 Temmuz gece yarısı gerçekleşen saldırıda İlknur isminde bir trans kadın başından kurşunla yaralandı. Kurşunlar 
arkadaşının ise belini sıyırdı. 

Saldırının hemen ardından trans kadınlar Şişli Etfal Hastanesi’ne gitti. Hastane personeli tedaviyi geciktirdi.

Hastanede başlayan ayrımcılık karakolda da devam etti. Polislerin ilgisiz tutumlarını eleştiren İlknur, kamera kayıtları-
nın verilmediğini belirtti. İlknur ile birlikte keşife çıkan sivil polislerden biri ise, saldırganları yakalamak yerine İlknur’u 
taciz etti.

Mersin’de polisten translara sokakta işkence!11

Tarih: 22 Temmuz 2014

Kaynak: Kaos GL

Mersin’de polis trans kadınlara sokak ortasında işkence yaptı, “Defolun gidin lan” diyerek gaz sıktı, coplarla saldırdı.

Polisin trans kadınlara dönük şiddeti durmak bilmiyor. Kabahatler Kanunu’nu bahane ederek translara saldıran polis, 
gece saatlerinde Mersin’de 7 trans kadına sokak ortasında işkence yaptı.

Aralarında Mersin 7 Renk’ten trans aktivistlerin de olduğu trans kadınlara durduk yere biber gazı sıkan polis, trans 
kadınları coplarla darp etti.

Trans kadınlar ardından zorla karakola götürüldü. Karakolda polis herhangi bir işlem yapmazken; trans kadınların 
tutanak tutulması talebini de reddetti.

Mersin 7 Renk aktivistlerinden Cansu silahlı saldırıya uğradı!12

Tarih: 28 Temmuz 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Silahlı saldırıya uğrayan Mersin 7 Renk aktivistlerinden Cansu Toros Hastanesi’nde ameliyata alındı.

17 Yaşındaki Trans Kadın Tecavüze Uğradı!13

Tarih: 5 Ağustos 2014

Kaynak: Pembe Hayat 

İstanbul Beylikdüzü’nde 17 yaşındaki bir trans kadın 7 kişi tarafından kaçırılarak tecavüze uğradı ve darp edildi. Teca-
vüz zanlılarından 2 kişi teşhis edildi. Beylikdüzü’nde yaşayan trans kadınlar şüphelilerden birisinin tanıdıkları bir taksi 
şoförü olduğunu belirterek Emniyet’e şikâyette bulundular.

10  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17106
11  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17153
12  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=392 
13  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=401 
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Diyarbakır’da transların evlerine saldırı14

Tarih: 11 Ağustos 2014

Kaynak: Kaos GL

Seks işçisi trans kadınlara dönük ahlakçı ve transfobik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır’da trans kadınlar 
linç edilmek istendi. 20-30 kişilik bir grup zorla trans kadınların evlerine girmek istedi. Translar linç edilmekten kıl 
payı kurtuldu.

Herhangi bir işlem yapılmayınca trans kadınlar karakoldan ayrıldı. Şimdi ise yaşadıkları işkencenin ardından MOBESE 
kayıtlarının incelenmesini istiyorlar.

Gebze’de homofobik nefret cinayeti!15

Tarih: 21 Ağustos 2014

Kaynak: Kaos GL

Kocaeli Gebze’de E.Y. adlı bir erkek kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunan arkadaşı

S.Ç.’yi 28 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Yerel gazetelerin haberine göre, geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen cinayet ardından ilk önce kaçan E.Y. daha 
sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Beylikbağı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Cinayeti işlediğini kabul eden E.Y. Gebze Adliyesine sevk edildi.

Nefret saldırıları Diyarbakır ve İstanbul’da transları hedef aldı16

Tarih: 08 Eylül 2014

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Beylikdüzü’nde ise 7-8 kişilik taşlı sopalı bir grup Yeşim ve Zirve adlı iki trans kadına saldırdı. Cumartesi ge-
cesi gerçekleşen saldırı sonrasında kadınlar Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bornova’da nefret cinayeti, bahane tanıdık: İlişki teklifi!17 

Tarih: 30 Eylül 2014

Kaynak: Kaos GL

İzmir’in Bornova ilçesinde 30 yaşındaki T.T., evinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil U.R., öldürdüğü kişinin otomobilinde 
yakalandı.

Suçunu kabul eden U.R., T.T. ile bir süre önce internete üzerinden tanıştıklarını ve olay günü de Bornova’daki alışveriş 
merkezinde buluştuktan sonra evine gittiklerini anlattı. U.R.’nin cinayete ilişkin bahanesi ise nefret cinayetlerinde 
sıklıkla karşılaşılan türden.

U.R., ilişki teklif ettiğini iddia ettiği T.T.’yi bu sebeple öldürdüğünü söyledi. Katilin bu yolla “haksız tahrik indirimi”nden 
faydalanmayı planladığı düşünülüyor.

T.T.’nin ayrıca, cep telefonu ile diz üstü bilgisayarını da aldığı tespit edilen U.R., adliyeye sevk edildi.

14  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17277
15  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17357
16  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17474
17  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17632
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Trans seks işçisine silahlı bıçaklı saldırı!18

Tarih: 9 Ekim 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Çorum’da saldırıya uğrayan seks işçisi Serap silahla ayağından vuruldu ve bıçaklandı. Polis, saldırganların elinden 
kaçarak Çorum Devlet Hastanesi’ne ulaşmayı başaran Serap’ın ifadesi doğrultusunda üç kişiyi gözaltına aldı.

Trans Çingene Gül öldürüldü19

Tarih: 10 Ekim 2014

Kaynak: Kaos GL

Çingene Gül adlı trans kadın, kendisinden iki gündür haber alamayan arkadaşları tarafından Kurtuluş Son Durak’taki 
evinde ölü bulundu.

Tarlabaşı’nda trans kadın sırtından bıçaklandı20

Tarih: 20 Ekim 2014

Kaynak: Kaos GL

18 Ekim Cumartesi günü Tarlabaşı’nda trans kadın Aylin bıçaklı saldırıya uğradı.

Polis saldırganlara müdahale etmedi.

Akşam 9-10 civarında gerçekleşen saldırıda Aylin sırtından yaralandı. “Kimliği belirsiz kişiler” bir araçtan inerek Ay-
lin’e bıçakla saldırdı. Polisin saldırganlara müdahale etmemesi dikkat çekti.

Bıçaklı saldırının ardından civardaki esnaf tarafından da darp edilen Aylin, ambülansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıl-
dı. Burada yarası kapatılan ve pansuman yapılan Aylin, aynı gece evine geri döndü.

Mersin ve İstanbul’da transfobik saldırılar21

Tarih: 06 Kasım 2014

Kaynak: Kaos GL

Transfobik nefret saldırılarına dün gece (5 Kasım) Mersin ve İstanbul’da yenileri eklendi. Mersin 7Renk LGBTİ Derneği 
üyesi trans aktivist Sinem bir ticari taksi şoförünün saldırısına uğrarken, İstanbul’da ise uğradığı saldırı sonucu Oya 
Sultan’ın kolu ve bacağı kırıldı.

İstanbul’da bıçaklı transfobik saldırı22

Tarih: 21 Kasım 2014

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Şişli’de 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece saat 4 sularında, Şişli’de Halaskargazi Caddesi üzerinde çalışan 
trans kadınlara, haraç kesmek isteyen bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre Yağmur Beirut Afşar adlı bir trans kadın saldırı sonucu kolundan yaralandı. Nefret 
saldırısı mağdurunun anlattığına göre; eğer saldırıya refleks göstermeseydi, bıçak koluna değil kalbine saplanacaktı.

18  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=516 
19  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17687
20  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17754
21  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17884
22  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18007
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Ankara’da Transfobik Saldırı23

Tarih: 30 Aralık 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Hazal Gözde isimli 20 yaşındaki trans kadın 28 Aralık 2014 akşamı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Ankara’da yaşayan 20 yaşındaki Hazal Gözde isimli trans kadın 28 Aralık akşamı kimliği henüz belirsiz kişilerin silahlı 
saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan genç kadın İbni Sina Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi edildi.

23  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=634 
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İKİNCİ BÖLÜM: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi24

2014 yılında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruma sağlayacak herhangi bir düzenleme 
yapılmadı. “Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı” meclis gündemine alınmadı.

Kızılay AVM: Sizin Türdeki İnsanları Almıyoruz!25

Tarih: 20 Şubat 2014

Kaynak: Kaos GL

Kızılay AVM’de buluşmak için sözleşen üç trans kadın güvenlik görevlilerinin engeline takıldı. AVM’nin teras katında 
kendilerini bekleyen arkadaşları Yasmin’in yanına gitmek isteyen Asena ve Hazal, güvenlik görevlileri tarafından içeri-
ye alınmadı. Güvenlik amirinden alınmama gerekçelerini öğrenmek istediklerinde ise “Cumhurbaşkanı Gül’ün talimatı 
var, sizin türdeki insanları almıyoruz” cevabıyla karşılaştı.

Evlilik Hakkının Engellenmesi

Tarih: 24 Şubat 2014

Kaynak: T-Der

2011 yılında evlenmek için başvuran pembe kimliğe sahip trans erkek Aras Güngör ile mavi kimliğe sahip Barış Sulu 
başvuru tarihinden bu yana evlilik işlemlerinde bürokratik engellemelerle karşılaşmışlardır.

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 24.02.2014 tarihli gönderilen yazısında yazının içeriğinden anlaşıldığı 
üzere Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire

Başkanlığı, Aras Güngör’ün “erkek görünümünde olması” nedeniyle sağlık raporunun verilemeyeceğini; ancak cinsi-
yetinin “kadın” olduğunu kanıtlayan bir sağlık kurulu raporun varlığı halinde işlem yapılabileceğini belirtmiştir. 

“Şizofreni” Bahane, Transfobi Şahane!26

Tarih: 04 Mart 2014

Kaynak: Kaos GL

E.K. İsimi trans kadına saldıran, bıçakla tehdit eden, çenesini kesen, bacağında sigara söndüren, darp eden ve tecavü-
ze yeltenen Selahattin Güngör isimli şahıs bir gün tutukluluğun ardından “kronik şizofreni hastası” olduğu iddiasıyla 
serbest bırakıldı. Ankara Numune Hastanesi’nden gelen rapor ise tam tersini söylüyor: Cezai ehliyeti tam! Güngör 
serbest bırakıldıktan sonra da E.K.’yi tehdit etmeye devam etti.

24  Ulusal ve yerel yazılı medyada yer alan ayrımcılık ve nefret söylemi içeren haberler Kaos GL 2014 Medya
İzleme Raporu’nda yer almaktadır. Bu nedenle bu rapora dâhil edilmemiştir.
25  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15865
26  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15971
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Ankara’da Eşcinsel Şikâyetçi Polis Karakolunda Tehdit ve Hakaretle Karşılaştı!27

Tarih: 7 Mart 2014

Kaynak: Kaos GL

Ankara’nın Ulus semtinde dayak ve gasp tehdidine uğrayan eşcinsel bir erkek, şikâyetçi olmak için gittiği polis kara-
kolunda da cinsel yöneliminden ötürü tehdit ve hakaretle karşılaştı.

Ulus’taki İtfaiye Meydanı’nda Cumartesi günü öğleden sonra dolaşmaya çıkan C.Y. adlı eşcinsel bir erkek, dayak ve 
gasp tehdidine uğradı. Daha önceden de kendisine ve iki arkadaşına sopayla saldıran S.K. adlı bir erkek, “gel lan 
buraya” diyerek C.Y.’ye seslendi. C.Y.’nin itirazı üzerine ise “seni döverim” diyerek dayakla tehdit etti. C.Y.nin yanına 
gelmesinin ardından S.K. 100 lira isteyerek C.Y.’nin çantasında güvenlik için taşıdığı küçük copu aldı. Bunun üzerine 
C.Y. şikâyetçi olmak üzere Solmaztepe Polis Merkezi’ne gitti.

S.K.’nın kendisine daha önceden de saldırmasının nedenini “açıkça eşcinsel olduğum için” diye açıklayan C.Y., karakol-
daki polis memurlarının homofobisiyle karşılaştı. C.Y.’nin çantasındaki kurusıkı tabancayı alan bir polis memuru “geç 
şu tabancanın önüne, bakayım patlıyor mu?” diyerek tabancayı C.Y.’ye doğru yöneltti. Diğer polis memurları da C.Y. 
ile alay etmeye başladılar. 

Homofobik Nefretten Mardin’de Linç Çağrısı!28

Tarih: 18 Nisan 2014

Kaynak: Kaos GL

Kaos GL Derneği kurucusu Ali Erol ile Kaos GL Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın dün katılması 
beklenen etkinlik, İlke Haber Ajansı’nda çıkan “Mardin Artuklu Üniversitesi ne yapmaya çalışıyor?” başlıklı haberin 
ardından Rektörlük tarafından iptal edildi.

Etkinliği “ahlâksız” olarak nitelendiren haberde Mardin DOST Der’in “bu iğrenç paneli en sert bir şekilde kınıyoruz” 
açıklamasına yer verildi. 

Daracık Sokak’ta Transların Evleri “Kaynakla” Kapatıldı29

Tarih: 06 Mayıs 2014

Kaynak: Kaos GL

Beyoğlu Daracık Sokak’ta translara dönük saldırılara bir yenisi daha eklendi. Çağla Joker isimli trans kadının öldü-
rülmesi ve Nalan isimli bir trans kadının yaralanmasının ardından; Daracık’taki trans kadınların evleri kaynaklanarak 
kapatıldı.

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamada transların evlerinin göreve yeni atanan Beyoğlu İlçe 
Emniyet Müdürü Ünal Altıner tarafından usulsüzce kaynaklanarak kapatıldığı belirtildi.

Hastanenin Kapıları Saldırıya Uğrayan Transa Kapalı!30

Tarih: 26 Mayıs 2014

Kaynak: Kaos GL

Mersin’de dün akşam Cansu adlı bir kadın transfobik saldırıya uğradı. Saldırının ardından Mersin Devlet Hastanesi’ne 
götürülen Cansu, hastane personeli tarafından hastaneye alınmadı. Cansu, sağlığa erişim hakkının engellenmesinin 
ardından arkadaşlarının ısrarlı tutumu sonucu hastaneye kabul edildi. Tedavisi yapılan Cansu, “yerimiz yok” denilerek 
hastaneden çıkarıldı.

27  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=16003 
28  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16369
29  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16521
30  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16682
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Antalya’da bir trans intihar girişiminde bulundu31

Tarih: 12 Haziran 2014

Kaynak: Kaos GL

Muratpaşa İlçesi 100. Yıl Kavşağı üst geçidinden kendini araçların geçtiği yola bırakan kişi, 10 metre yüksekten asfalta 
düşerek ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan polis ve kişilerin ilk müdahaleyi yaptığı kişi, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırıldı.

İzmir’de bir trans erkek intihar etti32

Tarih: 03 Temmuz 2014

Kaynak: Kaos GL

İzmir’in Kınık ilçesinde Okyanus Efe Özyavuz adlı 17 yaşındaki trans erkek dün intihar etti. Kick boks dalında İzmir ve 
bölge birinciliği olan sporcu, Facebook hesabından “Ne boka yaradı normal olmak?” notunu paylaşmıştı.

Antalya Havalimanı’nda Transfobik Taciz!33

Tarih: 15 Temmuz 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Pembe Hayat Derneği’nin Side’de düzenlediği Trans Ağı Kampı’ndan dönen katılımcılar, Antalya Havaalanı’nda gü-
venlik görevlilerinin transfobik tacizine maruz kaldı.

İstanbul’a dönecek katılımcıların uçuş kapısına geçerken yapılan rutin güvenlik taramalarında, güvenlik görevlileri 
kamp katılımcısı trans kadınlara rahatsız edici bir şekilde bakarak, birbirlerine göstererek ve gülerek alay etti. Bunun 
üzerine aktivistler polis çağırdı. Taciz eden çalışanların başta ismini vermeyi reddeden yetkili personel, aktivistlerin 
geri adım atmaması üzerine şikâyet dilekçesine yazılması için bu isimleri paylaştılar. Aktivistlerin verdiği mücadelenin 
ardından yetkililer trans kadınlardan özür diledi.

Ankara’da polis transların evini bastı!34

Tarih: 1 Ağustos 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Dün akşam Ankara’da polis yirmi trans kadının evini bastı ve Kabahatler Kanunu cezaları yazdı.

Polisler tarafından düzenlenen Kabahatler Kanunu İdari Yaptırım Karar Tutanağı’nda “Para karşılığı evine çağırarak 
görüşme” nedeniyle ceza yazıldığı ibaresi  yer aldı. 189 TL’lik bu cezaların uygulama nedeni olarak Kabahatler Kanu-
nun 32. Maddesi “Emre aykırı hareket!” gösterildi. 

Trans aktivist Figen yaşamına son verdi35

Tarih: 24 Ağustos 2014

Haber: Kaos GL

Mersin 7Renk LGBT üyesi trans aktivist Figen dün gece denize atlayarak intihar etti. Bir dönem Pembe Hayat yönetim 
kurulu üyeliği de yapan Figen, bugün (24 Ağustos) akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İntiharının ardından herhangi 
bir mektup bırakmayan Figen’in, yaşamını niçin sonlandırdığı bilinmiyor.

31  Toplumsal dışlanma ve ayrımcılık intihar teşebbüslerinin nedeni olabilmektedir. Bu nedenle intihar girişimleri
ve intihar vakaları “ayrımcılık başlığı” altında rapora dahil edilmiştir. Antalya’da yaşamına son vermek isteyen trans kadın evsiz ve işsizdi. http://

kaosgl.org/sayfa.php?id=16835
32  LGBTİ örgütlerinin ortak basın açıklaması http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=17013 
33  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=377 
34  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=398 
35  Figen 22 Temmuz 2014 tarihinde polis tarafından sokakta darp edilmişti. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17381
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İMC TV’de «kırmızı ruj» krizi36

Tarih: 16 Eylül 2014

Kaynak: Pembe Hayat

İMC Televizyonu’nun LGBT çevrelerden yaptığı haberlerle tanınan trans çalışanı, patronu tarafından işten atıldı. Daha 
önce Türk Hava Yolları (THY) hosteslerinin eylemine yol açan «kırmızı ruj» krizi, Michelle Demishevic’in iş akdinin sona 
erdirilmesinin de nedenleri arasında gösterildi. Michelle’in giydiği kıyafetler yanında «tavır ve davranışları» da işten 
atılmasına gerekçe oluşturdu.

Doktor trans kadını tedavi etmedi: Durumunuzu tasvip etmiyorum!37

Tarih: 30 Eylül 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Prof. Dr. Reşat Belger Göz Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giderek muayene olmak isteyen trans kadın, doktor tarafın-
dan ’Durumunuzu tasvip etmiyorum’ diyerek geri gönderildi.

 31 Mart günü sabah saat 11.30 dolaylarında İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ndeki Prof.Dr. Reşat Belger Göz Eğitim Araştır-
ma Hastanesi Genel Cerrahi Ünitesi’nin yönlendirmesi ile Kadın Doğum Servisine muayene olmak için giden bir trans 
kadın, cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradı ve sağlık hakkına erişimi doktor tarafından engellendi. 

Çorum’da silahlı saldırıya uğrayan trans seks işçisine barodan ayrımcılık!38

Tarih: 10 Ekim 2014

Kaynak: Kaos GL

Pembe Hayat Derneği’nin haberine göre, Serap adlı trans seks işçisi tanıdığı kişilerin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğ-
radı.

Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Saldırıya ilişkin yasal süreç başlatmak için Çorum Adliyesi’ne giden Serap, Çorum Barosu’ndan kendisine bir avukat 
atanmasını talep etti.

Adliyedeki baro çalışanları tarafından “Biz travestilere avukat atamıyoruz” yanıtıyla karşılaşan Serap için Pembe Ha-
yat Derneği Çorum’da çalışan bir avukatla iletişime geçti. Ancak avukat davaya bakamayacağını belirtti. Serap’ın 
avukat arayışı devam etti.

Heteroseksist düzen peşlerini bırakmadı: Türkiye’nin ilk eşcinsel evliliğini gerçekleştiren çift tehdit alıyor! 39

Tarih: 13 Ekim 2014

Kaynak: DİKEN

‘Heteroseksist düzenin karşısında gizlenmedik’ diyerek Türkiye’nin ilk eşcinsel evliliğini gerçekleştiren üniversite öğ-
rencisi Ekin Keser ile Emrullah Tüzün, Eylül sonundaki düğün törenlerinden bu yana birçok tehdit aldı.

21 yaşındaki Ekin Keser’se, tehditler nedeniyle okula bile gidemediğini belirtti. Antakya’lı olan Keser, ”Antakya’nın 
ismini kötüye çıkardığım gerekçesiyle ölüm tehdidi geliyor. Ailem eşcinsel olduğumu biliyordu. Ancak evlenmeme 
çok tepki gösterdiler” dedi.

36  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=505 
37  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=514 
38  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17693
39  http://www.diken.com.tr/heteroseksist-duzen-peslerini-birakmadi-turkiyenin-ilk-escinsel-cifti-olum-tehdidi-aliyor/ 
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Starbucks’ta Transfobi40

Tarih: 17 Ekim 2014

Kaynak: Bianet - Çiçek Tahaoğlu

İstanbul’da Cevahir alışveriş merkezindeki Starbucks’ta, trans gazeteci Michelle Demishevich ayrımcılığa uğradı.

İstanbul’da Cevahir alışveriş merkezindeki Starbucks, trans gazeteci Michelle Demishevich’e kahve servisi yerine pa-
rasını iade etti. Demishevich kafede oturma eylemi yaparak yazılı özür bekledi.

Bianet’e konuşan Demishevich çalışanların kendisine kahvesini servis etmek yerine parasını iade ettiklerini, “istediği-
niz yere gidip şikâyet edebilirsiniz” dediklerini anlattı.

Demishevich şunları belirtti: “Sıraya girip kahvemi ısmarladım. Önce ‘maykıl mı Mişel mi’ diyerek gülüşmeye, ismimle 
dalga geçmeye başladılar. Ardından arkamdaki yedi müşteriye kahvesini servis ettiler. Duruma tepki gösterip bana 
neden servis yapmadıklarını sorunca paramı iade ettiler. Ardından gülerek ‘İstediğiniz yere gidip şikâyet edebilirsiniz’ 
dediler.

İstanbul’da Polis Tacizi, Ev Baskınları ve Gözaltı41

Tarih: 4 Aralık 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Son 1 hafta içerisinde İstanbul’da kolluk kuvvetleri trans kadın ve seks işçilerini hedef aldı. Fındıkzade ve Haseki böl-
gesinde çalışan ve ikamet eden translara yönelik ev baskınları gerçekleşti.

 Bir önceki hafta caddede seks işçiliği yapan trans kadınları keyfi bir şekilde gözaltına alarak “Can Can” olarak bili-
nen Zührevi Hastalıklar Hastanesi’ne götüren polis, bu hafta da ev baskınları gerçekleştirdi. Hastanede kan testlerine 
tabi tutulan kadınlar, işlemlerin ardından serbest bırakıldılar.

Malatya’da Translara “Makul Şüphe” Gözaltısı!42

Tarih: 19 Aralık 2014

Kaynak: Pembe Hayat

Malatya’da trans kadınların evi basıldı. Bir trans kadın da bindiği taksiden indirilerek zorla gözaltına alındı. Yerel kay-
naklar, trans kadınlara dönük baskıların artmasında “makul şüphe” uygulamasının etkili olabileceğini belirtiyor.

 Kamuoyunda “yargı paketi” olarak bilinen 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay-
lanmasının hemen ardından, Malatya’da transların evleri basıldı ve bir trans bindiği taksiden zorla gözaltına alındı. 
Polislere “kuvvetli şüphe” yerine “makul şüphe”de arama yetkisi tanıyan yasa kamuoyunda “polis devleti”ne doğru 
gidildiği söylenerek eleştirildi. “Makul şüphe” uygulamasının hak ihlallerine yol açacağı kaydedildi.

40  http://bianet.org/bianet/lgbti/159242-starbucks-ta-transfobi 
41  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=594   
42  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=617 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2014 Yılında Devam Eden Davalar

Ahmet Yıldız Davasında Yine Erteleme!43

Tarih: 17 Ocak 2014

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının 15. duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

 Yıldız’ın avukatı Fırat Söyle’nin yanı sıra çok sayıda avukat duruşmalara katılma talebinde bulundu. Avukatların yetki 
belgelerini hazırlamaları için süre tanınmasına karar verildi. Sanık baba hakkında çıkarılan kırmızı bültenin hala infaz 
edilmediğinin anlaşıldığı duruşmada, avukat Fırat Söyle, sanığın yakalanması için teknik takip talebinde bulundu. 

Mahkeme Heyeti, sanık babanın yerinin bilinmediğini ve yakalanamadığını iddia ederek davayı 29 Nisan’a erteledi. 
Sanık baba hakkında yakalama kararı devam ediyor.

Çağla Joker cinayeti şüphelisine yaş indirimi44

Tarih: 1 Temmuz 2014

Kaynak: Pembe Hayat

İstanbul’da Çağla Joker adlı trans kadını öldüren 17 yaşındaki H.T. hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 
açıldı.

İddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Büro’da görevli savcı Nurten Altınok, H.T.’nin kasten 
öldürme suçundan müebbet hapis, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından da 3 yıldan 8 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle yargılanmasını istedi. H.T.’nin suç tarihinde 18 yaşın altında olduğu kaydedilen iddianamede yaş 
indiriminin ardından 10 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi istendi.

H.T. ilk ifadesinde ilişki kurmak için gittiği evdeki trans kadınları “kadın zannettiği” için silahını çektiğini söyledi. H.T. 
Nisan ayında 21 yaşındaki Çağla Joker’i öldürmüş, arkadaşı Nalan’ı ise omzundan yaralamıştı.

Erdoğan’dan Pişkin’e 50bin liralık tazminat davası!45

Tarih: 29 Ağustos 2014

Kaynak: Kaos GL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBTİ aktivisti Levent Pişkin hakkında 50bin TL’lik yeni bir tazminat davası 
açtı. Başbakan olduğu dönemde Pişkin’in attığı bir tweeti gerekçe göstererek dava açan ve davayı kazanan Erdoğan 
bir LGBTİ aktivistine ikinci sefer dava açmış oldu.

43  http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=15619 
44  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=157 
45  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17425
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Meis Sitesi davası hâkimi: Benim mahkemem, istediğimi yaparım!46

Tarih: 22 Ekim 2014

Kaynak: Kaos GL

Avcılar Meis Sitesi’nde transların yaşam ve barınma hakkına dönük saldırılara ilişkin dava, yine basına ve kamuya ka-
palı şekilde görüldü. Av. Rozerin Seda Kip bu durumu eleştirerek, “Davanın kapalı görülmesini gerektirecek herhangi 
bir durum yok” dedi. Hâkim ise, “Burası benim mahkeme salonum, istediğim gibi karar veririm” dedi.

Dava 13 Şubat 2015 saat 10.30’a ertelendi.

Ahmet Yıldız’ın katili 6 yıldır neden bulunamıyor?47

Tarih: 13 Kasım 2014

Kaynak: Kaos GL

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında yaşamını yitiren Ahmet Yıldız’ın ardından açılan davanın 18. duruşma-
sı bugün (13 Kasım) İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Heyeti, katil baba Yahya Yıldız hakkında kırmızı bültenle arama emrinin infazının beklenmesine ve bilgi için 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ve Emniyet Müdürlüğü’ne yazılmasına karar verdi.

Meis Sitesi “hakaret” davası devam ediyor48

Tarih: 14 Kasım 2014

Kaynak: Kaos GL

Avcılar Meis Sitesi’nde translara dönük linç kampanyaları sırasında ve öncesinde trans kadınları hedef gösteren Hür-
riyet Aydın hakkında açılan davanın 4. duruşması 13 Kasım’da görüldü.

Hürriyet Aydın’ın ulusal televizyon kanallarında trans kadınların kimlik isimlerini ifşa etmesi, güvenliklerini tehlikeye 
sokacak ifadelerde bulunması ve hakaret etmesi üzerine açılan dava duruşmasına davayı açan trans aktivist Hatı-
ra’nın yanı sıra; Av. Rozerin Seda

Kip ve Av. Fırat Söyle katıldı.

Eşcinsel hakem davası 14. kez ertelendi!49

Tarih: 28 Kasım 2014

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle hakemlikten men edilen Halil İbrahim Dinçdağ’ın, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 
açtığı maddi ve manevi tazminat davasının 14. duruşması 27 Kasım’da görüldü.

Raporunu bu duruşmada Mahkeme’ye sunması beklenen bilirkişinin ek süre istediğinin anlaşıldığı duruşmada yine 
karar çıkmadı. Duruşma 10 Mart 2015’e ertelendi.

Hastanede Ayrımcılığa Uğrayan Trans Kadın Yargılanıyor!50

Tarih: 24 Aralık 2014

Kaynak: Kaos GL

Doktor Fatma Hut’un önce hakaret edip muayene etmeyi reddettiği, sonra ise hakkında dava açtığı trans kadın H.Ç. 
25 Aralık’ta hâkim karşısına çıkacak.

31 Mart günü sabah 11.30 dolaylarında Beyoğlu İlçesi Prof. Dr. Reşat Belger Göz Eğitim Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Ünitesi’nin yönlendirmesi ile Kadın Doğum Servisine muayene olmak için giden bir trans kadın, cinsel kimli-
ğinden dolayı ayrımcılığa uğradı ve sağlık hakkına erişimi doktor tarafından engellendi.

46  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17769
47  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17941
48  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17945
49  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18086
50  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18326 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2014 Yılında Sonuçlanan Davalar

Roşin Çiçek Davasında Müebbet Cezası51

Tarih: 10 Şubat 2014

Kaynak: Kaos GL

Babası ve amcası tarafından eşcinsel olduğu için öldürülen 17 yaşındaki Roşin Çiçek davasının 9. duruşması Diyarbakır 
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ailenin insan hakları aktivistlerine saldırdığı duruşmada amcalara müebbet, 
babaya ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Homofobik Nefret Cinayetinde İndirime Onay52

Tarih: 26 Şubat 2014

Kaynak: Kaos GL

Anayasa Mahkemesi (AYM) homofobik nefret cinayeti sonucu öldürülen Ahmet Öztürk davasında, katilin cezasının 
“haksız tahrik indirimiyle” düşürülmesine karşı itirazı reddetti.

Ahmet Öztürk 2010’da kendi evinde bir barda tanıştığı N.Ç. tarafından birçok yerinden bıçaklanarak öldürülmüş, 
sanık N.Ç. tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. N.Ç.’ye “kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası verilmiş 
ancak Öztürk’ün cinsel ilişki teklif etmesi “haksız tahrik” sayılarak cezasında indirime gidilmişti.

Öztürk’ün katili N.Ç.’nin cezasının indirimle 10 yıla düşürülmesine yapılan itiraz yerinde bulunmayarak, ceza indirimi 
onandı. AYM, cinayetin nefret suçu olmadığını iddia etti.

kaosGL.org Sitesine Yönelik Siber Saldırıya Hapis Cezası!53

Tarih: 20 Mart 2014

Kaynak: Kaos GL

Kaos GL Derneği’nin sitelerine yönelik 2012 yılının Nisan ayında yaşanan siber saldırıyla ilgili açılan kamu davası so-
nuçlandı.

Suça sürüklenen çocuklar A.K ve R.V hakkında bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme 
veri yerleştirme (TCK 244/2) suçundan açılan kamu davasında 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

“İbne” Tweet’i Davasında Pişkin’e Para Cezası!54

Tarih: 22 Mayıs 2014

Kaynak: Kaos GL

Başbakan Erdoğan’ın LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) aktivisti Levent Pişkin’e açtığı “ibne” tweeti da-
vasında Pişkin’e 1500 lira para cezası verildi. Davanın ikinci celsesinde Pişkin, yazılı iletiyle hakaret suçundan (125/2) 
alt sınırla cezalandırıldı. 2 ay 15 gün karşılığı 1500 lira para cezasına çarptırıldı.

51  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15785
52  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15912
53  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16112
54  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16655
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Öldürülen «Travesti»yse, Mahkeme’den Ceza İndirimi!55

Tarih: 04 Haziran 2014

Kaynak: Kaos GL

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada katil Soybozkurt, maktülün “travesti” olması ve kendisine ilişki 
teklif etmesi gerekçe gösterilerek “haksız tahrik indiriminden” faydalandı. Soybozkurt’un cezası müebbetten 15 yıla 
düşürüldü.

Dava dosyasında Soybozkurt, kendisinin alkollü olduğunu ve Seda’nın kendisine yaklaşarak ilişki teklif ettiğini iddia 
etti. Öldürme kastı olmadığını öne süren Soybozkurt, “O kızgınlıkla darp ettim” dedi.

İMC TV Muhabirine Transfobik Saldırıya Para Cezası56

Tarih: 13 Haziran 2014

Kaynak: Kaos GL

IMC TV muhabiri Michelle Demishevich’in uğradığı sözlü ve fiziksel saldırının ardından açtığı davada mahkeme karar 
verdi. Demishevich’e sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Derya Tüzün 2 bin TL adlî para cezası ödeyecek.

Ne olmuştu?

Demishevich, 2011 yılında köpeğini gezdirirken bir kadın tarafından “Ramazan’da sigara mı içiyorsun?” diye uyarıldı. 
“Lütfen saygılı olur musunuz?” yanıtı üzerine “Sen kimsin ben sana saygı gösterecekmişim! Erkek misin, kadın mısın?” 
şeklinde cinsiyet kimliği üzerinden saldırıya uğrayan Demishevich, kadın tarafından ayrıca fiziksel saldırıya uğradı.

AYM’den bir ilk: Eşcinsellere sapkın demek nefret söylemidir57

Tarih: 16 Temmuz 2014

Kaynak: Kaos GL

Cinsel yönelim temelli nefret söylemi ilk kez Anayasa Mahkemesi kararlarında yer aldı.

AYM, eşcinsellere sapkın demenin nefret söylemi olduğunu kabul etti.

Habervaktim.com internet sitesinin kendisini ve Kaos GL Derneği’ni hedef gösteren, nefret söylemi içeren yayınından 
ötürü Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuran Av. Sinem Hun’un başvurusu sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi, Habervaktim.com internet sitesinin “Kaos GL isimli sapkınların derneğinin de avukatlığını yürü-
ten Ankara Barosu’na kayıtlı Sinem Hun” ifadelerinin cinsel yönelim temelli nefret söylemi olduğunu, Kaos GL Derne-
ği’ni hedef aldığını ancak başvurucu yönünden nefret söylemi ve nefret suçu niteliği taşımadığını söyledi. Böylelikle 
ilk kez AYM kararlarında cinsel yönelim nefret söylemi tanınmış oldu.

Kart bastıran seks işçilerine hapis cezası!58

Tarih: 24 Aralık 2014

Kaynak: Kaos GL

Ankara ’da cadde ve sokaklara kartvizit bırakan seks işçileri ile bu kartları basıp dağıttığı iddia edilen 19 kişi hakkında 
açılan davada mahkeme sıradışı bir karar verdi. Bugüne dek

Kabahatler Kanunu kapsamında “çevreyi kirletme” suçuna kapsamında değerlendirilen bu kartvizitler ‘pornografik 
ürün’ sayıldı. Böylece mahkeme; kartvizit sahibi seks işçilerine “çocukların görebileceği yerde müstehcenlik” iddiasıy-
la 1,5 yıl hapis ve 5 bin TL, kartları bastığı iddia edilen kişiye de 2 yıl hapis ve 5 bin TL para cezası verdi.

55  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16768
56  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16843
57  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=17105 
58  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18329 
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Danıştay: Eşcinsel öğretmenin işten atılması hukuka aykırı59

Tarih: 17 Mart 2015

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel olduğu için meslekten atılan öğretmenin uğradığı hak ihlaline ilişkin Danıştay’ın

2014 yılında verdiği karar açıklandı.

Öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü sırada hakkında soruşturma açılan ve cinsel yönelimi dolayısıyla meslekten atılan 
eşcinsel öğretmenin hukuk mücadelesi başarıyla sonuçlandı.

İdare mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından kararı temyiz eden Danıştay’ın, eşcinsel öğretmenin meslekten 
çıkarılmasını hukuka aykırı bulduğu ortaya çıktı.

 

59  www.kaosgl.org sitesindeki haber tarihi 17.03.2015’tir. Ancak anılan karar 2014 tarihinde verilmiştir. Bu
nedenle 2014 raporuna dahil edilmiştir. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18971
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2015 CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ 

İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU

2015’e Genel Bakış 

Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 
insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu 
yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel ve translar (LGBT) açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin tamamını 
göstermiyor.  

Bu raporu sunarken “2015 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu” olarak su-
nuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları ve trans erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve insan hakları 
ihlallerine ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. 

2015 yılı bombaların patladığı, katliamların olduğu, devlet eliyle toplumsal gruplara sistematik saldırıların gerçekleş-
tiği, gözaltıların, tutuklamaların, en temel hak olan yaşam hakkının korunmadığı bir yıl oldu. LGBT hakları açısından 
olumlu gelişmelerin yanı sıra genel olarak “ezberin bozulmadığı” bir yıl oldu. 

Nefret söyleminin toplumsal yansıması nefret suçu olabilmektedir. Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı ve ardından LG-
BT’lere yönelik nefretin siyasiler eliyle körüklenmesi katliam çağrısına dönüştü, kendilerine Genç İslami Müdafaa 
diyen bir grup LGBT’lerin öldürülmesine çağrı yapan afişleri Ankara sokaklarına astı. 

7 LGBT sitesi hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından idari tedbir kararı verildi. Bu kararlar-
dan 1’inin basına yansımasının ardından, bir diğerinin ise TİB’e yapılan başvurunun ardından, haklarındaki idari tedbir 
uygulaması TİB tarafından kaldırıldı. 5 siteye ise erişim halen sağlanamamaktadır. 2 vakada üniversitede LGBT afişleri 
ve gökkuşağı bayrağı nedeniyle öğrenciler saldırıya uğradı. Bafra Cezaevi ise Kaos GL yayınları “müstehcen” içeriği 
gerekçe göstererek mahpuslara ulaşmasını engelledi.

Onur Yürüyüşüne polis; plastik mermi, gaz, tazyikli su ile saldırdı, birçok kişi yaralandı. 

Anayasa Mahkemesi devletin resmi ilişki biçimini belirlemiş, açıkça Anayasa’ya aykırı olan “doğal olmayan ilişki” ifa-
desini korumuştur.
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BİRİNCİ BÖLÜM: Nefret Suçları ve Yaşam Hakkı İhlalleri 

2015 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yar-
gıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu 
doğurmaktadır.1 

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veritabanı mevcut değildir. Bu raporda da tespit 
edilen vakalar, 2015 yılı boyunca medyaya yansıyan ve Kaos GL ile Pembe Hayat Dernekleri’nin kendi ağlarından 
eriştikleri ve haberleştirdikleri vakalardır. 

2015 yılı boyunca medyaya yansıyan; 5 nefret cinayeti, 32 nefret saldırısı (15’i birden fazla kişi tarafından, 2’si polis 
eliyle, 12’si kesici aletle, 2’si ateşli silahla, 1 kundaklama), 2 siber saldırı ve 3 intihar vakası yaşandı.

Raporda yer verilen vakaların 4’ü mağdurların daha önce polis tarafından ayrımcılık ve hakarete maruz kaldıkları ge-
rekçesiyle polise bildirilmemiştir. 5 vakada ise polis etkili soruşturma yapmamış, mağdurlara, mağdurların yakınlarına 
ya da takip için karakola giden aktivistlere aşağılayıcı ve hakaret içeren davranışlarda bulunmuştur.

Trans kadın hayatına son verdi: Yapamadım, izin vermediler2 

Tarih: 5 Ocak 2015 

Kaynak: Kaos GL 

1992 doğumlu Eylül Cansın, Cumartesi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak hayatına son verdi. Cansın, video 
yoluyla bir intihar notu bırakarak “Birçok insan benim arkadaşımdı ama arkadaşım değilmiş. Ben artık yapamıyorum, 
bunu öğrendim. Herkesin istediği gibi istediği şeyi yapıyorum,” dedi.

Translara Kartopu Oynamak Yasak3

Tarih: 07.01.2015

Kaynak: Pembe Hayat

ANKARA, İskitler mevkiinde hurdalıkta çalışan ve kar yağışı nedeniyle iş olmamasından dolayı kartopu oynayan iki 
trans kadına polis müdahelede bulundu.

Polis bir transı saçlarından yakalayarak şiddet uygularken diğer trans kadının aracına kaçmayı başardığı belirtildi. 
Etraftaki insanlar ve diğer trans kadınlar tarafından olayın telefona kaydedildiğini gören polislerin trans kadınları 
zorla gözaltına alırken, İskitler’de çalışmayacaklarını ve çalıştıkları takdirde kan çıkacağı şeklinde tehditler savurarak 
emniyete götürdüğü belirtildi. Trans kadınlar emniyetten serbest bırakıldı.

1  Homofobik ve transfobik nefret suçlarının soruşturulması sırasında “önyargı” saiki araştırılmamaktadır. Bu nedenle vakalarda, eylemin ger-
çekleştiriliş biçimi, saldırı sırasında ya da soruşturma ve kovuşturma sırasında failin sarf ettiği sözler baz alınarak rapora nefret suçu olarak 
işlenmiştir. 

“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın yasalaşmasıyla “nefret suçu” kavramı 
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanmış ancak mevcut düzenleme ile “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı 
herhangi bir koruma getirilmemiştir. Anılan maddede ayrımcılığın nefret nedeniyle yapılması durumunda cezai yaptırım öngörmüştür. Ayrıca 
madde “nefret”in ne olduğu ve nasıl tespit edileceğine dair bir düzenleme içermediği gibi nefret suçlarına ilişkin istatistiki veri toplamaya 
ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Bu, AGİT standartlarına uygun değildir.  

2  LGBT intiharları toplumsal bir meseledir. Eşcinsel intiharlarına ilişkin, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin “Eşcinsellik” başlıklı 10. 
Bilgilendirme Dosyası uluslararası araştırmalardan bilgilere yer veriyor. Dosyaya göre, gey, lezbiyen ve biseksüellerin (GLB) yaşamları boyunca 
intihar düşüncesi ve intihar girişimi sıklığı heteroseksüellerden daha fazla. Toplumsal ve kurumsal ayrımcılık ve nefret nedeniyle LGBT intihar-
larıyla doğrudan bağlantısı olabiliyor. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15708  

LGBT intiharlarının nedenleri ve bu intiharların önüne geçilmesi konusunda Devlet’in yükümlülüğündedir ancak bu konuda herhangi bir çalışması 
bulunmamaktadır. Bu nedenle LGBT intiharları yaşam hakkı başlığı altında ele alınmıştır.  

3  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=643 
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Adana’da transfobik saldırı ve polis hakareti!4 

Tarih: 12 Ocak 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Adana Merkez Park Galleria civarında Mersin 7 Renk LGBTT Derneği üyesi trans seks işçisi Meltem Ersoy çark sırasın-
da 3 kişinin saldırısına uğradı. 

Pembe Hayat’ın haberine göre, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp alan kadın Merkez Park’ta bulunan 
ekipler amirliğine gittiğinde polislerin alaycı tavırlarıyla karşılaştı. Saldırganların olay yerinde hâlâ olmasına ve polis-
lere gösterilmesine rağmen ellerini kollarını sallayarak uzaklaşmalarına izin verildi.

Trans kadını öldürüp, çekyata sakladı!5 

Tarih: 30 Ocak 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Şirinevler’de trans kadın B.E., Necat Y. isimli kişi tarafından öldürüldü. Necat Y. cinayeti işledikten sonra trans 
kadının cansız bedenini çekyatta sakladı. Katilin 3 gün boyunca B.E.’nin evinde kaldığı da bildirildi. 

Cinayet, B.E.’nin Adana’da yaşayan ailesinin 10 Ocak’ta polis haber vermesiyle ortaya çıktı. İstanbul polisi B.E.’nin 
evine gittiğinde ağır bir koku ve çekyata saklanmış ölü bedenle karşılaştı. 20 yaşındaki Necat Y. adlı kişinin Niğde’ye 
kaçtığının öğrenilmesi üzerine, bir özel ekip Niğde’ye giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Mersin’de seks işçisi kadına transfobik saldırı!6 

Tarih: 02 Mart 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Mersin’de İpek adlı trans seks işçisi, dün gece çarkta anlaştığı iki kişinin nefret saldırısına uğradı. Darp edilen ve bıçak-
lanan kadın, ıssız bir portakal bahçesinde ölüme terk edildi. 

Mersin’de dün gece çarkta anlaştığı iki erkeğin arabasına binen trans seks işçisi İpek, ne olduğunu anlamadan araç 
içerisinde darp edilmeye başlandı. Daha sonra kaçırılarak ıssız bir portakal bahçesine götürülen kadın, burada iki kişi 
tarafından öldüresiye dövülerek bıçaklandı. 

Saldırgan 2 erkek ise İpek’i ölüme terk ederek araçla uzaklaştılar. Bahçede çalışan işçiler, sabah geldiklerinde yerde 
bilinci kapalı şekilde yatan trans kadını buldular.

Bolu’da eşcinsel gence “Bahçeli’nin askerleriyiz” diyerek saldırdılar7 

Tarih: 10 Mart 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören eşcinsel bir genç 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saldırıya 
uğradı. 6 Mart’ta kampüste yapılan kadın eylemine katılan genç eylemden iki gün sonra 8 Mart günü ekmek almaya 
giderken iki kişinin homofobik nefret saldırısına uğradı. 

Olay anını KaosGL.org’a anlatan genç, saldırganların kendisine “Devlet Bahçeli’nin askerleriyiz”, “İbne”, “Top”, “Bölü-
cü” gibi ifadeler kullandığını ve fiziksel şiddet uyguladıklarını söyledi.

4  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18477 
5  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18607 
6  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18858
7  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=18929 
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Kars’ta homofobik nefret saldırısı!8 

Tarih: 27 Mart 2015 

Kaynak: Kaos GL

Kafkas Üniversitesi öğrencisi eşcinsel genç 4-5 kişilik bir grubun homofobik saldırısına uğradı. Geçtiğimiz yıl bilgisa-
yarı çalındığında polislerin suçluyu yakalamak yerine cinsel yöneliminden ötürü ayrımcılığa uğradığını ve polislerin 
kendisine “Teşkilattan kimlerle yattın” gibi sorular yönelttiğini belirten genç bu sebepten polise gitmediğini söyledi. 

Olay öncesi bir arkadaşıyla oturduğu kafeden ayrılıp başka bir arkadaşıyla buluşmak için ana cadde üzerinde bekle-
yen genç 4-5 kişi olduklarını belirttiği kişilerin saldırısına maruz kaldı. Arkasından “Top, ibne” şeklinde bağırdıklarını 
belirten genç kendisinden önce sigara istediklerini ve sigarayı uzattıktan sonra karşıya geçtiğini belirtti. Ancak kişiler 
arkasından gelerek saldırdı. Açık herhangi bir dükkan bulamayan genç, sokakta bulunan birkaç kişinin de kendisine 
yardım etmediğini belirtti.

Polis trans erkeği “Top musun” diyerek darp etti9 

Tarih: 14 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Polisin ters kelepçeleyerek darp ettiği İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Özgür Ustaoğlu’nun trans erkek kimliğin-
den ötürü nefret saldırısı, taciz ve hakarete maruz kaldığı ortaya çıktı: “Kimliğimi görünce ‘Bu ne lan karı kimliği çıktı 
oğlum üzerinden. İbne misin, top musun? Ne bok olduğun belli değil. Bunu şöyle sikmek lazım’ diyerek darp ettiler.” 

Özgür Ustaoğlu, 2 Nisan günü Vergi Dairesi otoparkında yüzükoyun yatırılan ve saatlerce polis tarafından darp edilen 
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden biri. Bilim Tarihi okuyan, Direnişçi Üniversiteliler üyesi Özgür; İstanbul Üniver-
sitesi’ne düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan arkadaşlarını beklemek için Emniyet önüne gitti. Diğer arka-
daşlarıyla birlikte gözaltındaki arkadaşlarını beklerken, Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan silahlı çatışmadan kaçarak 
Vergi Dairesi otoparkına sığındı. Burada polisler tarafından apar topar alıkonuldu. Saatlerce polisin işkenceye varan 
uygulamalarına maruz kaldı.

Trans kadına sallamalı saldırı: Kafayı kolla kızım!10

Tarih: 28 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Bihter, Ankara’da oturan bir trans kadın. 7 Nisan gecesi uğradığı saldırının ardından sol elini kaybetme tehlikesi yaşa-
dı. İki hafta boyunca hastanede yatan ve şu an elinde 172 dikiş bulunan Bihter’in hak arayışına karakol kayıtsız kalın-
ca, Bihter’e Ankara Barosu’nun Gelincik Projesi hukukî destek sundu. Uğradığı gasp sonucunda 230 lirasıyla birlikte 
alyansını ve tek taş yüzüğünü kaybetti. 

Mağdur’un beyanları: 

Tam saat 02:27’de siyah bir araç geldi. Ford cinsi. Focus ya da Mondeo, ikisinden biri. Hızlı bir şekilde geldiler. Ar-
kadan, 1.65-1.70 boylarında etine dolgun, kirli sakallı, esmer bir adam indi ve geldi hemen yanıma, direkt. Elini mon-
tumun cebine atarak “20 lira benzin parası ver!” dedi. Ben de “sen ne yapıyorsun, ne saçmalıyorsun?” dedim, ittim 
onu. Döndüm ve arkadaşına dedim ki “arkadaşınızın kafası mı iyi, alır mısınız şurdan, arkadaşımı bekliyorum, lütfen!”. 
Sen mi bunu söylersin? Adam tuttu beni, dudaklarıma doğru “sana 20 lira vericem, seni sikicem ve öldürücem” dedi.

Sonra yeşil çantama asıldı, onu çekmeye çalıştı. Ben de çantamı tutmaya çalışıyorum. Çantamda 230 lira para var ve 
onu da o gün kardeşime yatıracaktım. O hengâmede diğerleri de indi. Şoför de indi, arkadan iki kişi daha indi, etti 
dört. Kafama yumruk yemeye başladım. Beni dükkânın yanında kuytu bir köşeye çektiler. Beni oraya çektiler, başladı-
lar vurmaya. Direkt kafama, başka yerime vurmuyorlar. Ben orada elimle kafamı korumaya çalışıyorum, “kafanı koru 
kızım” diyorum. 

8  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19063 
9  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19188 
10  Bu vakada mağdurun beyanlarının tamamına yer verilmiştir. Olayla ilgili etkin soruşturma yapılmamış, mağdur trans kimliği nedeniyle ku-

rumsal ayrımcılığa uğramıştır. Ayrıca mağdurun sosyal sigortasının olmaması transların eğitim, çalışma gibi temel haklara erişimde uğradıkları 
ayrımcılıkla doğrudan alakalıdır.  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19280 
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Orada çantayı bıraktım belki niyetleri çantaydı diyerekten. Çantayı bırakmama rağmen hâlâ vurmaya devam ettiler 
ve hiç unutmuyorum bu sahneyi: Kafam eğik bir şekilde sola doğru bakıyorum, uzaktan kalın –böyle kazma sapı 
gibi– beyzbol sopası zannettim ben, “eyvah Bihter, beyzbol sopası, hemen kafayı kolla kızım” dedim kendi kendime. 
Şu elimi kafama koymamla –o beyzbol sopası değil tabi, kasap sallamasıymış– kafama darbe almam bir oldu. Üç 
darbe aldım, en ağırı üçüncü darbe, elimi koparan. O darbeleri aldıktan sonra tabi kan fışkırıyor. O esnada zanlılardan 
bir tanesi “hadi ben aldım yürü, kaçalım” diyor ve kaçıyorlar. Olayın sıcağı sıcağında ben daha elimin koptuğunun 
farkında bile değilim. 

Elim yüzde 80 koptu, sadece deri tutuyordu. Kemikler, kaslar hepsi gitti. O yüzden ameliyat 8 saat sürdü. Elimi o 
halde görünce ben tabi bayıldım. Bağırmama rağmen kimse yardım etmedi arkadaşlarım gelene kadar. Beni hemen 
Hacettepe Tıp Fakültesi’ne kaldırıyorlar. Skandal orda da bitmiyor, beni bir türlü ameliyata almıyorlar imza atmadan. 
12 bin liralık ameliyat masraflarını kabul ediyor musun? 12 bin lira tutacak sosyal güvencen olmadığı için. Sonuçta 
ölüyorum, tabii ki kabul ediyorum. Bir saat de öyle acilde bekledim. 

Tabi ameliyatın hazırlanması, testlerim yapıldı; onlara da hak vermek lazım. Ve ameliyata aldılar beni gece saat 4’te. 
Sabah işte 10-10 buçuk gibi ameliyatım sonlanıyor. İlk üç gün, dört gün çok kritikti parmaklarım için, tutacak mı tut-
mayacak mı diye. Tuttu ama yine son iki parmağım kötü, onlar için fizik tedaviye başlayacağım. Tabi bu durum hem 
psikolojik, hem maddi, hem manevi çok etkiledi beni. 

Ameliyattan çıktım, çıkar çıkmaz ilk dediğim laf “lütfen polisleri yollayın, ifade vereceğim” oldu. Dediler ki polis yok. 
Adlî vaka olarak bile girmiyor benim olayım hastanede, düşün. Normalde oraya polis de geldi. Hatta mahallelilerin 
iddialarına göre ifade vermek istemişler, almamış polisler. Siz karışmayın, biz hallederiz demişler. Gidiyor polisler 
oradan. Yemin ediyorum üç gün boyunca Esat Karakolu’nu aradım, tam üç gün. Ha geldik, ha geliyoruz. Yarım saat 
sonra geliyoruz, ertesi gün ordayız, bir türlü gelmek bilmediler ta ki ben onlara “sizi de savcılığa şikâyet edeceğim” 
diyene kadar. 

Üçüncü gün iki tane memur geldi, ifademi aldılar. İfadeyi aldılar almasına ama bir bulgur tanesi kadar ilerleme yok. 
Hastaneden çıktığım gibi soluğu Esat Karakolu’nda aldım. Baktım olacak gibi değil, direkt savcıya çıktım. Savcı Murat 
Akkurt’a çıktım. Ben onlara on gün mühlet tanıdım, dedi, bu işler hemen bir anda olmuyor, dedi, sen merak etme, 
onlar ilgilenmezse ben elimden geleni yapacağım, dedi. Baktım 11 gün oldu, 12 gün oldu, yine çıt yok, gittim karakola. 
Dediler ki evrağın gelmedi. Tekrar savcılığa çıktım. Bu sefer de savcı bana dedi ki, evrağın bugün gitti. Tam 11 gün 
sonra evrak karakola gidiyor! 

Karakolda “merak etme, biz MOBESE kayıtları için evrak gönderdik, bunlar hemen olmuyor şekerim, bize biraz za-
man tanı, keşke plakasını alsaydın” dediler. Ben de dedim ki “koca devlet bir telden cinayetleri çözüyor, istese bunu 
çözemeyecek?”. 

Normal kameraların bir hafta süresi var, MOBESE de bir aylık diye biliyorum. Ben de n’aptım, kamera araştırması 
yaptım. Ancak şöyle bir sıkıntı var, akşam olduğu için, farlar yandığı için plakayı alamadık. Onun iyice bir zumlanması 
lazım, belki alınır, bilmiyorum. Polislere gene gittim, şu şu numaralı binada kayıtlar olduğunu söyledim. Biz onları 
aldık, dediler. Doğru mu, yalan mı bilmiyorum. Sonra arkadaşlarım beni aradı, bir akşam sorun yaşamışlar ve Esat 
Karakoluna beni sormuşlar. Polisler “amaaan ondan bir şey çıkmaz” demişler. Ben bunu duyunca soluğu Cuma günü 
Başbakanlık’ta aldım.

Başbakanlık C Kapısı’na gittim şikâyet etmeye. Tek başıma. Rica ettim polislere. Dedim böyle böyle, bana yardımcı 
olun lütfen, benim illa bağırmam mı gerekiyor? Hayatım trajikomik ya, orada asker kaçağı çıktım. O süreçte Başba-
kanlık’ta yarım saat kimliğin bana ait olduğunu ispat etmeye çalıştım. Yarım saatimi aldı! Trans olduğuma da inanmı-
yorlar. Yok işte sen kadınsın, neden erkek kimliğiyle geldin, amacın ne? Valla transım, billa transım! Yok, inandırama-
dım. Yarım saatimi aldı! Ta ki nüfus kaydına girip işte ana adı, baba adı, kız kardeşinin adı, kaç çocuğu var, sora sora, 
sora sora bir şekilde inandılar. Ordan çıktıktan sonra tekrar Başbakanlık’a aldılar beni, şikâyetimi aldılar. 

Şikâyetim oradan Valiliğe, Adalet Bakanlığı’na, çeşitli kurumlara gönderildi. Sağolsunlar çok yardımcı oldular, Allah 
var. Ancak şöyle bir sıkıntı var, orda kadına da sordum. Bakın dedim bunlar eğer öyle kâğıtta kalacaksa siz bana açık 
açık söyleyin, Başbakan’ı takip edeyim, gittiği mitinglerde bağırayım yardım isteyim, dedim. Kadın da dedi ki –bir 
numara verdi bana– bu numarayı ara, eğer bir hafta içinde bir şey çıkmazsa biz yardımcı olacağız sana. Cumhurbaş-
kanlığına yazı da gönderdim, ondan da hiçbir haber çıkmadı.
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Bir gecede 4 transfobik saldırı: Nefrete inat, yaşasın hayat!11 

Tarih: 4 Mayıs 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de Cumartesi gecesi (2 Mayıs) 4 trans saldırıya uğradı.

Şişli’de Gülşen adlı bir trans seks işçisi, arkadaşlarının iddialarına göre iki eski erkek müşterisi tarafından evinde bıçak 
ve şişle saldırıya uğradı. Şişli Etfal Hastanesi’nde uzun bir ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Gülşen›in yoğun 
bakımdan çıktığı bildirildi.

 Gülşen ile dayanışma için hastaneye gidenler, Pazar sabahı 06.00 sularında bir başka trans seks işçisinin kurşunlan-
dığını belirtti. Kadının durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

İzmir: Rüya adlı bir trans kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Durumunun ağır olduğu belir-
tildi. 

Kocaeli: Gebze’de yeni taşındaki evde yaşayan üç trans seks işçisi, bir müşterinin silahlı saldırısına uğradı. Kadınlardan 
biri bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da dün gece iki transfobik nefret saldırısı yaşandı!12 

Tarih: 13 Mayıs 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Fındıkzade’de Migel isimli genç trans kadın kendi evinde birden fazla kişinin saldırısına uğradı. Vücudunda ve kafasın-
da ağır kesikler ve darp edilmeye bağlı ekimozlar oluşan kadın Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Aynı gece Bağdat Caddesi’nde Işıl isimli başka bir trans kadın ise 5 kişinin transfobik nefret saldırısına uğradı. Darp 
edilen ve çenesi kırılan genç kadın hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kadının vücudunda 
da darpa bağlı hafif yaralanmalar var. Saldırganlar ise henüz yakalanmadı.

Tarlabaşı’nda trans kadına bıçaklı saldırı13 

Tarih: 25 Mayıs 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Pembe Hayat’ın haberine göre 23 Mayıs gecesi müşteri olarak anlaştığı iki erkekle taksiye binen genç trans kadın, 
taksi içerisindeyken gasp edilmek istendi. Buna direnen trans seks işçisi Eylül bıçak darbeleriyle 3 yerinden yaralan-
dı. Çantasını çalmak isteyen ancak Eylül’ün direnmesiyle karşılaşan saldırganlar genç trans kadını bıçaklayarak kalın 
bağırsağının delinmesine neden oldu.

İstanbul’da iki trans kadın daha saldırıya uğradı!14 

Tarih: 29 Mayıs 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Afet, Şişli’de motorlu kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Motorlu iki kişi tarafından sopalarla ağır bir şekilde darp edilen 
Afet, Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Afet’e çok sayıda arka-
daşı hastaneye giderek destek oldu. 

Fındıkzade’de ise bir trans kadın sokakta yürürken iki kişi suratına bira şişesi fırlattı. 28 Mayıs akşamı saldırıya uğrayan 
Asya’nın yüzünde kesikler oluştu. Görgü tanıkları olayın birdenbire gerçekleştiğini, Asya telefonda konuşurken aniden 
saldırıya uğradığını belirtti.

11  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19325 
12  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19401 
13  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19487 
14  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19524 
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Van’dan LGBTİ aktivisti yaşamına son verdi15 

Tarih: 1 Haziran 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Van Ah Tamara LGBTİ İnisiyatifi üyesi bir genç yaşamına son verdi. 

Van Ah Tamara LGBTİ İnisiyatifi’nden LGBTİ aktivisti Neçirvan yaşamına son verdi. Van’daki homofobi ve transfobi 
karşıtları 20 yaşındaki Neçirvan’ın ardından yarın anma yapacak. 

Ah Tamara İnisiyatifi de intiharın ardından homofobiye karşı mücadele etmenin önemini vurgulayarak, “LGBTİ inti-
harları son bulsun” dedi.

Mersin’de Trans Seks İşçilerine Yönelik Şiddet Durmuyor!16

Tarih: 25.06.2015

Kaynak: Pembe Hayat

Trans kadın Deniz 23 Haziran gecesi çalıştığı sokaktan plakasız bir arabaya bindi. Arabasına bindiği müşterisi tarafın-
dan kaçırılan kadın darp edilerek Adana’ya bağlı Tekir Yaylası’na terk edildi.

Mersin’de yaşayan seks işçisi trans kadın Deniz, daha önce, 27 Aralık 2013’te Yenişehir ilçesinde bir grubun sopalı ve 
döner bıçaklı saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. ‘Sizleri burada istemiyoruz, defolun gidin buradan’ diye bağıran 
saldırganlar sopalar ve döner bıçaklarıyla trans kadını yaralayıp, bir aracın önüne atmışlardı.

Onur Gününde KaosGL’ye Siber Saldırı17 

Tarih: 29 Haziran 2015 

Kaynak: Bianet 

13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde sokaktaki polis saldırısına eşzamanlı olarak, LGBTİ’lerin haber sitesi KaosGL.
org da siber saldırıya uğradı. 

13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’yle eşzamanlı olarak Kaos GL haber sitesi siber saldırıya uğradı. İstiklal Caddesi’nde 
yaşanan polis saldırısı esnasında, kaosgl.org’a dDoS saldırısı nedeniyle saatlerce erişim sağlanamadı.

Tophane’de Onur Yürüyüşü katılımcılarına “sivil” saldırı!18 

Tarih: 29 Haziran 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının hemen ardından Tophane civarında kimliği belirsiz kişiler homofobi ve transfobi 
karşıtlarına saldırdı. Bir kişinin burnu, bir diğerinin ise kalça kemiği kırıldı. Yaralılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde tedavi gördü. 

İstanbul Valiliği ise “Eylem yapan grupların dağıtılması sonucu Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 
hayat olağan akışına dönmüş, olaylar neticesinde sağlık kurumlarımıza sevki gerektiren herhangi bir yaralanma mey-
dana gelmemiştir” açıklaması yaptı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıların durumu Valilik 
açıklamasında yer almadı. 

15  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19539 
16  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=791 
17  http://bianet.org/bianet/lgbti/165656-onur-gununde-kaosgl-ye-siber-saldiri 
18  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19718 
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İstanbul’da homofobik saldırı: “İbneler, dinsizler buraya giremez!”19

Tarih: 1 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul’da dün akşam üç eşcinsel genç, “İbneler, dinsizler buraya giremez” hakaretleri altında homofobik nefret 
saldırısına uğradı. Polis olay yerine geç geldi, ifade alma sürecini uzattı. Hastane, ‘tomografi cihazları olmadığı’ baha-
nesiyle tedaviyi geciktirdi. 

Bayrampaşa Forum’da üç kişinin saldırısına uğrayan gençlere Forum AVM güvenlik görevlileri de yardım etmedi. 
Polisin olay yerine çok geç ulaşması sonucu saldırganlar kaçarak uzaklaştı.

İstanbul LGBTİ’nin web sitesine siber saldırı20 

Tarih: 7 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin web sitesi, “Armania” adlı grup tarafından hacklendi. 

Hackerlar, web sitesinin birinci haberinin başlığını “OROSPU COCUGUYUZ BİZZ YEAHH” şeklinde değiştirdi. istan-
bul-lgbtt.net adresli web sitesine erişilebiliyor ancak haber içerikleri hata veriyor. 

İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat, “Aslında uzun süre önce sitenin açığını yakalamışlar ama hack’lemek için bir gün-
dem olmasını beklemişler. Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı ve LGBTİ’lerin hedef gösterilmeye devam edildiği bu gün-
demden yararlanıp, bugün mesajlarını siteye koymuşlar” diye konuştu.

LGBTİ aktivistine evinde saldırı: “Nasılsa serbest kalırız, sen düşün”21 

Tarih: 8 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Trans aktivist ve Kırmızı Şemsiye Derneği üyesi Kemal Ördek, Ankara’daki evinde tecavüze uğradı, gasp edildi. Kara-
koldaki bir polis memuru, “Şu Lut Kavmi de bir türlü bitmedi ya” diye tepki verdi. 

Olayın üzerinden üç gün geçti. Karakolda Ördek’e “Evini biliyoruz artık, nasılsa serbest kalırız, sen düşün artık” diye 
tehdit eden saldırganlar serbest ve hala Ördek’i cep telefonundan arayarak taciz ediyorlar. Kemal Ördek’in Bianet’e 
konuşan avukatı, karakolun bağlı olduğu savcının saldırganları mahkemeye çıkarmadan serbest bıraktığını belirtti. 
Cumhuriyet savcısında olan dosyaya dair dört avukat delil toplamak için çalışmalarına devam ediyor.

İzmir’de trans kadına bıçaklı saldırı22 

Tarih: 12 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İzmir’de dün gece Bornova Sokak Albayraklar’ın önünde çalışırken bir grup transfobik gencin hakaretlerine maruz 
kalan trans kadın bacağından bıçaklandı. 

Türkan’ın ifadesine göre dördü erkek ikisi kadın 6 genç dün gece çalıştıkları yerden geçerken sözlü hakaret ve taciz-
de bulundular. Önce 2 genç kadının gülüşmelerine maruz kalan trans kadın, daha sonra 2 genç kadının yanlarındaki 
erkeklere dönerek bir şeyler söylemesiyle hedef haline geldi.

Erkeklerden birisi transfobik ifadelerle “erkek oğlum onlar, bizim gibi. İbneler” gibi sözlerle genç trans kadına haka-
retler etti. Daha sonra genç trans kadın bu hakaretlere itiraz ederek, sözlü münakaşa başladı. 

Sözlü tacizde ve hakaretlerde bulunan genç erkek etrafında kendi arkadaşlarının transfobik onaylamalarını görünce 
cesaret aldı, ve Türkan’ın üzerine saldırarak bıçakla yaraladı.

19  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19759 
20  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=19788 
21  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19802 
22  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19826 
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Harbiye’de nefret: “Top” diyip, kemerle saldırdı!23 

Tarih: 28 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Onur Haftası Komitesi’nden LGBTİ aktivisti Asım Ada, İstanbul Harbiye’de homofobik nefret saldırısına uğradı. Ada, 
24 Temmuz gecesi yanında bir arkadaşıyla yürürken iki kişi saldırdı. Ada’nın yüzüne yumruk atan saldırgan, “Top lan 
bu” dedi; kemerle kovalamaya çalıştı. 

Ada, saldırının ardından polise gitmediğini ve adli makamlara duyduğu güvensizlikten ötürü suç duyurusunda bulun-
madığını söyledi.

Afyon’da trans kadına bıçaklı saldırı24 

Tarih: 5 Ağustos 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Afyon’da trans kadın Buse dün (4 Ağustos) evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Transfobik nefret saldırısının ardından 
Buse’nin tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. 

Seks işçiliği yapan Buse’yi müşteri gibi arayarak evine giden saldırgan, eve girer girmez Buse’yi sağ tarafından bıçak-
ladı. Yaralı trans kadın yerde yatarken parasını gasp etmeye çalıştı. Buse’nin kendisinde para olmadığını belirtmesi 
üzerine saldırgan evden kaçtı. 

Buse, yaralı haldeyken arkadaşı Derin’i aradı. Derin’in olay yerine zamanında yetişmesi sonucu Buse hastaneye kaldı-
rıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Buse’nin tedavisi sürüyor.

Adana’da 48 yaşındaki trans kadına saldırı!25 

Tarih: 10 Ağustos 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Cuma akşamı Adana Merkez Parkta bulunan Galleria’da otururken 48 yaşındaki trans kadın Endam bir grup genç 
erkek tarafından transfobik nefret saldırısına uğradı.

 Kimliği henüz belli olmayan saldırganlar 48 yaşındaki trans kadını darp ettiler. Aldığı darplar nedeniyle ağır yaralanan 
Endam, polisler tarafından adli tıpa götürüldü. Adli tıpta çenesinin 3 yerinden kırıldığı ve vücudunun birçok yerinde 
lezyonlar oluştuğu raporlandı.

İstanbul Şişli’de genç trans kadına bıçaklı saldırı26 

Tarih: 11 Ağustos 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

İstanbul Şişli’de Ada Su adlı trans kadın çalıştığı sırada iki erkek tarafından bıçakla yaralandı. 

10 Ağustos sabaha karşı çalıştığı caddede motorlu iki erkeğin “Çalışıyor musun?” sorusuna “Hayır” cevabını veren 
genç trans kadın saldırıya uğradı. Motordan inen saldırganlar yanlarında taşıdığı kesici silahlarla genç kadını 3 ye-
rinden bıçakladılar. Ada’ya hakaret eden saldırganlar genç kadını gasp ettikten sonra motora binip olay yerinden 
uzaklaştılar.

23  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19916 
24  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19965 
25  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19995 
26  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20003 
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Datça’da homofobik saldırı27 

Tarih: 17 Ağustos 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Vegan, LGBTİ aktivisti Yasin Keskin 15 Ağustos Cumartesi gecesi Muğla’nın Datça ilçesinde homofobik nefret saldırı-
sına uğradı. Eğlenmek için gittikleri bir barda dans ederken önce rahatsız edici bakışlarla karşılaşan Keskin’e kimliği 
belirsiz bir kişi bar çıkışı tokat attı. Ardından sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi Keskin’e boruyla saldırdı.

Trabzon’da nefret cinayeti: Yüzden fazla bıçak darbesi!28 

Tarih: 3 Eylül 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 40’lı yaşlarındaki trans kadın seks işçisi Tutku Linda 31 Ağustos Pazartesi günü yüzden 
fazla bıçak darbesiyle öldürüldü.

 Ön otopsi raporunun açıklanması sonucunda trans kadının vücuduna yüzden fazla bıçak darbesi saplandığı öğrenildi. 
Uzmanlar olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu transfobik nefret cinayetini işleyenin tek kişi olduğunu tespit etti. 

Tutku, müşterisi ile buluşmak için iki günlüğüne apart kiraladı. Kiraladığı evde Vedat T. (25) isimli müşterinin saldırı-
sına uğradı ve hayatını kaybetti.

Trans kadına pitbull köpek ile saldırdılar29 

Tarih: 14 Eylül 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Beylikdüzü’nde caddede çalışan trans kadın Z.S. haraç toplayan bir çetenin saldırısına uğradı. Para vermemesi üzeri-
ne bir aracın içinde pitbull köpek ile sıkıştırılan Z.S saldırganlardan şikâyetçi oldu. 22 yaşındaki trans kadın yaşadık-
larını BirGün Gazetesi’ne anlattı. Z.S., Beylikdüzü’nde her gece çıktıkları bir caddede trans kadınlardan kişi başı 150 
TL toplayan bir çetenin saldırısına uğradığını ve bu çeteyle de haraç meselesi yüzünden 8 ay önce davalık olduğunu 
belirtti. Z.S. şöyle devam etti: “Ben haraç vermek istemiyordum, bu yüzden bunlardan şikâyetçi olmuştum. Davanın 
ilk duruşması Ocak ayında olduğu için, şikâyetimi geri almam için beni tehdit ettiler. Aylarca kaldığım evi bastılar, 
şiddet uyguladılar. Geçen gece caddedeyken çete başının adamları yanıma geldi. ‘Dava yaklaşıyor, geri alacaksın 
şikâyeti,’ dediler yine. Ben çete başlan G.G. ile konuşmak istediğimi söyledim. Meğersem uzaktan bizi arabadan iz-
liyormuş. Kapıyı açtım konuşmak için, bir baktım arabanın arkasında kocaman Pitbull, kapadılar beni arabanın içine 
köpekle boğuştum, parçaladı beni, kumpas kurmuşlar bana.” ‘Devlet de benim polis de’ Arabadan inmeyi başara-
bildikten sonra çete başı G.G.’nin kendisine, ‘Devlet de benim polis de benim, sana mı inanacaklar’ diye bağırdığını 
söyleyen-Z.S., olayın ardından Esenyurt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra dün gece taburcu oldu.

Ankara’da İki Trans Bıçaklı Saldırıya Uğradı30

Tarih: 07.10.2015

Kaynak: Pembe Hayat 

Ankara Kolej’de gerçekleşen bıçaklı saldırıda iki trans yaralandı.

26 Eylül gecesi Ankara’da iki trans çark esnasında beklerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan genç trans 
kadınlar Pembe Hayat Derneği’ne ulaşarak, Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları ile birlikte suç duyurusunda 
bulundular.

27  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20030 
28  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20122 
29  Z.S’ye Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Projesi kapsamında hukuki destek sağlanmıştır. Saldırganlar hakkında kamu davası devam etmektedir. 

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20171 
30  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=876 
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İzmir’de eşcinsel genç yaşamına son verdi31 

Tarih: 5 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İzmir’de yaşayan eşcinsel genç Timuçin dün yaşamına son verdi.

Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Erdem Gürsu intiharın ardından şöyle dedi: “İzmir Onur Yürüyüşlerinde bizlerle 
en önde yürüyen, neşesi ile etrafına mutluluk saçan sevgili arkadaşımız Timuçin’in vefat etmiş olduğu haberini aldık. 
Kendisine rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Seni hep neşenle birlikte anacağız.”

Ankara’da iki trans kadına bıçaklı saldırı32 

Tarih: 8 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Ankara’da iki trans kadın 26 Eylül gecesi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan genç trans kadınlar Pembe Hayat 
Derneği’ne ulaşarak, Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları ile birlikte suç duyurusunda bulundu.

Mühürlenen ev kundaklandı33 

Tarih: 12 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Bursa’da trans kadınların yaşadığı ve yaklaşık bir ay önce mühürlenen ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundak-
landı. 

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde apartmanın giriş katında bulunan ve trans kadınların yaşadığı ev, 
polisler tarafından mühürlenmişti. Mühürlenen ev, pazar günü akşam saatlerinde, camı kırılarak içeriye yanıcı madde 
atılmasıyla yakıldı. Mobilyaların tutuşmasıyla ev yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi sonucu olay yeri-
ne gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından evde kedi olduğunu fark etti. Dumandan etkilenen kedi, 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haramidere’de nefret: Trans kadın 4 yerinden bıçaklandı34 

Tarih: 12 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Seks işçisi Figen İstanbul Haramidere’de çalıştığı sırada, transfobik nefret saldırısına uğradı. Figen, 10 Ekim gecesi 
çalıştığı sırada genç bir erkek tarafından gasp edilmek istendi. Saldırgan, Figen’i kendini savunduğu sırada 4 bıçak 
darbesi ile yaraladı. Figen’in telefonunu çalmak isterken kaçmak zorunda kalan saldırgan, kaçarken banka kartını 
düşürdü. Saldırganın kimliği banka kartı ve mobese kameraları ile tespit edildi.

Meis Sitesi’nde Trans Kadınlar Güvende Değil!35

Tarih: 21 Ekim 2015

Kaynak: Michelle Demishevich Kurt 

İstanbul’un Avcılar ilçesi Deniz Köşkler mahallesinde bulunan Meis Sitesi’nde yaşayan trans kadınlar yine baskı şiddet 
ve olum tehdidiyle karşı karşıya.

Sitenin alt katında bulunan ruhsatsız restorant sahibi K. K. adli kişi binada yasayan trans kadınları ölümle tehdit etti.

Ölümle tehdit edilen trans kadınlar kendilerini ölümle tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunacak. 

31  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20279 
32  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20317 
33  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20325 
34  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20332 
35  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=891 
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Ankara’da Transfobik Saldırı: Travestileri Mahallemizde İstemiyoruz!36

Tarih: 28 Ekim 2015

Kaynak:Pembe Hayat

28 Ekim sabaha karşı Ankara’da iki trans kadın transfobik saldırıya uğradı.

Sabaha karşı 3 sıralarında evlerine gitmekte olan İ. ve T. isimli iki trans kadın kendilerine laf atan mahalle esnafına 
cevap verince linç edilmek istendi. ASPAVA ve Mutlu Kebap isimli iş yerlerinin önünden geçerken kendilerine haka-
ret ve küfür eden yaklaşık 20 kişiye karşılık veren İ. isimli trans kadın cevap verince tartışma alevlenerek büyüdü. 
Bunun üzerine oradan kaçmak isteyen T. isimli trans kadın saldırganlar tarafından linç edildi. İ. ise dışarıda bulunan 
saldırganlar tarafından kafasına kaldırım taşı vurularak ağır yaralandı. Orada tesadüfen geçmekte olan arkadaşlarının 
yardımıyla hastaneye kaldırılan İ. ve T. ilk müdahalenin ardından darp raporu aldılar.

Saldırıya uğrayan T. olay yerinden geçmekte olan polislerin kendilerine yardım etmediğini belirterek şöyle dedi:  sal-
dırı sırasında beni bıçakla yaralayarak üzerimde bulunan, ev kiram için biriktirdiğim parayı ve cep telefonumu gasp 
ettiler. Daha öncede defalarca ‘Travesitleri mahallemizde istemiyoruz, buradan defolun’ gibi tehditlerde bulunan sal-
dırganlar bizi döverken ‘Gitmezseniz sizi öldürürüz’ gibi tehditler savurdular.

İ. ve T. olayın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundular.

Alanya’da nefret cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü!37 

Tarih: 29 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yerleşik yaşayan Hollandalı 57 yaşındaki Pieter Jan Reijntses’in, bıçaklanmış ve boğazı 
kesilmiş haldeki ölü bedeni bulundu.

 Mahmutlar’da öldürülen Pieter Jan Reijntses’in eşcinsel olduğu belirtildi. Hollanda’da evli olan Reijntses’in eşi cena-
zeyi almak için Alanya’ya gidecek. 

Alanya’ya bağlı Mahmutlar Mahallesi’ndeki muz bahçesine sabah saatlerinde çalışmak için giden bir kadın, yol kena-
rında ölmüş birisini fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 
yaptığı incelemede, naaşın Alanya’da yerleşik yaşayan Pieter Jan Reijntses’e ait olduğunu belirlendi. DHA’nın geçtiği 
bilgiye göre Reijntses’in vücudunun üç yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay 
yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay yerinde lastik ve boğuşma izlerine rastlandı.

Nefret mağduru transları anma gününde transfobik saldırı38 

Tarih: 20 Kasım 2015 

Kaynak: Kaos GL 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde İstanbul’da bir trans kadın saldırıya uğradı. 19 Kasım’ı 
20’sine bağlayan gece saat 3 sularında Şişli Halaskargazi Caddesi’nde trans kadın Adriana levyeyle darp edildi. 

Transfobik saldırgan Adriana’yı zorla aracına aldı. Adriana kapı yarı açıkken bir süre yolda sürüklendi. Adraiana’nın el 
frenine uzanarak kendisini kurtarmasının ardından bu sefer de saldırgan levyeyle trans kadını darp etmeye başladı. 

Çevredeki diğer trans kadınların yardımıyla hayatını kurtaran Adriana Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Geceyi hasta-
nede geçiren ve kafasına sekiz dikiş atılan Adriana bugün (20 Kasım) öğlen saatlerinde taburcu edildi.

36  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=895 
37  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20441 
38  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20572 
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Trans kadın önce bıçaklandı sonra boğularak öldürüldü!39 

Tarih: 24 Kasım 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Maltepe’de 33 yaşındaki trans kadın Nilay nefret saldırısı sonucu yaşamını kaybetti. Dün (23 Kasım) öğle sa-
atlerinde evinde saldırıya uğrayan Nilay’ın bedeninde çok sayıda bıçak darbesine rastlandı. Katil, Nilay’ı bıçakladıktan 
sonra bornozla boğarak öldürdü. 

Saldırının ardından harekete geçen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Kıvılcım Arat da tüm gece karakollardan 
bilgi almaya çalıştıklarını ancak kendilerine bilgi verilmediğini belirtti. Arat, “Karakoldaki polisler benimle inanılmaz 
lakayt ve alaycı konuştular. Hukuki süreci takip edebilmek için bilgi almaya çalışıyorduk ancak bilgi vermediler. ‘Zaten 
ölmüş, gırtlağı kesilmiş, ne uğraşıyorsunuz’ gibi şeyler söylediler” ifadelerini kullandı.

Nefret cinayeti ardından polis: Ne çok ibne varmış!40 

Tarih: 2 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

İstanbul Avcılar’da bir trans kadın çalıştığı caddede dün akşam (2 Aralık) 20.30 sıralarında bıçaklanarak öldürüldü. 

Transfobik nefret cinayeti sonucu Alev olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşları ise polis karakoluna akın ettiler. 
Haramidere’de gerçekleşen nefret cinayeti ile alakalı Avcılar Emniyet’i Alev’in arkadaşları trans kadınları da sorguya 
çekti. Alev’in arkadaşları cinayetin kendisine müşteri gibi yaklaşan bir adam tarafından gerçekleştirildiğini söylediler. 

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı henüz yakalanmadı. 

Cinayetin ardından avukatla birlikte karakola giden İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ise sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla polislerin ilgisiz, ayrımı ve transfobik tavırlarını eleştirdi. İstanbul LGBTİ, avukat ile beklerken polis-
lerin “Ne kadar çok ibne var arkadaş” dediklerini duyurdu.

İnsan Hakları Günü’nde transfobik saldırı!41 

Tarih: 10 Aralık 2015

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan transfobik nefret saldırıları 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde de devam 
etti. 9 Aralık’ı 10’una bağlayan gece Tarlabaşı’nda trans kadın Berna bıçaklı saldırıya uğradı. 

Kalbinden bıçaklanan Berna geceyi yoğun bakımda geçirdi. Hayati tehlike atlatılsa da kalp kapakçığında hasar oluştu. 
Berna yoğun bakımda kalmaya devam ediyor.

Fındıkzade’de genç bir trans kadın kaçırılarak tecavüz edildi42

Tarih: 10 Aralık 2015

Kaynak: Pembe Hayat

Trans aktivist Selin Amaç’ın sosyal medya hesabından duyurduğu tecavüz olayında trans kadın Aysu gece 3 sırala-
rında beyaz transit bir araba ile kaçırılarak tecavüz edildi. Zanlıların kimlikleri belirlenemezken bu yıl içerisinde aynı 
araçla Ela isimli başka bir trans kadının da kaçırılarak tecavüze uğradığı da öğrenildi.

39  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20588 
40  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20652 
41  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20697 
42  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=942 
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İstanbul’da son bir ayda 5. transfobik saldırı!43 

Tarih: 16 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Trans kadınlar Sedef ve Oya, dün gece Kartal sahilinde bulunan bir çay ocağının önünden geçerken arabadan inen bir 
grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Oya isimli trans boğazında yaralanırken Sedef ise linç edilmek istendi. 
Oya yaralandıktan sonra olay yerinden kaçarken polisi ve ambulansı arayarak arkadaşı için yardım istedi. Ambulansın 
yaklaştığını gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Sedef ise hastaneye kaldırıldı.

 Birlikte hastaneye kaldırılan yaralılardan Oya tedavisinin ardından ifade vermek üzere karakola gitti. Ağır yaralanan 
Sedef’in ise yoğun bakımda olduğu için ifadesinin alınamadığı kaydedildi. İstanbul LGBTT Derneği’nin acil destek 
hattından bir avukat da olayı takip etmek için karakola gitti. Oya ifadesinde olay sırasında saldırganların kendilerine 
“Biz Gülsuyu çocuğuyuz. Eğer şikâyette bulunacak olursanız yarın buraya gelip hepinizi kesip öldürürüz. Buradan 
defolun” diye tehditler savurduklarını belirtti. Oya’nın ifadesini vermesinin ardından saldırganlar hakkında suç duyu-
rusunda bulunuldu.

Trans erkeğe gözaltında cinsel taciz: “Gösteririm sana erkek olmayı!”44 

Tarih: 18 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Sokağa çıkma yasaklarına karşı tramvay işgal eden gençlerden trans erkek Özgür Ustaoğlu, gözaltında ‘detaylı ara-
ma’ işkencesine maruz kaldı. Kadın polisler, “Gösteririm sana erkekliği” diyerek hem şiddet uyguladı hem de taciz etti. 
Gençlerin tamamı denetimli serbestlik kararı ile gözaltından çıktı.

Afiş Asan Radar aktivistine taciz!”45

Tarih: 24 Aralık 2015

Kaynak: Pembe Hayat

Hafta başında okuldaki polis baskısına ve çetelere karşı Radar üyelerinin astığı afişleri yırtan homofobik ve transfobik 
grup, Salı ve Çarşamba günleri fiili saldırıda bulundu.

Salı günü afiş asılırken Radar üyesini taciz eden ve afişleri indirmeye çalışan AGD’liler “Bizi bu renkler ve homofobi/
bifobi karşıtı politikalar rahatsız ediyor”, “Genel ahlaka aykırı” gibi cümlelerle afişlere saldırdı.

Radar üyeleri ve diğer homofobi, transfobi ve bifobi karşıtı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin tepkisi üzerine çeteler 
olay yerinden ayrıldı.

43  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20741 
44  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20758 
45  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=963 
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İKİNCİ BÖLÜM: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi 

Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık vakaları ile LGBT’lerin ya da LGBT örgütlerinin doğ-
rudan hedef alındığı, ayrımcılığı ve nefreti meşrulaştıran, özellikle toplumsal figürler tarafından sarf edilen söylemlere 
yer verilmiştir. 

Nefret söyleminin toplumsal yansıması nefret suçu olabilmektedir.46 5 Onur yürüyüşüne yapılan müdahale ve ar-
dından LGBT’lere yönelik nefretin siyasiler eliyle körüklenmesi katliam çağrısına dönüşmüş, kendilerine Genç İslami 
Müdafaa diyen bir grup LGBT’lerin öldürülmesine çağrı yapan afişleri Ankara sokaklarına asmıştır.

Vahdet “gaz” istiyor, hedef LGBTİ’ler!47 

Tarih: 8 Ocak 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle bilinen Yeni Akit’ten ayrılanların kurduğu Vahdet, “Yeni Akit ru-
hu”nu korumaya devam ediyor. Vahdet, Uluslararası Af Örgüt Türkiye Şubesi’nin Güney Kore’nin Türkiye ile biber gazı 
anlaşmalarını iptal etmesini talep ettiği kampanyasını “Şer Odaklarının Dertlerine Bak!” başlığıyla sayfalarına taşıdı. 

Gazete, 6 Ocak 2015 tarihli haberinde “Kore bize gaz verme” kampanyasını “pis organizasyon”, kampanyaya destek 
veren Kaos GL Derneği’ni de “sapkınların derneği” olarak adlandırdı.

Vahdet’in hedefinde Liseli LGBTİ var: “Sapkınların hedefi liseliler”48

Tarih: 6 Şubat 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle bilinen Yeni Akit’ten ayrılanların kurduğu Vahdet gazetesi Liseli 
LGBTİ oluşumunu “sapkın grup” olarak adlandırdı. Gazetede Osman Yiğit imzasıyla çıkan haberde şu ifadelere yer 
verildi: 

“CHP ve HDP’nin desteğini de alan cinsel sapkın çevreler şimdi de liselere yönelerek, ahlâksızlıklarını gençlere aşıla-
maya çalışıyor. ‘Liseli LGBTİ’ adında bir grup kuran sapkınlar, öğrencileri pikniğe, geziye ve sapkın film gösterimlerine 
davet ederek etkinlik alanlarını genişletmenin peşinde.”

Vahdet’ten “LGBTİ örgütleri kapatılsın” çağrısı!49 

Tarih: 23 Şubat 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle sistematik yayınlarına devam eden Vahdet gazetesi, Kaos GL 
Derneği’ne 2005 yılında, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ne ise 2006 yılında açılan kapatma istemlerini 
“Ahlâksızlığa Yargı Teşviği” başlığıyla haberleştirdi. 

Anayasa Mahkemesi, LGBTİ’lere ve LGBTİ örgütlerine “sapkın” demenin nefret söylemli hedef göstermek olduğunu 

46  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20530 
47  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18444 
48  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18663 
49  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18819 
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geçtiğimiz yıl tescillemişti. Gazete, buna rağmen, “sapkın çevrelerin STK’sı” dediği Kaos GL ve Lambdaistanbul der-
neklerinin “ahlâka aykırı olmadığı” yönündeki kararları “mahkeme sapkınların eline çok önemli bir koz verdi” şeklinde 
duyurdu. 

Kurulduğu Aralık ayından bu yana doğrudan LGBTİ örgütlerine karşı yayın yapan Vahdet gazetesi ise 22 Şubat 2015 
tarihli haberinde “ahlâksız çevreler, yargının kimi kararlarıyla rahatça faaliyetlerini sürdürebilmenin korunaklılığını 
kazanıyor” sözleriyle LGBTİ’lerin ifade ve örgütlenme özgürlükleri lehindeki yargı kararlarını hedef gösterdi.

Hayrettin Karaman50: Ateist ve eşcinsellere kötü bakmak haktır, Müslümanların vazifesidir!51

Tarih: 15 Mart 2015 

Kaynak: T24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP çevrelerinde görüşleri dikkatle dinlenen Hayrettin Karaman, “Türkiye toplu-
munda ateistler ile eşcinsellere kötü bakışın yaygın olduğunu; ancak bunun hem bir vakıa, hem de bir hak” olduğunu 
savundu. 

Karaman “İnsan haklarına dayalı demokrasilerde bir kimsenin ateist ve eşcinsel olma ve bu oluşları savunma hakları 
varsa, böyle olmayanların da kendi değerlerine dayalı olarak ateistlere ve eşcinsellere ‘kötü bakma’ hakları, hatta 
Müslüman iseler vazifeleri vardır” ifadelerini kullandı.

Lezbiyen basketbolcu: Fenerbahçe beni yalan söylemeye zorladı52 

Tarih: 1 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL 

ABD’li sporcu, Fenerbahçe’yle yaşadığı sıkıntıların geçtiğimiz Kasım ayında Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir ha-
berle başladığını paylaştı. McCoughtry, kız arkadaşı Brande Elise ile nişanlandığı yönündeki haberin Fenerbahçe yö-
netimi tarafından aleyhinde kullanıldığını söyledi: 

“Brande’nin kız arkadaşım olmadığını, Hürriyet’e dava açacağımı yazmazsam sözleşmemin sona ereceğini söylediler. 
[Bayan Basketbol Şube Sorumlusu Asbaşkan] İsfendiyar Zülfikari bana ‘enayi’ dedi. O aptal mektubu yazdım çünkü 
işimi düşünüyordum. Ama sonrasında mektubu yazdığım için büyük üzüntü duydum.” 

“Özel hayatım konusunda yalan söylemek zorunda bırakılmamalıydım” diyen McCoughtry, Fenerbahçe’nin taraftarla-
rına karşı dürüst davranmadığını belirtti: 

“Sonrasında ödemelerimi kestiler. Gitmek zorunda olduğumu biliyordum. Ben ve Brande çok rahatsız olmuştuk. Ayrı-
ca haber vermeden başka bir oyuncu çıkardılar. Gazetelere, Fener’i bıraktığım yönünde yalan söylediler, ben gerçeği 
herkesle paylaşana kadar taraftarları üzdüler. Bana yaptırdıklarına dair tüm kanıtlar elimde.”

Başbakan Yardımcısı, lezbiyenlerin toplumun parçası olmadığını iddia etti!53 

Tarih: 23 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Elmadağ Halk Eğitim Merkezi’nde düzenle-
nen, AKP İlçe Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, HDP’nin seçim beyannamesini değerlendirdi. 

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP’nin açıkladığı seçim beyannamesinin Türkiye toplumunu yansıtmadığını 
iddia ederek, “‘Din dersini kaldıracağım, Diyaneti kaldıracağım, şunu kaldıracağım, bunu kaldıracağım’ Ermeni soykı-
rımını tanıyacakmış. Sen, nasıl Türkiye partisi olacaksın? 8 defa Kürt geçiyor beyannamelerinde 9 defa da lezbiyenler 
falan geçiyor. Türkiye toplumu bu mudur?” diye konuştu.

50  Hayrettin Karaman İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli profesör. Halen Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaktadır.
51  http://t24.com.tr/haber/hayrettin-karaman-ateist-ve-escinsellere-kotu-bakmak-haktir-muslumanlarin-vazifesidir,290489 
52  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19092 
53  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19254 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz eşcinsel aday göstermeyiz”54 

Tarih: 28 Mayıs 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Halk-
ların Demokratik Partisi Eskişehir Milletvekili Adayı Barış Sulu’yu işaret ederek, “Biz eşcinsel aday göstermeyiz” dedi.

Erdoğan “Diyarbakır’da sözde bir müftü, Eskişehir’de eşcinsel aday biz göstermiyoruz. Böyle bir derdimiz de yok” 
şeklinde konuştu. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir siyasi parti olan AKP’den “biz” diye bahsetmesi dikkat çekti.

AKP broşüründe “Gay Pride”, Davutoğlu’ndan “Lut kavmi” nefreti!55 

Tarih: 2 Haziran 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Genel seçimler yaklaşırken siyasetin gerilimi de artıyor. İktidar partisi AKP, eşcinsel aday üzerinden LGBTİ’leri ve 
HDP’yi hedef göstermeye devam ediyor. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün (1 Haziran) Diyarbakır’da STK temsilcileri ile yaptığı konuşmada HDP Eskişehir Mil-
letvekili Adayı Barış Sulu üzerinden homofobik nefret söyleminde bulundu. Davutuoğlu, eşcinsellerin “Lut kavminin 
helakına sebep olduğunu” söyleyip bu özellikteki şahısları milletvekili adayı yapan bir partinin itikatlı toplumu temsil 
edemeyeceğini ileri sürdü.

Efkan Ala: Eşcinsel evlilik insanlığın helakıdır56 

Tarih: 2 Haziran 2015 

Kaynak: Radikal

 Eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum milletvekili adayı Efkan Ala, TGRT Haber ‘de katıldığı programda, eşcinsel evliliğe 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Efkan Ala, HDP’nin seçim beyannamesindeki eşcinsel evlilik vaadine 
ilişkin, “Bu Lut Kavmi gibi insanlığın helakı demektir” dedi.

Trans Kadın Mahpuslara Tecrit İçinde Tecrit57

Tarih: 6 Temmuz 2015

Kaynak: Pembe Hayat

Maltepe Cezaevinde Türkiyeli LGBTİ mahpuslardan ayrılarak başka bölüme götürülen Brezilyalı ve Azerbaycanlı trans ka-
dınlar, arkadaşlarının maddi ve manevi yardımından mahrum bırakıldıkları ve tecritte tutuldukları için açlık grevine başladı.

Maltepe Hapishanesindeki Türkiye vatandaşı olmayan trans kadınlar aynı cezaevinde başka bir bölüme götürüldü. 
21 LGBTİ mahpustan dördü Brezilya biri Azerbaycan vatandaşı olan beş trans kadın, arkadaşlarından ayrıldıkları ve 
“tecrit içerisinde tecrit yaşatıldıkları için” açlık grevine başladı.

8 Haziran’da Maltepe C 1 Nolu’dan, 3 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi B-9 koğuşuna alınan LGBTİ mahpuslar, kendilerine 
Türkiyeli arkadaşlarının yardım ettiğini, nakille tek başlarına bırakıldıklarını, maddi olarak hiçbir kazançlarının olmadı-
ğını, psikolojilerinin bozulduğunu yazdı.

Başka bölüme götürülen trans kadınlardan Brezilya vatandaşı Rafael Q. Alves de Sousa da 9 Haziran tarihli mektu-
bunda, “dört yıldır LGBTİ mahpuslarla birlikte kaldıklarını, şimdi çok mağdur olduklarını” anlattı.

54  Vejdeland v İsveç kararında AİHM doğrudan şiddete çağrı yapmasa bile ayrımcılığı meşrulaştıran söylemlerin ifade özgürlüğü içerisinde de-
ğerlendirilemeyeceğini ve nefret söylemi olduğunu belirtmiştir: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-109046?TID=vzwfrq-
cipf

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19519 
55  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19543 
56  http://www.radikal.com.tr/turkiye/efkan-alaescinsel-evlilik-insanligin-helakidir-1371373/ 
57  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=805 
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AKP’nin nefret siyaseti katliam çağrısına dönüştü58 

Tarih: 7 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

LGBTİ’lere karşı yöneltilen nefret söylemleri sokağa yansıdı. Kendilerini “Genç İslami Müdafaa” diye adlandıran bir 
grup, Ankara sokaklarına eşcinsellerin katliamını isteyen afişler astı. 

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti ve muhafazakâr medyadan yöneltilen nefret söylemleri kendi-
sini sokakta da göstermeye başladı. 

13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlar polis saldırısına uğramış, Bunun üzerine AKP hükümeti, seçim afişinde gururla 
bahsettiği Onur Yürüyüşü’ne katılanları ‘ahlaksız‘ ilan etmiş, ‘muhafazakâr medya‘ da nefreti körüklemişti. 

Kendilerini ‘Genç İslami Müdafaa‘ diye adlandıran bir grup Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görür-
seniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” ifadelerinin yer aldığı afişler asmaya başladı. 

Müslümanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ileri süren grup, katliam çağrısını, internet sayfalarından 
“İslam’ın bu duruma kesinlikle müsade etmediğini göstermek adına Tirmizi ve Ebu Davud da geçen bu Hadis-i Şerifi 
“Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” halkımız ile paylaştık. Temennimiz İslam’ın 
bizden istediği tavırı televizyonlarda hakkı haykıramayan hocalar yerine, Kur’an ve Sünnet ışığında öğrenmemizdir” 
diye savundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde cinsel taciz ve saldırılar devam ediyor59

Tarih: 20 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne görüş için giden LGBTİ aktivisti Yağmur Beyrut Afşar, trans olduğu gerekçesi ile 
ikinci arama noktasında kadın gardiyanlar tarafından aranmak istemedi. 

Erkeklerin arandığı bölümüne yönlendirilen Afşar, onursuz aramayı kabul etmedi. Arama odasına gelen erkek gardi-
yan tarafından ‘dil sallayarak’ taciz edilen Afşar, gardiyanla tartışarak odadan ayrıldı.

Alanya’da LGBTİ mahpuslar tecritte!60 

Tarih: 2 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) öncülüğünde aralarında Kaos GL’nin de olduğu 48 LGBTİ, kadın 
ve insan hakları örgütü Alanya L Tipi Hapishanesi’ndeki LGBTİ mahpusların fiili olarak tecrit altında tutulmasına ilişkin 
basın açıklaması yayınladı. 

Tecrit uygulamasına maruz kalan mahpusların Haziran 2015 tarihinde sivil toplum örgütlerine yazdıkları mektuplarda 
bu konuyu dile getirdiğini hatırlatan örgütler, “Mahpuslar kendilerine ya bir koğuş açılmasını ya da koğuşu olan bir 
hapishaneye sevk istediklerini belirtiyorlar” dedi.

58  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19785 
59  X v Türkiye kararında AİHM Türkiye’yi madde 3 ve 14 (ayrımcılık ve kötü muamele) ihlalinden mahkûm etmiştir. X eşcinsel olduğu için hapis-

hanede aylarca hücrede tutulmuştur: http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/251
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19845 
   
60  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20648 
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Polisten Trans Erkeğe: “Devlet Ne Derse Sen Osun!”61

Tarih: 24 Aralık 2015

Kaynak: Pembe Hayat

İstanbul Üniversitesi’nde AGD’lilerin (Anadolu Gençlik Derneği) LGBTİ afişlerine saldırıları sürerken bir trans erkek 
özel güvenlik ve polisin transfobik söylemlerine maruz kaldı.

Hep aynı hikaye: Lut kavmi!

Dün (23 Aralık Çarşamba) Anadolu Gençlik Derneği (AGD) imzalı afişlerle Radar afişlerini kapatmaya çalışan grup 
aynı zamanda Hukuk Fakültesi Havuzlu Bahçe’de konuşma yaparak Radar üyelerini hedef gösterdi.

Konuşma sırasında şu ifadeler kullanıldı:

“Helak edilen Lût Kavmi’nin ve Pompei Halkının insanlık fıtratına aykırı çirkin işlerini yapanlar, bunu hak ve özgürlük-
müş gibi gösterip afişlerle koruyor.”

ÖGB ve polis tacizi

AGD tacizleri sürerken, afişlere saldırıp Radar üyelerini hedef gösterenlere müdahale etmeyen özel güvenlik birimleri, 
Radar üyesine transfobik tacizde bulundu. Okula girmek isteyen, geçiş sürecindeki, Radar üyesi bir trans erkeğe “Seni 
bayan güvenlik görevlisi arayacak, sen bayansın, kimliğinin rengi önemli” diyerek üst araması yapmayan erkek özel 
güvenlikler, yerleşkedeki polislere haber verdi.

Polis de trans erkeğe, “Sen kendini başka bir şeye inandırmış olabilirsin ama devlet ne derse osun, aranmak istemi-
yorsan da okula girme” dedi.

61  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=963 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İfade Özgürlüğü 

Dünya çapında internet yoluyla yayın yapan pek çok siteye karşı gerçekleştirdiği engellemelerle gündeme gelen Tür-
kiye’nin bu tutumu, kuşkusuz yalnızca LGBTİ içerikli sitelere karşı olmayıp, genel anlamda ifade özgürlüğü konusunda 
tartışma yaratacak seviyededir. LGBTİ’lerin ifade özgürlüğüne müdahale genel ahlak, fuhuş ve müstehcenlik gerekçe-
siyle yapılmaktadır. Bu uygulamalar hiçbir somut gerekçelere dayanmadan keyfi bir şekilde uygulanmaktadır.62

2015 yılı boyunca 7 LGBTİ sitesi hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından idari tedbir kararı 
verildi. Bu kararlardan 1’inin basına yansımasının ardından, bir diğerinin ise TİB’na yapılan başvurunun ardından, hak-
larındaki idari tedbir uygulaması TİB tarafından kaldırılmıştır. 5 siteye ise erişim halen sağlanamamaktadır. 2 vakada 
üniversitede LGBTİ afişleri ve gökkuşağı bayrağı nedeniyle öğrenciler saldırıya uğramıştır. Bafra Cezaevi ise Kaos GL 
yayınları “müstehcen” içeriği gerekçe göstererek mahpuslara ulaşmasını engellemiştir. 

2015 Onur Yürüyüşüne yapılan polis saldırısı bu bölümde ele alınmıştır. Her ne kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü ve 
ifade özgürlüğü hakkının ihlali olsa da polis müdahalesi sırasında birçok kişi yaralanmıştır. Ancak yapılan suç duyuru-
ları soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle sonuç vermemiştir.

LGBTİ websiteleri bir bir kapatılıyor mu?63 

Tarih: 2 Haziran 2015 

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı www.gaylez.com 9 Nisan’da, 
www.travestice.com 7 Mayıs’ta, www.travestisitesi.com ve www.turkgaybar.com siteleri 26 Mayıs’ta ve son olarak 
www.istanbulgay.com sitesi ise 27 Mayıs’ta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapatıldı. İdari tedbir 
uygulanan sitelere Türkiye’den erişim tamamen engellenmiş durumda.

 Sitelerin belli içeriklerinin engellenmesi yerine tamamının kapatılması dikkat çekerken, 5651 sayılı “İnternet Orta-
mında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” 
kapsamında sansüre uğrayan sitelerin sayısı artıyor.

Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı ve LGBTİ direnişi!64 

Tarih: 28 Haziran 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Polis İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı. Eylemciler gözaltına alındı, 
gazeteciler tartaklandı. HDP ve CHP’li vekiller polise el ele direndi. Tüm gün devam eden polis saldırısına rağmen 
gökkuşağı bayrağı Beyoğlu’nun tüm sokaklarında dalgalandı. 

Yürüyüş öncesinde ise Kaos GL editörü Yıldız Tar ve Bianet editörü Çiçek Tahaoğlu gözaltına alınmak istendi. 13. Onur 
Yürüyüşü’nü izlemek üzere İstiklal Caddesinde bulunan bianet Kadın ve LGBTİ Editörü Çiçek Tahaoğlu ile Kaos GL Edi-
törü Yıldız Tar, polisin Genç-Sen standına müdahalesini görüntülemek isteyince engellendi ve gözaltına alınmak istendi. 

Editörümüz Tar, gazetecilerin çekim yapma hakkının engellenemeyeceğini belirtence polis tarafından darp edilerek 
standdan uzaklaştırıldı. Olaya tepki gösteren Bianet editörü Tahaoğlu da gözaltına alındı.

62  Kaos GL’nin “LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” Raporu 2016 yılındaki değişiklikleri ve gelişmeleri içerecek şekilde güncellendi: 
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/internet_ozgurlugu.pdf   

63  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19548 
64  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19714 
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Bafra Cezaevi’nde Kaos GL Dergi sansürü65

Tarih: 14 Ağustos 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Eylül, Ekim 2007 tarihli Kaos GL Dergi 96. Sayı “müstehcen yazı ve içerik” 
engellemesiyle karşılaştı. “Yalnızlık” dosya konulu sayı, kapağında François Ozon’un “Veda Vakti” filminden iki erke-
ğin görüntüsünü içeriyor. 

Eğitim Kurulunun 24.06.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı “İçeriğin müstehcen yazı be yorumlar kapsadığı anlaşıl-
mış olup; Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin “kuruma kabul edilmeyecek 
yayınlar” başlıklı 11. B maddesine göre ilgiliye verilmemesine Eğitim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.” 
Sonucunu içeriyor. 

Karara karşı İnfaz Hâkimliği’ne yapılan itiraz sonucunda; İnfaz Hakimliğinin 30.06.2015 sayılı kararı, “Hükümlü di-
lekçesinde kendisine gönderilen derginin kendisine verilmemesinin ve keyfi ve hukuksuz olduğunu belirtmiş ise de 
yukarıda da ifade edildiği üzere Ceza İnfaz Kurumlarının amaç ve görevlerinden biri de hükümlülerin maddi-manevi 
ıslahını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri almaktır” gerekçesini içeriyor. 

Kararda itirazın, Savcının yazılı mütalaası ve Evrak incelemesi, kararının isabetli olduğunu ve “Şikâyete konu dergi içe-
riği incelendiğinde müstehcen nitelikli yazı ve resim içeriklerini bulundurduğu bu durumun ise: Ceza İnfaz Kurumları 
Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin, kuruma kabul edilmeyecek yayınlar alt başlıklı 11-a, Mahkemelerce yasaklanmış 
olan, 11-b maddesine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır” gerekçeleri ile reddedildiği görülüyor.

Eşcinsel içerikli bir siteye daha sansür66 

Tarih: 17 Ağustos 

Kaynak: Kaos GL 

Eşcinsel kültür, yaşam ve magazin sitesi Gaymag, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından idari tedbir 
uygulaması ile erişime kapatıldı. 

Sansürün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Gaymag, “Adresimize henüz hangi içerik oldu-
ğunu bilmediğimiz bir içerik sebebiyle TİB tarafından alınan bir idari karar ile tedbir konulmuştur” dedi. 

Kararın hukuken bir geçerliliği olmadığını savunan Gaymag, engellemeyi kınadı ve “En yakın zamanda kaldığımız 
yerden devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.

Lezce.com’a erişim engellendi67

Tarih: 16 Kasım 2015 

Kaynak: Kaos GL

Türkiye’nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi lezce.com’a erişim TİB kararıyla engellendi. 

16 Temmuz 2008 tarihinden bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi olan lezce.com 
15.11.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından müstehcenlik gerek-
çesi ile sansürlendi.

 Lezce’ye girmek isteyen kullanıcılar İDARİ TEDBİR uyarısı ile karşılaşıyor. Lezce.com adına açıklama yapan ve kararı 
değerlendiren içerik danışmanı ve yöneticisi Erman Paçalı kurumun yasadan aldığı yetkileri kötüye kullandığını ifade 

65  Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin “kuruma kabul edilmeyecek yayınlar” başlıklı 11/b maddesi “Mahke-
melerce yasaklanmamış olsa bile, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim 
kurulu kararıyla tespit edilen hiçbir yayın kuruma kabul edilmez.”

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20016    
66  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20028   
Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı” projesi kapsamında site yöneticilerine hukuki danışmanlık veren kurumlar adına Av. Meryem Kavak bilgi edinme 

başvurusunda bulundu. Bilgi edinme başvurusu TİB’e ulaştığında ise siteye erişim engeli kaldırıldı: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20190   
67  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20534 
İdari tedbir kararının basına yansımasının ardından, karar kaldırılmıştır: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20541    
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ederek uygulamayı eleştirdi. Kurum çalışanlarının homofobik olduğunu ifade eden Paçalı, “Başbakanlığın ‘canı isterse 
genelgesi’ ile çalışan, harflerden tahrik olan, sağlıklı değerlendirme yeteneğini kaybetmiş uzmanların eline teslim 
edilmiş bir kurumu LGBT’leri lekeliyor ve hedef tahtasına oturtuyor. Devletin homofobik uzmanları itibar cellâtlığı 
yapıyor. Bu uygulamalar homofobiyi devlet eliyle cesaretlendiriyor. Nefret cinayetlerinin vebali bu uzmanların boy-
nunadır.” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nde LGBTİ afişlerine saldırı68 

Tarih: 22 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Üniversitesi Radar Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu›nun nefret cinayetleri ve okuldaki 
polis baskısına karşı astığı afişler dün (21 Aralık) kimliği belirsiz kişiler tarafından indirildi. 

Radar üyeleri “Eşcinsel ve trans cinayetleri politiktir” ve “Barış gelecek, polis ve çeteler gidecek” yazan afişlerini bu-
gün tekrar astı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi olduğu belirtilen 10 kişilik grup afişleri yine indirmeye çalışınca 
Radar üyelerinin ve okuldaki homofobi ve transfobi karşıtı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

“Haram, günah ve genel ahlaka aykırı” diyerek afişlere ve LGBTİ’lerin örgütlenme ve ifade özgürlüğüne saldıran ho-
mofobik ve transfobik grup okuldan uzaklaştı.

Gökkuşağı bayrağına tahammülsüz polis öğrencilere saldırdı69 

Tarih: 24 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Üniversitesi öğrencisi 13 kişinin gözaltına alındığı saldırıyı Radar sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: 

“Dönem başından beri, okul yönetimi tarafından; asılan afişleri, etkinliklere gelen katılımcıları, bahçede topluca otur-
mayı, tacizci güvenliğin ve öğretim görevlisinin teşhirini ve benzeri durumları bahane edilerek her fırsatta polis or-
dusunu kampüse sokup yoğun bir baskı ortamı yaratılıyordu. Bugün de öğrenciler tarafından açılan masalar bahane 
edilerek polis okula sokuldu. Masa başına, arkasında polislerle gelen güvenlik amiri, 10 dakika içerisinde masanın 
kaldırılması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde gereğinin yapılacağını belirterek tehdit etmeye devam etti. 

Günlerdir okulda saldırıya uğradığımızı ve bayrağın bir örgüt bayrağı dahi olmadığını, LGBTİ görünürlüğünü sağlayan 
evrensel bir sembol olduğunu belirtmemiz karşısında; okulda bir saldırı olmadığını, kimsenin “ötekileştirilmediğini”, 
bunların hepsinin bizim KURUNTUmuz olduğunu iddia etti. Bundan sonra stand açmanın, hatta masa üzerine bayrak 
asmanın bile yasak olduğunu söylemesinin ardından polisler bekleyişlerini sürdürdüler. Hemen sonrasında üniversite 
öğrencilerinin gerçekleştireceği izinli anma etkinliğine saldırıp 13 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldılar.”

68  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20776 
69  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20792 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2015 Yılında Devam Eden Davalar

Trans katillerini yakalamak 12 yıl sürdü!70 

Tarih: 4 Eylül 2015 

Kaynak: Kaos GL 

2003 yılında Gebze Mutlukent’teki evinde 38 yaşındaki Beyza Terlemez’in cansız bedeni bulunmuştu. 2003 yılındaki 
cinayeti işlediği ileri sürülen Mehmet İlaslan ile Ramazan Talih, 12 yıl sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Gebze Emniyet Müdürlüğü cinayetin ardından herhangi bir delile ulaşılmayınca dosyayı çözülmesi için beklemeye alın-
mıştı. Aradan geçen 12 yılın ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş bürosu ekipleri, dosyayı yeniden açtı. 

Deliller bulundu 

Dosyayı yeniden açtıktan sonra incelemede bulunan ekipler, cinayete karışan üç kişiyi tespit etti. Kan örnekleri ve 
parmak izlerinden tespit edilen Mehmet İlaslan (31) ve Ramazan Talih (31) ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadeleri 
alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirilen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen iki 
zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari olan Erkan K.’nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kemal Ördek davası ertelendi71 

Tarih: 27 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL

Kırmızı Şemsiye Derneği’nden trans seks işçisi ve insan hakları savunucusu Kemal Ördek’in maruz kaldığı cinsel saldırı 
davasının ilk duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Ördek’in avukatı Kemal Binici’nin dosyadaki delillerin toplanması, tanık dinletme, kamera görüntüleri raporunun eksik 
alınması sebebiyle tekrar bilirkişiye gönderilmesi talepleri, duruşmaya gelmeyen polis memurunun tekrar dinlenilme-
si talepleri kabul edildi. 

Mahkeme 26 Ocak 2016 saat 10.50’ye ertelendi.

LGBTİ’lere 1 dakikalık adalet!72 

Tarih:26 Kasım 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Eşcinsel olduğu için babası tarafından katledilen Ahmet Yıldız davasının 21. duruşması Kartal’da bulunan Anadolu 
Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Dava, 1 dakika sürdü. Davaya katılmak isteyen LGBTİ ve insan hakları aktivistlerinden 3 kişi duruşma salonuna alındı. 
Davaya Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) Tamer Doğan katıldı. 

Mahkeme heyetine “Eşcinsellerin katilleri niye geç yakalanıyor” diye sorulduğunda, sanık olmadığı için davanın yürü-
tülmediği iddia edildi. Mahkeme heyetinden, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderilen dosyaların dikkate 
alınması istendi. Duruşma, 5 Nisan 2016 tarihine ertelendi.

70  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20124 
71  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20426 
72  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20605 
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“Umarım sağ kalan mağdurlar sanıkların cezalandırıldığını görür”73 

Tarih: 11 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Avcılar Meis Sitesi’nde transların barınma ve yaşam hakkına dönük saldırılara ilişkin davanın 7. duruşması bugün Kü-
çükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava, sanıkların iddialarının incelenmesi gerekçesiyle 15 Nisan 
2016 tarihine ertelendi.

 Dava, yoğun güvenlik önemleri altında, basına ve katılıma kapalı olarak gerçekleşti. Mahkeme sürecinin başından beri 
duruşmaların kapalı yapılamayacağını belirten ve itiraz eden avukatlar, hiçbir güvenlik ihlali olmadığı halde davanın 
kapalı yapılmasını eleştirdi.

73  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20711 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: 2015 Yılında Sonuçlanan Davalar

Transfobik hamama ayrımcılık cezası74 

Tarih: 30 Ocak 2015 

Kaynak: Kaos GL 

LGBTİ örgütlerinin protestolarına şahit olan transfobik Galatasaray Hamamı’na ayrımcılık suçundan para cezası veril-
di. İstanbul LGBTİ aktivisti Ebru Kırancı’yı hamamına almayı reddeden ve Kırancı’ya hakaret eden hamam işletmecisi 
ayrımcılık suçundan 3 bin TL para cezası aldı. 

Ebru Kırancı 26 Aralık 2013 günü Maria Binder ile birlikte Galatasaray Hamamı’na gitmiş ve pembe kimliğini göster-
mesine rağmen hamam işletmecisi tarafından “Sizin gibi dönmeleri almıyoruz, kendi hamamınıza gidin” ifadeleriyle 
hamamdan kovulmuştu.

Levent Pişkin’e 10bin lira tazminat cezası75 

Tarih: 16 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL

Erdoğan daha önce de attığı bir tweeti gerekçe göstererek Pişkin hakkında “hakaret” davası açmış ve Pişkin 1500 TL para ce-
zasına çarptırılmıştı. Aynı tweet sebebiyle açılan tazminat davasında ise Pişkin’in 50bin TL tazminat ödemesi talep edilmişti. 

Ceza davasının ardından Pişkin’e destek amacıyla yapılan basın açıklamalarının da delil olarak yer aldığı tazminat 
davasında Erdoğan’ın “onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği; kişilik haklarına saldırıldığı” savunularak 10bin TL 
manevi tazminat cezası verildi.

AYM kararıyla devletin resmî cinsel ilişki biçimi belirlendi!76 

Tarih: 20 Nisan 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Davaya bakan Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise Türk Ceza Kanunu’nun 226/4. maddesinde yer alan “doğal olmayan 
yoldan yapılan cinsel ilişkilere ait ses, yazı ve görüntüleri depolayanlara” ceza verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu 
iddiasıyla maddenin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. Başvuruda düzenlemenin Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlere 
ilişkin 12. maddesi, “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” düzenlemesini 
içeren 17, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. ve “eğitim hakkını” düzenleyen 42. maddesine aykırı olduğu savunuldu. 

Mahkemenin başvurusunda kanundaki “doğal olmayan” ifadesinin muğlak, müphem ve yorumlara açık olduğu be-
lirtilerek uluslararası sözleşmelere göre “oral ya da anal ilişkinin” yasaklar kapsamına alındığına rastlanmadığı ifade 
edildi. Başvuruda “İki yetişkin karşı cinsin rıza ve istemleri dâhilinde oral ve anal ilişki yaşamamaları suç sayılmazken 
buna ilişkin görüntülerin seyredilmesinin suç teşkil sayılmasının” çelişki olduğuna vurgu yapıldı. 

AYM önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla iptal talebini 4’e karşı 12 oyla reddetti. 

AYM’nin kararında iptali istenen düzenlemenin “cinsel davranışın kendisini” yasaklamadığı, buna ilişkin yazı, ses veya 
görüntülerin topluma yayılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi. Bu hükümlerle toplumun “ar ve haya duyguları” ola-
rak ifade edilen “genel ahlak”ın korunmasının amaçlandığı savunulan kararda “doğal olmayan” cinsel davranışların 
çok farklı şekillerde ortaya çıkabileceği için kanunda tek tek sayılmasının mümkün olmadığı savunuldu. AYM, düzen-
lemenin Anayasa’nın hukuk devleti ve özel hayata ilişkin maddelerine aykırı olmadığı, “manevi varlığnıı geliştirme 
hakkı” ile “eğitim” hakkıyla da ilgisi olmadığına karar verdi.

74  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=18606 
75  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19206 
76  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19226 
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Trans seks işçisine tecavüze 27’şer yıl hapis77 

Tarih: 11 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL 

22 Eylül 2014’te meydana gelen olayda trans seks işçisi(M.T), yanına otomobille gelen Cengiz K. İle anlaştı. Cengiz K., 
az ileride kendisini bekleyen arkadaşları Çağlar Ş., ve Erol K.’yı da araca alınca M.T., inmek istedi. 

İddiaya göre, araca sonradan binen ve arkada oturan 2 kişi M.T.’nin ağzını kapattı ve Yamanlar’da ormanlık alana gö-
türdü. M.T.’ye tecavüz eden 3 kişi bıçak zoruyla ziynet eşyalarını da alıp kaçtı. Polis, plakadan yola çıkarak üç zanlıyı 
kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen Çağlar Ş., Cengiz K. ve Erol K., tutuklandı. 

İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmaya, tutuklu yargılanan 3 sanık ile tarafların avukatları ka-
tıldı. Daha önceki duruşmada ifade veren M.T., “Kendileri bana ‘Burada ölmek istemiyorsan dediklerimizi yapacaksın, 
araçta bıçak var, yoksa seni keseriz’ diye tehdit ettiler. Beni zorla soydular. Rızam olmadan zorla bana sırayla tecavüz 
ettiler. Sanıklardan şikâyetçiyim” dedi.

Tutuklu sanık Çağlar Ş. “Biz bu insana zoraki bir şey yapmadık. Arabaya aldığımızda kendisi alkollüydü. Para konusun-
da anlaşamadık. İş bittikten sonra bizden yüksek para talep etti. İstediği parayı vermeyeceğimizi söyleyince, bağırıp 
çağırıp verdiğimiz parayı da yüzümüze fırlattı. Parayı az bulduğu için bizleri şikâyet etti” diye konuştu. 

Erol K. da, uzun süreden bu yana tutuklu ve bu nedenle mağdur olduklarını ifade ederken, “Şikâyetçi duruşmalara bile 
katılmıyor. Ailemiz çoluğumuz çocuğumuz düzenli 

bir işimiz var. Tek suçumuz kendisiyle rızası dâhilinde ilişkiye girmek. Takdiri önce Allah’a sonra size bırakıyorum” dedi. 

Cengiz K. ise, “Kendisini kasten yaralayan, acımadan zarar veren bir insan sizce başkasına acır mı? Adaletli davrana-
cağınıza inanıyorum. Takdir önce yüce Allah’a sonra sizlere bırakıyorum” diye ifade verdi. 

Duruşma savcısı, sanıkların yağma suçundan beraatlerine, diğer suçlardan cezalandırılması yönünde mütalaada bu-
lundu. Mahkeme Başkanı Cengiz Çoban, kısa bir aranın ardından her üç sanığı da M.T.’ye, karşı ‘Nitelikli cinsel saldırı’ 
ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından toplam 27’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Yeniden cezaevine 
dönen sanıklar ve yakınları bu karara tepki gösterdi.

Mahkemeden emsal karar: İkamet edilen evler mühürlenemez!78 

Tarih: 29 Temmuz 2015 

Kaynak: Kaos GL

 Antalya’da 25 Aralık 2014’te trans kadınların yaşadıkları ev “fuhuşa yer sağlandığı” iddiası ve Antalya Valiliği Zührevi 
Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı’nın talimatıyla mühürlendi. 30 Aralık’ta ise mühürlerin bozul-
duğu iddiasıyla trans kadınlar hakkında dava açıldı. 

Antalya 20. Asliye ve 4. Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda trans kadınlar “mühür bozma” suçundan 
beraat etti. Her iki davada da trans kadınlar, evden ayrılmak üzere olduklarını, ev mühürleme sürecinin hukuka aykırı 
yapıldığını, evleri mühürlenirken evde olmadıklarını ve mühürlemenin ardından evden taşındıklarını belirtti. Mahkeme 
heyetleri trans kadınların savunmalarını kabul etti ve beraat kararı verdi. 

4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü soruşturmada mühürleme sürecinin hukuka aykırı olduğu açığa çıktı. Mahke-
me ev mühürlemeleri ve usule ilişkin emsal bir karara imza attı. Beraat kararını şöyle gerekçelendirdi: 

“Tutanağa konu evin sanıkların birlikte yaşadıkları ikametleri olduğu, her ne suretle olursa olsun ikamet olarak kullan-
dıkları yerin bu şekilde mühürlenerek kullanımın engellenmesinin genel hukuk ilkelerine aykırı bir işlem olarak kabul 
edilip 25/12/2014 tarihli mühürleme ve 30/12/2014 tarihli mühür bozma tutanaklarının TCK’nın 203. maddesi kapsa-
mında usulüne uygun yapılmış bir mühürleme ve mühür bozma tutanağı olarak kabul edilmeyip unsurları itibariyle 
oluşmadığı kabul edilen müsnet suçtan her iki sanığın da ayrı ayrı beraatleri yönünde hüküm kurulmuştur” dedi.

77  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19822 
78  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=19928 
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Trans kadına işkence yapan saldırgana 16 yıl hapis79 

Tarih: 20 Ağustos 

Kaynak: Kaos GL 

Ankara ’da, E.K. adlı trans kadını kaçırıp bıçakla tehdit eden, döven, bacağında sigara söndüren, parasını gasp eden 
ve tecavüze kalkışan Selahattin Güngör’e mahkemeden ceza geldi. 

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; soruşturma aşamasında tutuksuz halde olan Güngör’ü cezaevine gön-
derine Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dava sonunda sanığa ‘cinsel amaçlı nitelikli yağma’dan sekiz yıl dört ay, ‘hür-
riyetten yoksun kılmak’tan beş yıl, ‘cinsel saldırı’dan iki yıl dört ay, ‘uyuşturucu bulundurmak’tan bir ay, ‘trafik güven-
liğini tehlikeye sokmak’tan da 25 gün hapis cezası verdi. Güngör’ün bir yıl boyunca tedavi görmesine hükmedilirken, 
velayet ve vesayet hakkı da elinden alındı. 

E.K.’nin avukatı Ahmet Toköz, “Mahkemenin kararı trans kadınları eşit yurttaş olarak görmeyen failler için cevap nite-
liğindedir. Tutuklama kararı oldukça geç alınsa da nihai kararın adil olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Çağla Joker’in katil zanlısına bir de ‘haksız tahrik’ indirimi80

Tarih: 2 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL

 Trans kadınlar Çağla Joker ve Nalan, Tarlabaşı’nda silahlı saldırıya uğramış, göğsünden vurulan 25 yaşındaki Çağla 
Joker, olay yerinde hayatını kaybetmişti. 17 yaşında olması nedeniyle yaş indirimine gidilerek 16 yılla yargılanan H.T., 
mahkemede verdiği ifadesinde “İki tane bayan zannettiğimiz kişiyle karşılaştık. Pazarlık yaptık. Erkek olduğunu söy-
ledi. Verdiğim parayı geri istedim. Parayı geri vermeyeceğini söyleyerek ağır küfürler etti” demişti. 

Mahkeme, kasten öldürmekten yargılanan H.T.’ye verdiği müebbet hapis cezasını ‘haksız tahrik‘ ve ‘iyi hal‘ indirimle-
riyle sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla düşürdü. 

Mahkeme heyeti kararında, Çağla Joker’in sanığın verdiği 50 lirayı iade etmemesinin haksız tahrik oluşturduğuna 
kanaat getirdi. Gerekçede, “Sanığın 50 TL’yi geri istediği ve tüm aşamalarda parasının iadesini istediğinde ölenin 
iade etmeyeceğini belirtmesi; ölen beyanları karşısında öfke ve elem etkisi altına giren sanığın bu öfke ve elem etkisi 
altında silahını çektiği” ifadeleri yer aldı.

Buse için adalet 5 yıl sonra geldi81

Tarih: 13 Ekim 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hakkında dava açılan ve hapis cezası alan Pembe Hayat Başkanı Buse Kılıçkaya, 
Yargıtay’ın hapis kararını bozmasının ardından beraat etti.

 15. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Buse Kılıçkaya’nın Yargıtay temyizine, Ceza Mahkemesi de 
uydu. 15. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına göre, Buse Kılıçkaya’nın müsnet polise direnme suçundan suçun cebir 
veya tehdit unsuru olmadığından beraatına karar verildi.

79  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20053 
80  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20262 
81  Aralarında Buse Kılıçkaya’nın da olduğu Pembe Hayat Derneği kurucu üyesi üç trans insan hakları savunucusu 19 Haziran 2010’da, polisler 

tarafından, araçlarının içerisinde seyir halindeyken hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmak istendi. Polisler trans aktivistleri 
darp ederek karakola götürdü. 

Şiddete ve hakarete maruz kalan trans insan hakları savunucularının saldırgan polisler hakkında ilgili savcılığa yapmış oldukları suç duyurusu 
hakkında takipsizlik kararı verildi. 

Şiddeti uygulayan polislerin yapmış oldukları suç duyurusu ise sonuç verdi. Savcılık tarafından üç insan hakları savunucusu hakkında “görevi yap-
tırmamak için direnme”, “görevli memura hakaret” ve “kamu malına zarar” iddiasıyla kamu davası açıldı. 

Dava sonucunda Pembe Hayat Derneği Başkanı Buse Kılıçkaya hakkında “görevli memura direnme” suçundan 5 ay hapis cezası, diğer iki aktivist 
ise sırasıyla 6 ay ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20343 
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Onur Yürüyüşü’ne saldıran polislere soruşturma izni çıkmadı!82 

Tarih: 25 Kasım 2015 

Kaynak: Kaos GL 

LGBTİ örgütlerinin 2015 Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin yargı-
lanmasına ilişkin suç duyurusu sonuçlandı. İstanbul Valiliği, yürüyüşe saldıran polislerin soruşturulmasına izin vermedi. 

Valilik, Onur Yürüyüşü’nün ‘yasaklı’ olduğunu söyleyerek tüm gün süren polis saldırısının ‘yasal sınırlar içerisinde’ ol-
duğunu savundu. LGBTİ örgütlerinin sunduğu delillere ve basında yer alan görüntülere rağmen, ‘polislerin görevlerini 
kötüye kullandıklarına dair herhangi bir bilgi, belge ve görüntü kaydı’ olmadığını öne sürdü.83

Ayrımcılığa uğrayan trans kadına hapis cezası84

Tarih: 9 Aralık 2015

Kaynak: Kaos GL

Jinekoloğun muayene etmeyi reddettiği trans kadın 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Kadın Doğum Uzmanı Fatma Hut tarafından “siz erkeksiniz, durumunuzu tasvip etmiyorum” sözleriyle 
sağlığa erişim hakkı engellenen bir trans kadına doktor tarafından açılan “hakaret ve tehdit” davası sonuçlandı.

9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün (8 Aralık) görülen davanın üçüncü duruşmasında trans kadına 1 yıl 2 ay hapis 
cezası verildi. Ceza ertelendi.

Ne olmuştu?

Trans kadını muayene etmek istemeyen Kadın Doğum Uzmanı Fatma Hut “Siz bir erkeksiniz. Durumunuzu tasvip 
etmiyorum. Yanlış bir yola girmişsiniz, bu yanlışınıza ortak olmak istemiyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

Ayrımcılığın medya yansıması üzerine Hut, “hakaret” iddiasıyla trans kadına karşı bir tutanak hazırlatarak savcılığa 
şikâyette bulunmuştu. İlk duruşması 25 Aralık 2014’te görülen davaya Sağlık Bakanlığı da müdahil olmuştu.

Ayrımcılığa uğrayan trans kadının açtığı davada ise İstanbul Valiliği tarafından Fatma Hut hakkında soruşturma açıl-
maması kararı verilmiş, Valiliğin kararına esas teşkil eden raporun dayandığı tutanaklarda Dr. Fatma Hut’un şahidinin 
ifadesinin dikkate alınmasına rağmen trans kadın ve şahitlerinin ifadelerine ilk duruşmada yer verilmemişti.

LGBTİ’lere katliam çağrısını kovuşturmaya gerek yokmuş!85 

Tarih: 29 Aralık 2015 

Kaynak: Kaos GL 

Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de öldürünüz” yazılı afişler asan Genç 
İslami Müdafaa grubu, gencislamimudafaa.com, kureselanaliz.com internet siteleri ve servis sağlayıcı hakkında suç 
duyurusuna yanıt geldi. 

Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na asılan afişler ve internet sağla-
yıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırma istemi reddedildi.86 

Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek olmadığına hükmettiği kararda, internet sitesinin San Fransisco ABD’den 
yayın yaptığını ve Türkiye’de bir iletişim adresinin bulunmadığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
Bilişim Bürosu’nun incelemelerine göre, her iki internet sitesinin de Türkiye’de bir iletişim adresi bulunmuyor. Grubun in-
ternet sitesi gencislamimudafaa.com sitesine kureselanaliz.com’dan farklı olarak siteden kaynaklı sebeplerle ulaşılamıyor. 

Başsavcılık, sokaklara asılan afişlerin hangi tarihte asıldığını ve MOBESE’lerle tespitinin mümkün olmadığını öne sür-
dü. Haberlere konu olan ve çok sayıda fotoğrafı bulunan afişlerin belirlenemeyeceğinin iddia edilmesi dikkat çekti. 

Başsavcılık, suça ilişkin ABD ile de yazıştıklarını ve ABD yasalarında sövme ve hakaret suçu olmadığı için konum bilgisi 
alamadıklarını belirtti.

82  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20603 
83  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html    
84  http://kaosgl.org/sayfa.php?id=20685 
85  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20805  
86  Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz edilmiştir. İtirazın reddedilmesinin ardından AYM’ne başvurulmuştur.  
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 2016 CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ 

İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU

2016’ya Genel Bakış 

Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 
insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu 
yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel, translar ve interseksler (LGBTİ) açısından Türkiye’de insan hakları ihlalleri-
nin tamamını göstermiyor.  

Bu raporu sunarken “2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu” olarak su-
nuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları ve trans erkekler ile intersekslerin maruz kaldığı ayrımcılık 
ve insan hakları ihlallerine ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. 

2016 yılı OHAL gölgesinde bitti. Tüm temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, kolluğa çok geniş yetkilerin verildiği 
bir ortamda “toplumsal değerlerin” tümüne aykırı olan LGBTİ’ler daha da korunmasız hale geldi. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durum temelli ayrım-
cılığın koruma kapsamı dışında bırakılması ile devlet eliyle ayrımcılık meşrulaştırılmıştır. 

LGBTİ’leri hedef gösteren nefret söylemlerine karşı hiçbir önlem alınmamış, Valilik tarafından İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de LGBTİ’lerin yürüyüşleri engellenmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM: Nefret Suçları ve Yaşam Hakkı İhlalleri 

2016 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yargıya yan-
sıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu doğurmaktadır.1

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veritabanı mevcut değildir. Bu raporda da tespit edilen 
vakalar, 2016 yılının ilk yarısında medyaya yansıyan ve Kaos GL’nin kendi ağından eriştiği ve haberleştirdiği vakalardır.2 

Transfobik saldırgan: “Zevk için yapıyorum!”3 

Tarih: 9 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Ankara’da 8 Şubat gecesi 12 sularında Seyran Bağları Caddesi’nde çalışmakta olan iki trans kadın bıçaklı saldırıya uğradı.

Transfobik nefret saldırısının ardından Berna ve Hazal hastaneye kaldırıldı. Daha sonra karakola giderek şikâyetçi olan 
kadınların yaptıkları şikâyet üzerine transfobik saldırgan yakalandı.

Pembe Hayat’ın haberine göre yakalanan saldırganın ifadesinde “Zevk için yapıyorum. Daha çok travestiyi bıçaklayacağım” dedi.

Jandarmadan trans mahpusa: Topa kelepçe takın!4 

Tarih: 9 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Maltepe 3 No’lu L Tipi Cezaevi’nde bulunan Azerbaycan vatandaşı trans kadın mahpus Sibel, kendisini has-
taneye götürmesi gereken jandarmanın transfobik hakaretlerine maruz kaldı.

ibel yaşadıklarını 4 Şubat günü görüşüne giden arkadaşlarına anlattı. Görüşçülerinden Eldar Güney’in aktarımıyla 
Sibel’in yaşadıkları şöyle: 

“Sibel 30 Aralık 2015 Tarihinde Maltepe açık cezaevi kampüsünün önünden hastaneye götürecek olan ring aracına 
götürülüyor. Ring aracına varmak üzereyken orada bulunan sevk devriye komutanı, jandarmalara Sibel’i işaret ederek 
‘Topa kelepçe takın’ diyerek hakaret ediyor. 

“Sibel, jandarmaya ‘Benimle doğru konuşur musun’ diyerek doktor tarafından kendisine verilen transseksüel raporu-
nu uzatıyor. Komutan, ‘doktor kim ki sana rapor veriyor’, ‘top, şu haline bak utanmıyor musun’ ve ‘siktir git almıyorum 
seni’ diyerek hastaneye götürmeyi reddediyor.” 

Sibel’in yaşadığı ayrımcılık ve hakaretlere ilişkin herhangi bir soruşturma açılmazken, jandarmalar Sibel’den şikâyetçi 
oldu. Sibel’in ifadesi alındı.

1  Nefret Suçlarının Kovuşturulması-Pratik Kılavuz http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=148   
2  Homofobik ve transfobik nefret suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması sırasında “önyargı” saiki araştırılmamaktadır. Bu nedenle vakalar-

da, eylemin gerçekleştiriliş biçimi, saldırı sırasında ya da soruşturma ve kovuşturma sırasında failin sarf ettiği sözler baz alınarak rapora nefret 
suçu olarak işlenmiştir. 

“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın yasalaşmasıyla “nefret suçu” kavramı 
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanmış ancak mevcut düzenleme ile “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı 
herhangi bir koruma getirilmemiştir. Anılan maddede ayrımcılığın nefret nedeniyle yapılması durumunda cezai yaptırım öngörmüştür. Ayrıca 
madde “nefret” in ne olduğu ve nasıl tespit edileceğine dair bir düzenleme içermediği gibi nefret suçlarına ilişkin istatistiki veri toplamaya 
ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Bu, AGİT standartlarına uygun değildir.  

3  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21059 
4  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21063 
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Esmeray’a tehdit: “Yazmaya devam edersen sonun iyi olmaz”5 

Tarih: 18 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Feminist, trans aktivist, oyuncu, Taraf gazetesi ve kaosGL.org yazarı Esmeray, bugün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda 
kimliği belirsiz iki kişi tarafından tehdit edildi. 

Esmeray, İstiklal Caddesi girişinde iki kişinin yolunu kesip “Bir daha devleti eleştiren yazılar yazarsan sonun hiç iyi 
olmaz” dediğini belirtti.

Polisten translara: ‘Yukarıdan emir geldi, artık burada çalışmayacaksınız!’6 

Tarih: 27 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Polis, Ankara İskitler’de trans kadınlara, evsizlere, kâğıt toplayıcılarına ve mültecilere coplarla saldırdı.

Polis 26 Şubat gecesi 23.30 sularında Ankara’da transların çalıştığı bölgeye saldırdı. Ellerinde copları ile bir anda 
bölgeye gelen onlarca polis çevredekileri darp etti. 

Görgü tanığı trans kadın B. olayı şöyle anlattı: “Yıllardır seks işçiliği yaptığımız İskitler’de polisler bizi tanır. Biz de 
onları tanırız. Ancak gece bir anda onlarca polis bölgeye baskın düzenledi. Ne olduğunu anlayamadık. Çevremizdeki 
herkese saldırıyorlardı. Ben hemen oradan uzaklaştım. Yolda tanıdık bir polis gördüm. Bölgede bir cinayet işlendiğini 
söyledi. Sonra başka bir tanıdık polis ise ‘Artık burada çalışmayacaksınız! Yukarıdan böyle emir geldi’ dedi. Ne oldu-
ğunu anlayamadan diğer kızlarla birlikte uzaklaştık. Çünkü önlerine geleni dövüyorlardı.”

İskitler’de Polis Saldırısı Devam Ediyor!7

Tarik: 29 Şubat 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da önceki gece gerçekleşen polis saldırısı dün gece devam etti.

İskitler’de çalışan seks işçilerine ve evsizlere yapılan polis saldırısı dün gece de devam etti. Resmi ve sivil polis araç-
larının İskitler’e girmesinin ardından kalabalık bir polis grubu joplarla civarda bulunanlara saldırdı.

Önceki gece yaşanan olayın ardından tekrarlanan saldırıyı fark eden seks işçileri polislerin İskitler’e girmesi ile oradan 
uzaklaştılar. Görgü tanıkları önceki gece olduğu gibi polislerin joplarla çevredekileri darp ettiğini söyledi.

İstanbul’da Transfobik Saldırı!8

Tarih: 29 Şubat 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Daha önce yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday olarak LGBTİ hakları için mücadele yürüten Asya Özgür 
önceki gece çalıştığı Fındıkzade’de saldırıya uğradı.

Önceki gece sabah 2 sularında trans seks işçisi Asya Özgür çalıştığı Fındıkzade’de bıçaklı saldırıya uğradı. Özgür, 2014 
yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine aday olmuştu.  

Asya Özgür çalıştığı sırada yanına yaklaşan 3 kişilik bir grup tarafından laf atılarak taciz edildi. Tacizciler daha sonra 
sopalarla saldırmaya başladı. Özgür ilk saldırının ardından koşarak yakınlardaki bir otele sığınmak istedi. Kaçtığı 
sırada saldırganın bıçak darbeleri ile yaralanan Özgür otele sığındı. Ancak saldırganlardan birisi peşinden giderek 
Özgür’e otelde de saldırmaya devam etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının müdahalesi ile kurtulan Asya Özgür 3 
yerinden bıçaklandı. İlk müdahalenin ardından Özgür hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Özgür’ün yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor.

5  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21141 
6  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1002 
7  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1005 
8  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1004 
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İzmir’de Transfobik Saldırı!9

Tarih: 2 Mart 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

İzmir’de transfobik saldırgan, bıçak zoruyla kaçırdığı trans kadın S.R.’ye tecavüz etti ve telefonunu çaldı.

İzmir Alsancak’ta önceki gece 21:00 sularında yolda yürüyen trans kadın S.R. saldırıya uğradı. Yolda yürüdüğü esnada 
arkasından gizlice yaklaşan transfobik saldırgan, S.R.’yi bıçak zoruyla evine götürüp tecavüz etti ve kaçarken de evde 
bulunan cep telefonlarını çaldı.

İzmir Alsancak’ta sokakta yürüdüğü esnada trans kadın S.R.’ye arkadan yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti. Bıçaklı 
saldırgan S.R.’yi tehdit ederek trans kadının tek başına yaşadığı eve götürmesini istedi. Evde ellerini ve ayakların 
bağladığı S.R.’ye defalarca tecavüz eden kimliği belirsiz kişi, daha sonra S.R.’ye ait iki cep telefonunu alarak kaçtı. 
Elleri ve ayakları bağlı S.R. eve gelen arkadaşları tarafından kurtarıldı. Polise haber verildildikten sonra geniş çapta 
bir araştırma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.I. olduğunu tespit etti. H.I.’nın gidebileceği 
adreslere baskın yapan ekipler, zanlıyı Boğaziçi semtinde sakladığı evde yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra mahke-
meye çıkarılan H.I. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da transfobik nefret cinayeti10 

Tarih: 4 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL 

İstanbul Bakırköy’de trans kadın Buse yaşadığı evde ölü bulundu.

Kendisinden haber alamayan arkadaşları Buse’nin yaşadığı eve gitti. Kapı açılmayınca çilingirle açtıran arkadaşları 
Buse’nin transfobik nefret saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini gördü. Buse’nin arkadaşları polise haber verdi. 

Kesici bir aletle öldürülen Buse’nin bedeninin birçok yerinde darp izlerine rastlandı. Nefret saldırısının iki gün önce 
olduğu tahmin ediliyor. Saldırganlar hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Savcı’nın evdeki incelemeleri devam ediyor. Saldırganın genç bir erkek olduğu düşünülüyor. Katilin bulunması için 
kamera görüntüleri incelenecek.11

Canlı Yayında Yapılan Transfobik Saldırıya Translardan Suç Duyurusu12

Tarih: 17 Mart 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Önceki gece Büyükçekmece civarında bir araçtan çevrede bulunan trans seks işçilerine saldıran 3 kişi hakkında trans-
lar suç duyurusunda bulunuyor. Saldırganlar gerçekleştirdikleri saldırıları ise Periscope isimli uygulama üzerinden 
canlı olarak yayınlıyorlar.

Büyükçekmece’de bir araçtan çevredeki trans seks işçilerine hakaretler eden ve bir şeyler fırlatarak saldıran 3 kişi 
hakkında translar suç duyurusunda bulunuyor. Gerçekleştirdikleri saldırıları “Periscope” isimli uygulama üzerinden 
paylaşan ve “Travesti en nefret ettiğimiz şeydir. Geyler, travestiler, asla dayanamayız” diyerek işledikleri suçu itiraf 
eden 3 kişi hakkında dün trans aktivist Öykü Ay ilk suç duyurusunda bulundu.

Saldırganlar hakkında ilk suç duyurusunda bulunan Öykü Ay “Caddede çalışan kızları bu tür saldırılar çok kötü etki-
liyor. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması da transfobik insanlara cesaret veriyor. Bu durumda kızların 
nasıl saldırıya uğradıklarını görüyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ancak bu meselenin benimle sınırlı kal-
maması gerekiyor diğer kızların da suç duyurusunda bulunması için elimden geleni yapacağım” diyerek İstanbul’da 
yaşayan bütün transları şikâyetçi olmaya çağırdı.

9  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1010 
10  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21241 
11  Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli yakalandı http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21252 
12  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1030 
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Pembe Hayat Derneği’nden Av. Rıza Yalçın Koçak ise şahısların nefret suçu işlediğini belirterek “Şahıslar yayını izle-
yen kişilerden de görüş alıyor ve ‘Siz bize gaz verin yeter hepsini geberteceğiz” diyerek cinayet işleyeceklerini belirti-
yorlar. Birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçu işliyorlar” dedi. Koçak, konuşmalarından işledikleri suçu alışkanlık haline 
getirdikleri belli olan saldırganların bir an önce cezalandırılması gerektiğini belirtti.

“Yoğun biçimde nefret cinayetlerinin işlendiği, sıklıkla trans cinayetlerinin işlendiği bir ortamda yayınlanması vesi-
lesiyle haberdar olduğumuz bu durumun toplumun yaygın kesimince eğlence olarak algılandığı ortadadır. Bu beş 
dakikalık görüntü dahi LGBTİ’lerin günlük hayatlarında burun buruna geldiği güvensizlik konusunda fikir sahibi olma-
mızı sağlamaktadır.” şeklinde konuşan Koçak, LGBTİlere yönelik nefret suçlarının cezasız kalmasından cesaret bulan 
saldırganların cezalandırılması için İstanbul’da yaşayan herkesi suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Saldırganlar çektikleri videoda “Bugün ne taşlar, ne sopalar, ne ayranlar, harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Siz 
beni takip edin. Biz hep yapıyoruz bunu. Torpil falan atıyoruz. Geçen kurusıkıyla sıktım birine,  bacağına silahla sıktık” 
diyerek işledikleri suçları itiraf ediyor ve İstanbul’un başka semtlerinde de saldırılarını devam ettireceklerini belirtiyorlar. 

Çorlu’da transfobik nefret cinayeti13 

Tarih: 20 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Çorlu’da F.T. isimli saldırgan trans kadın seks işçisi Aleda’yı bıçaklayarak öldürdü. F.T. bindiği takside cinayeti itiraf etti. 

Transfobik katil F.T. evine gittiği Aleda ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ardından Aleda’yı bıçaklayarak 
olay yerinden kaçtı. 

Pembe Hayat’ın haberine göre kanlı kıyafetleri ile bindiği takside, taksiciye birisini öldürdüğünü anlattı. Taksici, F.T.’yi 
gideceği yere bırakır bırakmaz polisi arayarak haber verdi. Taksicinin verdiği adrese gelen polis ekipleri evde Ale-
da’nın cansız bedenini buldu. Aleda’nın cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra güvenlik güçleri, katil F.T.’yi evinde bularak gözaltına aldı. F.T. sorgulanmak üzere Çorlu 
Emniyeti’ne götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ankara’da trans kadınlara keyfi gözaltı14 

Tarih: 7 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Ankara İskitler’de geçtiğimiz ay başlayan polis saldırısı hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam saatlerinde evlerine 
gitmekte olan iki trans kadın, polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. O sırada çalışmadıklarını sadece oradan 
geçtiklerini belirtseler de polisler tavırlarında ısrarcı oldu. 

Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak ve Av. Sinem Hun olayın üzerine karakola geldi. Avukatların gelmesinin ardın-
dan haklarında Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazılan trans kadınlar serbest bırakıldı. 

Gözaltı sırasında polis memurları avukatlara “Eğer şikâyetçi olursanız biz de işlem yaparız” şeklinde tehditler savurdu. 
Avukatların işlemin neye göre yapılacağını, gözaltının hukuksuz olduğunu ve müvekkillerinin şikâyetçi olabileceklerini 
belirtmesi üzerine polisler geri adım atmak zorunda kaldı.

İskenderun’da nefret cinayeti: “Arkadaşımın ölümü unutulmasın!”15 

Tarih: 18 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL

İskenderun’da bir eşcinsel öldürüldü. Nefret cinayeti sonucu yaşamını yitiren A.K.’nın arkadaşı kaosGL.org’a, “Eşcinsel 
arkadaşımın ölümü unutulmasın. Nefret öldürüyor” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir eşcinsel erkek yaşadığı evinde ölü bulundu. Dün gece bilinmeyen kişi veya kişilerce 
bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden A.K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na 
gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İskenderun yerel basını 8gunhaber.com cinayeti “İskenderun’da sır cinayet” olarak duyurdu. kaosGL.org’a ulaşan 
A.K.’nın arkadaşı ise yaşananların nefret cinayeti olduğunu belirtti.

13  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1032 
14  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1047 
15  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21534 
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Ankara’da Translara Yönelik Polis Şiddeti Artıyor16

Tarih: 19 Nisan 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da trans seks işçilerine yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Şubat ayında İskitler’de başlayan saldırılar Çok 
Katlı Otopark civarı, Kolej, Tepebaşı ve Köroğlu semtlerine de yayıldı.

Ankara’da Şubat ayında trans seks işçilerine yönelik olarak başlayan polis saldırısı artarak devam ediyor. İskitler’de 
başlayan saldırılar sırasıyla Çok Katlı Otopark civarına, Kolej’e, Tepebaşı ve Köroğlu civarına da yayıldı. Trans kadınlar 
polis saldırısından kaynaklı evlerinden dahi çıkamadıklarını belirttiler.

Kolluk güçleri gece saatlerinde sokakta olan transları kılık kıyafetlerini bahane ederek gözaltına alıyor ya da tehdit 
ederek bulundukları bölgeden uzaklaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hoşdere bölgesinde gündüz vakti evine gitmek-
te olan bir trans kadın polis tarafından arabaya alınarak bulunduğu yerden çok uzak bir noktaya bırakıldı.

“Sokaklar her zaman bizimdir ve sokakları terk etmeyeceğiz!”

Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnsiyatifi’nden Demet Yanardağ artan saldırılar ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Biz hayatımızın her döneminde mücadele etmiş ve yaşamayı başarmış insanlarız. Ailemize, devlete ve topluma 
rağmen yaşamayı başardık. Devlet toplumun hassasiyetlerini bahane ederek bizlere saldırırken bir yandan da seks 
işçiliği dışında hiçbir iş alanı açmaya yanaşmadı. Okul okumamızı engelledi, iş sahibi olmamızı engelledi. Seks işçiliği-
ne mahkûm edilen bizlerin başka bir çıkar yolu yoktur. Toplum da bizi seks işçisi olarak görmek istiyor devlet de, bu 
nedenle bize başka bir alanda çalışma imkânı sunmuyorlar.

Biz varolduğumuz sürece bu baskılar da varoldu. Ancak dönem dönem bu saldırılar şekil değiştirdi ya da şiddetlendi. 
Ancak her zaman olduğu gibi bugün de insanca yaşamak için mücadele edeceğiz ve yılmayacağız. Devlet bilinçli 
olarak sorunu çözmek yerine translara saldırmaktır. Toplumdaki çarpık ahlakçılık siyasiler tarafından kullanılmaya ça-
lışılıyor. Ne zaman LGBTlere ve seks işçilerine saldırılar artsa bunun altından politikacıların kendi çıkarlarını korumak, 
oy oranlarını arttırmak ya da yaptıkları yolsuzlukların üzerini örtmek istemeleri çıkmaktadır

Ancak şunun iyi bilinmesi gerekiyor ki yüz yıllarca dahi uğraşsalar trans varoluşları yok edemezler. Artık örgütlüyüz. 
Biz Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi olarak 2008 yılından bu yana mücadele ediyor ve bedenlerimiz üzerinde 
oynanan oyunları teşhir ediyoruz. Artan baskılara rağmen yaşam alanlarımızı terk etmeyeceğiz ve mücadeleye de-
vam edeceğiz. Sokaklar her zaman bizimdir ve sokakları terk etmeyeceğiz!”

Saldırıların Sinyali Şubat Ayında Verilmişti

Şubat ayının sonlarında kolluk güçleri İskitler’e gelerek trans kadınlara saldırmıştı. Bu saldırılar sistematik bir biçimde 
devam ederken bölgede bulunan trans kadınlar başka semtlere gitmek zorunda kalmışlardı. Çalışma alanlarını terk 
etmek zorunda kalan translar, yeni gittikleri bölgelerde de saldırılara maruz kalınca ne yapacaklarını bilemediklerini 
belirttiler. Yaşam alanları daraltılan translar arkadaşlarının, çete ve polis saldırılarında hayatlarını kaybedeceklerinden 
ya da intihara sürükleneceklerinden korktuklarını belirttiler.

Transfobik Saldırılara Bir Yenisi Daha Eklendi17

Tarih: 2 Mayıs 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Dün gece saatlerinde İstanbul’da bir trans kadına yönelik nefret saldırısı kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. 
Son dönemde artan transfobik saldırılar hakkında trans aktivistlerle konuştuk.

İstanbul’da dün gece saatlerinde bir transfobik saldırı gerçekleşti. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 
Görüntüde saldırganlar gece saatlerinde dışarıda bulunan bir trans kadını önce yanlarına çağırıyor daha sonra da 
saldırmaya başlıyorlar. Yere düşen trans kadın yardım çığlıkları atarken o sırada çevrede bulunanlar ise kayıtsızca 
saldırıyı izliyorlar. Son dönemde Antalya, Ankara, Malatya gibi birçok şehirde polisler de özel olarak trans kadınlara 
saldırıyor ya da kimlik fotokopilerini toplayarak gözdağı veriyor. Bu saldırılar hakkında trans aktivistlerle konuştuk.

16  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1052 
17  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1061 
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Trans melekler adına konuşan Öykü Ay “Son dönemde ülke çok gergin. Siyasi gerginlik herkese yansıyor. İnsanlar da 
gerginliklerini ilk olarak trans kadınlara saldırarak atmaya çalışıyorlar. Polisin ve devletin trans kadınlara yönelik tu-
tumları da trans kadınları savunmasız hale getirdiği için ilk hedef olarak seçiliyoruz. Son yıllarda artan muhafazakâr-
laşma da bu durumu iyice derinleştiriyor” dedi

Sosyal medya üzerinden tepkisini insanlık ölmüş diyerek duyuran Ay sözlerini “İnsanları insan olarak görmek bu 
kadar zor olmamalı. Toplumun koruduğunu iddia ettiği ahlâkı da ikiyüzlü bir ahlâk anlayışı. Sahnedeki trans kadını 
alkışlarken sokaktakini dövüyorlar ya da öldürüyorlar” diyerek tamamladı.

Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri Ağı Ankara temsilcisi Derin Akıllı olayla ilgili olarak “Yaşanılan bu olay ile ilgili söyleyecek 
hiç bir şey bulamıyorum açıkçası. Öykü Ay’ın da dediği gibi insanlık gerçekten ölmüş. Çevrede insanların olmasına 
rağmen kimse hiç bir şekilde müdahalede bulunmuyor ve trans arkadaşımız öldürülesiye dövülüyor. Bu saldırıları 
görmezden gelen insanlar özsavunma geliştiren translar için saldırgan diyorlar. Bize tekme atan insanlara gül mü 
uzatalım?” dedi.

Akıllı bu yapılanların transların görünürlüğünü engellemeye yönelik olduğunu belirterek “Üstünü örtmeye çalıştığınız 
bizler hayatın ve toplumun birer parçasıyız ve insanız. Kimse “Sus ulan orospu çocuğu!” diye uyarılmak istenmez. 
Konuşabiliyor ve uyarıları dikkate alabiliyoruz. Şimdi de keşke bütün bu olanlar olmasaydı demekten başka hiç bir şey 
gelmiyor elden. Trans arkadaşımın bir an evvel eski sağlığına kavuşmasını diliyorum. Umarım bundan sonra görüntü-
lerde haksız olan, dayak yiyen, darp edilip öylece ortada bırakılan bizler olmayız” şeklinde konuştu.

Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri Ağı genel sekreteri Demet Yanardağ ise konuyla alakalı olarak “Sevgi sevgiyi, nefrette 
nefreti çoğaltır. Ne yazık ki günümüz toplumunda sevmek yadırganmaya başlandı. İnsanlar bin bir türlü bahane ile 
saldırabiliyor. Bunu bu gün sokakta gördüğümüz gibi mecliste de görüyoruz. Şiddet yandaşı kişilerin ülke yönetme-
ye kalkması, şiddeti arttırdığı gibi nefreti de körüklüyor. Eskiden beri şiddetin en ağır şekillerine maruz kalan bizler, 
topluma sevmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Senelerdir ’Aşk aşk hürriyet, uzak olsun nefret’ sloganımızın da kaynağı 
budur. Şiddetin her türlüsüne maruz kalan bizler, geçmişten günümüze şiddet yandaşı gibi görüldük oysa bizim yıllar 
önceden beri kendimizi koruma çabamız bu gün birçok ezilen grup tarafından ’Özsavunma’ modeli olarak alınıyor. 
Şiddetin çoğalmasından sistemin bütün dinamikleri sorumludur. Bizden değil kendilerinden nefret etmeliler” şeklinde 
konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Denizli’de seks işçisi bir trans kadının boynu müşterisi tarafından kesilerek katledilmeye çalışıl-
mıştı. Yine Antalya’da polisler trans kadınların kimlik fotokopilerini toplu şekilde alarak hepsini fişlemiş ve Ankara’nın 
çeşitli semtlerinde polisler caddede çalışan seks işçisi trans kadınlara sistematik biçimde saldırmıştı. Malatya’da ise 
bir trans kadının evi izin olmadan aranmış ve arama sırasında trans kadın kolluk güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Trans Kadın Saldırılar Nedeni ile Kalp Krizi Geçirdi18

Tarih: 16 Mayıs 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da yaşayan trans kadın Esmer Dilara, artan polis saldırıları neticesinde yaşadığı stresten kalp krizi geçirerek 
vefat etti.

Ankara’da son dönemde artan polis saldırıları nedeni ile birçok trans kadın seks işçisi çalışamaz hale geldi. Seks işçili-
ği yapan trans kadın Esmer Dilara da borçlarını ödeyemeyince yaşadığı stres nedeni ile kalp krizi geçirerek vefat etti.

Önce İskitler’de başlayan polis saldırısının Kolej, Esat ve Çok Katlı Otopark civarına da yayılması ile birlikte seks işçiliği 
yapan birçok trans kadın çalışamaz hale geldi. Polis saldırıları ile birlikte trans kadınlara yönelik nefret saldırıları da 
artış göstermeye başladı. Esmer Dilara’nın arkadaşları “Hem Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezasına çarp-
tırılıyoruz hem de borçları ödemek için çalışmak zorundayız. Dilara da benzer sebeplerle oldukça stresli bir dönem 
yaşıyordu. Ev almak için de kredi çekmişti. Saldırıların yarattığı korku ve stres nedeni ile kalp krizi geçirdi” dedi.

Seks işçiliği yapmak zorunda olan ancak uzunca bir süredir çalışamayan trans kadınlar Dilara’nın ölümünün sebebinin 
bu saldılar olduğunu belirtirken diğer arkadaşlarının hayatlarından endişe duyduklarını da eklediler. Polis saldırılarının 
beraberinde nefret saldırılarını da arttırdığını ve intiharların yaygınlaşabileceğini söyleyen trans kadınlar bu saldırılara 
son verilmesini istediklerini söylediler.

18  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1073 
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İskitler’de translara organize saldırı!19 

Tarih: 26 Mayıs 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Ankara İskitler’de 15 kişilik bir çete trans kadınlara demir sopa, taş ve bıçakla saldırdı. Bir trans kadın sırtından bıçak-
landı. Saldırganlar transların arabalarını da tahrip etti. 

Son günlerde Ankara İskitler’de yoğunlaşan transfobik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu gece (25 Mayıs) yaklaşık 
15 kişilik bir grup trans kadınlara taş, bıçak ve demir sopalarla saldırdı. 

Saldırıda Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği üyesi bir trans kadın sırtından bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar 
trans kadınların araçlarını da tahrip etti.

Transfobik Saldırının Ardından Bir Trans Kadın İntihar Etti20

Tarih: 29 Mayıs 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Translara yönelik saldırıların yarattığı psikolojik tahribat nedeniyle Şişli’de yaşayan trans seks işçisi Eylül Elvin intihar etti.

Şişli’de yaşayan trans seks işçisi Eylül Elvin evinin karşısındaki boş arazide intihar etmiş olarak bulundu. Arkadaşları 
Eylül’ün cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan alarak son yolculuğuna uğurladı.

Önceki gece Beylikdüzü’nde trans kadınlara yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Evlerinde müşteri olarak gelen kişiler 
tarafından saldırıya uğrayan trans kadınlar ağır yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının şu anda iyi 
olduğu belirtildi. Saldırı haberinin ardından ise Eylül Elvin evinin karşısında bulunan boş arazide intihar etti.

Trans Aktivist Öykü Ay: “Son dönemde artan bu saldırılar nedeni ile birçok trans kadının kendini güvende hissetmi-
yor. Eylül Elvin’in de kendisini güvende hissetmediği ve toplum tarafından dışlandığı için intihar etti. Trans kadınların 
uğradığı ayrımcılıklar artık son bulmalı. Bu saldırılar nedeni ile intiharlar artabilir” şeklinde konuştu.

Eylül’ün cenazesi Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eylül’ün ailesi cenazeye sahip çıkmadı. Yenibosna Adli 
Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından arkadaşları Eylül’ün cenazesini teslim alarak Ayazağa Mezarlığı’na defnetti.

Transfobik Saldırgan Tespit Edildi21

Tarih: 31 Mayıs 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Geçtiğimiz Cuma günü evine müşteri olarak gittiği trans seks işçisini ve o sırada evde bulunan ev arkadaşını silahla 
yaralayıp gasp eden saldırgan polis tarafından tespit edildi.

Beylikdüzü’nde yaşayan trans seks işçisi Yeliz ve ev arkadaşı geçtiğimiz Cuma günü silahlı saldırıya uğradı. Müşteri 
gibi gelen transfobik saldırgan Yeliz’i ve arkadaşını tehdit ederek paralarını ve evde bulunan cep telefonlarını istedi. 
Yeliz ve arkadaşı telefonları ve paralarını vermek istemeyince saldırgan üstünde bulunan tabanca ile trans kadınları 
yaraladı. Ateş ettikten sonra paralarını ve evde bulunan cep telefonlarını alıp kayıplara karışan saldırgan güvenlik 
güçleri tarafından aranmaya başladı. Yeliz ve ev arkadaşı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trans aktivist Öykü Ay saldırı ile ilgili olarak “Bu tür saldırılar artıyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok 
şehirde trans kadınlar sistematik biçimde saldırıya uğruyor. Cezasızlık ise bu saldırganlara daha fazla cesaret veriyor. 
Transfobik saldırganlar hakettikleri cezaları almalı. Çünkü saldırılar arttıkça translar kendilerini güvende hissetmiyor 
ve intihara sürükleniyorlar. Bu saldırının olduğu gece bir arkadaşımız intihar etti. Artık bu saldırıların son bulması için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı” şeklinde konuştu.

Polisler güvenlik kamerasından saldırganın kimliğini tespit etti. Arama çalışmaları sürerken Yeliz ve ev arkadaşının 
sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

19  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1082  
20  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1094 
21  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1099 



78

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

Spor Salonunda Transfobik Saldırı22

Tarih: 8 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan özel bir spor salonuna giden trans kadın S.A. ve arkadaşı darp edildi.

Geçtiğimiz hafta katıldıkları pilates dersinde yer değiştirmek isteyince hakarete maruz kalan trans kadın S.A. ve arka-
daşı daha sonra darp edildi. S.A. ve arkadaşı birbirlerine daha yakın çalışabilmek için yer değiştirmek isteyince salon 
çalışanı hakaret ederek salonu terk etmek istedi. Salonda bulunan diğer üyeler spor salonu çalışanının çıkmasına 
engel olmak istedi. Bu sırada başka bir üye trans kadınlara hakaret ederek saldırdı.

Trans aktivist Öykü Ay saldırı ile ilgili olarak “Trans kadınlar sosyal hayatta kendilerine yer bulamıyorlar. Önyargılar 
hayatın her yerini kuşatmış durumda” şeklinde konuştu.

Saldırıya uğrayan trans kadınlar S.A. ve arkadaşı sosyal medya üzerinden XFit isimli spor salonuna şikâyetlerini bildi-
rirken saldırıyı yargıya taşıyacaklarını belirttiler. 

Mülteci Trans Kadınlara Darp ve Gözaltı23

Tarih: 13 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Taksim Meydanı’nda mülteci trans kadınlar, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Önceki gece Taksim Meydanı’nda bulunan mülteci trans kadınlar, sivil bir polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltı-
na alındı. 2 mülteci trans kadın önce sivil bir polis tarafında durduruldu. Yollarına devam etmek isteyen trans kadın-
ların peşine takılan sivil polis pasaport göstermelerini istedi. Daha sonra trans kadınların çevresi yaklaşık olarak 20 
polis tarafından sarıldı. Polisler tarafından seyahat özgürlükleri engellenen trans kadınlar pasaport göstermeleri için 
zorlandı. Bunun üzerine gözaltına alınmak istenen trans kadınlar soyunarak polisin tutumunu protesto etti.

O sırada Taksim Meydanı’nda bulunan yüzlerce kişi de olayı izlemek için etrafı sardı. Trans kadınlar darp edilerek zor-
la ekip aracına bindirildi. Olaya tanık olanlardan bir kişi ise “Taksim Meydanı’nda onlarca insan var. Bu insanların bir 
kısmı mülteci. Ama kimlik kontrolü özellikle trans kadınlara yönelik yapıldı” şeklinde konuştu.

Onur Yürüyüşüne Katliam Çağrısı!24

Tarih: 14 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Müslüman Anadolu Gençliği isimli radikal İslamcı bir grup sosyal medya hesapları üzerinden önce 19 Haziran Trans 
Onur Yürüyüşü’ne ardından ise 26 Haziran LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katliam çağrısı yaptı. Yapılan katliam çağrısına 
karşı İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat “Bu tehditlere pabuç bırakmayacağız!” dedi.

Önceki gün İslami terör örgütü Işid tarafında Orlando’da gerçekleştirilen katliamın ardından dün de Müslüman Ana-
dolu Gençliği isimli bir grup sosyal medya hesapları üzerinden önce Trans Onur Yürüyüşü için ardından da LGBTİ 
Onur Yürüyüşü için katliam çağrısı yaptı.

Müslüman Anadolu Gençliği isimli grup “Onursuz Sapıkları Yürütmüyoruz” başlığı ile Facebook üzerinden açtıkları et-
kinlik ile ilk önce 19 Haziran’da yapılacak Trans Onur Yürüyüşü’ne katliam çağrısı yaptı. Ardından Twitter ve Facebook 
üzerinden yayınladıkları “19 Haziranda yapılacak olan etkinliğimizin asıl amacına ulaşması ve toplumumuzda varolan 
bu ahlaksızlığa gerekli dikkati çekmesi için 26 Haziran tarihine ertelenmiştir. Etkinliğimiz 19 Haziran’da yapılacak olan 
travestilerin yürüyüşü yerine bütün LGBTli sapıkların katılacak olduğu asıl yürüyüş tarihi olan 26 Haziran Pazar saat 
16’da başlayacaktır” mesajı ile LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü hedef gösteren bir katliam çağrısı yaptı. 

22  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1114 
23  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1121 
24  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1127 
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Trans Onur Haftası’nı düzenleyen İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat bu durumla ilgili olarak “Bu çağrının birinci de-
recedeki sorumlusu AKP hükümetinin politikalarıdır. Çünkü cihatçılara açıktan destek vermek, hastaneler kurmak 
Suriye’den gelen cihatçıları tedavi ettirmek ve milletvekili, başbakan ve cumhurbaşkanının açıklamalarında bunları 
açıkça beyan etmesi bugün Türkiye’deki selefi cihatçılara güç veriyor. Bu pervasız açıklama hükümet politikaları ile 
birebir ilişkili. Ama biz LGBTİ aktivistleri, insan hakları savunucuları ve demokrasi güçleri olarak bu tehditlere pabuç 
bırakmayacağız! Bugün derneğimizin avukatı Eren keskin ile birlikte bu etkinlik ve sayfa hakkında suç duyurusunda 
bulunacağız” dedi.

Birçok LGBTİ ve insan hakları savunucusu ise açılan etkinliği ve Müslüman Anadolu Gençliği isimli grubun Facebook 
sayfasını şikâyet etti. Nefret söylemi barındırdığı için şikâyet edilen sayfa ve etkinlik ise kaldırıldı. Sayfa ve etkinlik 
sosyal medya hesapları üzerinden birçok tepki aldı. 

LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne Alperenler ve Müslüman Anadolu Gençlik’ten tehdit25 

Tarih: 15 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Müslüman Anadolu Gençlik grubunun ardından Alperen Ocakları, 26 Haziran’da gerçekleştirilecek 2016 LGBTİ Onur 
Yürüyüşü’nü tehdit etti. 

Sosyal medyada örgütlenen Müslüman Anadolu Gençliği isimli bir grup, 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek 2016 LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı ‘Onursuz sapıkları yürütmüyoruz’ adlı bir etkinlik çağrısı 
yaptı. Homofobi ve transfobi karşıtlarının tepkisi sonucu önce grubun etkinlik sayfası sonra grubun kendi sayfası 
kapatıldı. 

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican da homofobik ve transfobik nefret söyleminde bulunarak 
26 Haziran LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etti. Geçtiğimiz yıllarda da küçük bir grup olarak Onur Yürüyüşü zamanı 
İstiklal Caddesi’nde toplanan, provokasyon yaratan ancak yürüyüşü engelleyemeyen Alperen Ocakları’nın başkanının 
ifadeleri şöyle: 

“İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normal-
leştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 

“Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay 
edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz 
gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. 

“Devletimizin de milli değerleri göz önünde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Çünkü bu normal bir özgürlük 
değil. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz.”

Hêvî LGBTİ aktivistlerine “Allahüekber” diyerek saldırdılar!26 

Tarih: 19 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Hêvî LGBTİ üyeleri İstiklal Caddesi’nde sivil görünümlü homofobik, transfobik bir grubun saldırısına uğradı. Saldır-
ganlar “Allahüekber” nidalarıyla aktivistleri darp ederken, polis de aktivistlere “Gidin buradan ibneler” dedi. 

Trans Onur Yürüyüşü’ne dönük polis saldırıları devam ederken, sivil bir grup da Hêvî LGBTİ üyelerine saldırdı. Polisin 
izlemekle yetindiği saldırı İstiklal Caddesi’nde gerçekleşti.

25  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21861 
26  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21910 
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Emniyet Müdürlüğü: IŞİD, Trans Onur Yürüyüşü’ne Saldıracaktı27

Tarih: 22 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Geçtiğimiz Pazar, polisin sert müdahalesi nedeni ile gerçekleştirilemeyen 7. Trans Onur Yürüyüşü’nün ardından İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü yaptığı bir açıklamada IŞİD’in Trans Onur Yürüyüşü’ne saldıracağını ve 3 şüphelinin gözaltına 
alındığını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) 
ekipleri geçtiğimiz pazar günü Taksim’de yapılması planlanan ve polisin saldırdığı Trans Onur Yürüyüşü’ne terör örgü-
tü IŞİD’in saldırı yapacağı yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri 17 Haziran cuma günü Başakşehir 
ve Pendik’te bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 2’si Dağıstanlı top-
lam 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda canlı bomba intihar yeleği, askeri kamuflaj, 
askeri bıçaklar, lazer mesafe ölçer ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirdi.

TEM ekipleri gözaltına aldığı Dağıstanlı Zelimhan Aslanbek ve Bekhan Alim Han ile Fuat Güneş’in terör örgütü IŞİD’in 
çatışma bölgelerine gidip geldiklerini tespit ettiklerini belirterek, örgüt elemanlarına İstanbul’da malzeme aktarımı 
yapan kişiler olduğunu öne sürdü.

Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Aslanbek, Han ve Güneş işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Maçka Parkı’nda homofobik nefret saldırısı28 

Tarih: 23 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Trans Onur Yürüyüşü’ne polis ve sivil görünümlü transfobik çetelerin saldırısından üç gün sonra Maçka Parkı’nda 
eşcinsel bir genç saldırıya uğradı. 

22 Haziran akşam saatlerinde iki kişinin saldırısına uğrayan Uğur’a çevredekiler yardım etmedi. Güvenlik ve polis 
ayrımcılık yaparak ilgisiz davrandı. 

Yaşadıklarını kaosGL.org’a anlatan Uğur, “Eşcinselsen kimse senin sözünü dikkate almıyor” dedi. Uğur’un anlatımıyla 
saldırı şöyle gerçekleşti: 

“Maçka Parkı’nda dün akşam saatlerinde bir arkadaşla buluşmuştum. Birden arkamızdan birileri yaklaştı ve bizi tuttu. 
Bizi zorla kavrayan adam, “Napıyorsunuz lan burada” dedi. Arkadaşım kaçtı ama ben kaldım. ‘Napıyoruz’ dedim ben 
de. Ardından bana, “Kırık mısın lan sen? Ramazan Ramazan napıyorsun burada?’ dedi. Ben de ‘Çok sorunun varsa ara 
polisi gelsin’ dedim kendimi korumak için. Ardından ‘Biz biliyoruz senin burada ne bok yediğini’ diyerek telefonumu 
istediler. Vermeyince dövmeye başladılar. Yere yatırdılar ve özellikle kafama vurmaya başladılar.” 

Uğur, saldırıya uğrarken çevredeki insanların kendisine yardım etmediğini belirterek şöyle devam etti: 

“Etrafta insanlar vardı ama bir kişi bile geri dönüp bakmadı. Ben sürekli bağırıyor ve yardım istiyordum. Kimse yardım 
etmedi. Hatta bir kişi ‘Kes lan ne yardımı’ bile dedi bana. 

“Bilmiyorum ne kadar zaman dayak yedikten sonra güvenlik geldi. Beni dövenlerin birisi güvenliğin geldiğini görünce 
diğer arkadaşına ‘Daha fazla vurma, bırak’ dedi. Diğeri hiç dinlemedi ve güvenlik gelince onlara, ‘Arkadaşımın yarağını 
yalamaya çalıştı, asıldı ibne, biz de sinirlendik’ diye yalan söyledi.”

Güvenlik görevlilerinin kendisiyle ilgilenmediğini de söyleyen Uğur, “Bu durumun ardından ‘Evet ben eşcinselim ama 
böyle bir tavrım olmadı, böyle bir teklifte dahi bulunmadım’ dedim. Ama beni umursamadılar. Ben de en sonunda 
dernek üyesi olduğumu, polis çağırmalarını söyledim. Ancak o zaman biraz ilgili davrandılar” şeklinde konuştu. 

Uğur’un anlatımına göre güvenlik görevlileri polisi çağırdı ancak polis gelene kadar saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Polis 
de meseleyi önemsemedi ve Uğur bütün bunların ardından ‘herhangi bir şey çıkmayacağı için’ şikâyetçi olmaktan vazgeçti.

27  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1150 
28  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21947 
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Ankara’da dört trans kadın gözaltına alındı29 

Tarih: 30 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Ankara’da Esat Caddesi üzerinde dört trans kadın gözaltına alındı. Esat Caddesi üzerindeki trans kadınların yanına 
gelen polis ekipleri hakaret ederek kimlik göstermelerini istedi. 

Polis ekibinin transfobik hakaretlerine karşı çıkan trans kadınlar gözaltına alındı. Avukatlarını çağırmak isteyen trans 
kadınlara araç içinde hakaret etmeye devam eden polis ekibi trans kadınları Esat Karakolu yerine Ankara İl Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne götürdü. 

Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak’ın İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gitmesi üzerine ise trans kadınlara hakaret 
eden polisler bir anda tavırlarını değiştirerek kötü muamele ve hakaretten dolayı şikâyetçi olunmamasını istedi. Av. 
Koçak’ın bu hukuksuzluk teklifine karşı çıkması üzerine trans kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para 
cezası yaparak serbest bıraktılar. Av. Koçak yazılan cezalar hakkında itiraz dilekçesi verdi.30

“Türkiye, LGBTİ mültecilere geldikleri ülkelerin koşullarının aynısını dayatıyor”31 

Tarih: 30 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Denizli’de 28 Haziran Salı günü lezbiyen mülteci yaşamına son verdi. Ailesi sahiplendi, cenazesi İran’a götürülecek. 

Cenazenin nakil işlemleri Denizli’deki LGBTİ mülteciler, Denizli LGBTİ ve Aileleri ve Kaos GL işbirliğinde dayanışmayla 
yapılıyor. 

İntiharın ardından görüşlerine başvurduğumuz Kaos GL Derneği’nden Umut Güner, “Mülteciler geldikleri ülkelerden 
ayrılma sebeplerinden çok da farklı olmayan bir ortamla karşılaşıyorlar Türkiye’de. Sosyal haklara erişim neredeyse 
sıfır. Mültecilerin hem haklara erişiminden hem de güvenliğinden sorumlu devlet ve yerel yönetimler çoğu zaman 
görevlerini yerine getirmek yerine ekstra sorunlar çıkartıyor. Bu durum mültecilerin özellikle de LGBTİ mültecilerin 
yalnızlaşmasına, sorunlarının artmasına yol açıyor. Kaos GL Derneği gibi LGBTİ mültecilerle dayanışma çalışmaları 
yapan kurumlar da alanda yalnız kalıyor, destekler yeterli olmuyor. Türkiye, LGBTİ mültecilere geldikleri ülkelerin ko-
şullarından farklı olmayan koşulları dayatıyor. Hepimizin özellikle de LGBTİ toplumunun başı sağ olsun” dedi.

Trans Kadınlar, Saldırganlara Sordu: “45 Çocuk Tecavüze Uğrarken Neredeydiniz?”32

Tarih: 7 Temmuz 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Avcılar’da oturan bir trans kadının evine 20 kişilik transfobik bir grup saldırdı. Dayanışmaya gelen trans kadınlar sal-
dırıyı engellerken olay yerine gelen polisin cevabı “Taraflar barışsın, bugün bayram günü” oldu.

İstanbul Avcılar’da yaşayan bir trans kadının evine, dün 24 sularında 20 kişilik transfobik bir grup ellerinde taş, sopa 
ve satırlarla saldırdı. Saldırıyı haber alan diğer trans kadınlar olay yerine gelerek saldırganlara müdahale etti ve polise

29  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1163 
30  Şubat 2016 tarihinden bu yana Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde trans kadınlara yönelik polis baskısı ve saldırılar artmıştır. Bu saldırı-

lara karşı Pembe Hayat daha önce Ankara Valiliği’nden 3 kez görüşme talep etmiş ancak görüşme talepleri reddedilmiştir. Daha sonra Ankara 
Barosu Gelincik Merkezi ve Pembe Hayat olarak yapılan görüşme talebi de reddedilmiştir.  

31  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21987 

LGBT intiharları toplumsal bir meseledir. Eşcinsel intiharlarına ilişkin, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin “Eşcinsellik” başlıklı 10. Bil-
gilendirme Dosyası uluslararası araştırmalardan bilgilere yer veriyor. Dosyaya göre, gey, lezbiyen ve biseksüellerin (GLB) yaşamları boyunca 
intihar düşüncesi ve intihar girişimi sıklığı heteroseksüellerden daha fazla. Toplumsal ve kurumsal ayrımcılık ve nefret nedeniyle LGBT intihar-
larıyla doğrudan bağlantısı olabiliyor. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15708

 
LGBT intiharlarının nedenleri ve bu intiharların önüne geçilmesi konusunda Devlet’in yükümlülüğündedir ancak bu konuda herhangi bir çalışması 

bulunmamaktadır. Bu nedenle LGBT intiharları yaşam hakkı başlığı altında ele alınmıştır.  
32  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1168 
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haber verdi. Linç girişimini engelleyen trans kadınlar saldırganlara “Karaman’da 45 çocuk tecavüze uğrarken nere-
deydiniz?” dedi.

Olay yerine gelen polis ise saldırganlara müdahale etmek yerine “Taraflar barışsın, bugün bayram günü” dedi. Polis 
olay yerinde olmasına rağmen transfobik grup saldırıya devam etti.

Olay yerinde bulunan ve gruba müdahale eden trans kadınların itirazları sayesinde gruptan yalnızca iki kişi gözaltına 
alındı. Trans kadınlar, öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtince polisler “Böyle bir suç yok” diyerek saldırganları sa-
vundu.

Karakoldaki işlemlerin ardından rapor almak için Avcılar Devlet Hastanesi’ne giden trans kadınlara bir ayrımcılık da 
burada uygulandı. O anda hastanede bulunan kadın bir doktor, trans kadınları muayene etmeyi reddederken adli 
vaka olmasına rağmen trans kadınlar sırada bekletildi.

Trans kadınlar bu saldırıların Avcılar’da daha önce de yaşandığını belirterek “Mahallenin namusunu koruyacaklarmış. 
Meis Sitesi’nde de bunu yapmışlardı. Ama bu ülkede küçük çocuklar tecavüze uğrayıp insanlar öldürülürken kimsenin 
sesi çıkmıyor. Bu linç girişimine izin vermeyeceğiz. Onlar saldırdıkça biz bir araya geleceğiz” dedi.

Kasım 2012’de Avcılar’da bulunan Meis Sitesi önünde bir grup ellerinde meşalelerle “Mahallemizde fuhuş istemiyo-
ruz” diyerek sitede yaşayan transların sürgün edilmesini istemişti. Transların evleri taşlanmış ve ölümle tehdit edilmiş-
lerdi. Bu tehditlere ve saldırılara karşı trans kadınlar bir araya gelmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Balıkesir’de bir trans erkek intihar etti33

Tarih: 19 Temmuz 2016

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Ayaz Utku Karakulak adlı 22 yaşındaki trans erkek intihar etti.

Çevredekiler, Ayaz Utku’yu binanın çatısında görünce, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekibi, şişme yatağı açarken, trans erkek kendini binadan aşağı atarak intihar etti. 

Medya organları Ayaz’ın intiharını haberleştirirken kimlik ismini kullandı. Twitter kullanıcıları #AyazUtkuKarakulak 
hashtagiyle medya organlarına transfobi yaptığı yönünde baskı yaratırken, Ayaz Utku’nun sevgilisine nefret mesajları 
gönderildi. 

Sevgilisi Twitter adresinden “Benim 6 yıllık sevgilim, sırf trans diye ölmeyi hak etmedi. O koskoca dünyaya bir benim 
sevgilimi sığdıramadınız. Cenazesine gitmeme bile izin vermeyen yargılarınız batsın! Affım yok kimseye. Yükseklik 
korkusu vardı onun, kendini yüksekten attı. Nasıl yaktınız canını kim bilir... 6 senem, canım. Rahat uyu!” mesajını 
paylaştı. 

GZone’a Siber Saldırı34

Tarih: 21 Temmuz 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Eşcinsel kültür ve yaşam dergisi olan GZone’un web sitesi dün siber saldırıya uğradı. GZone’dan gelen açıklamada 
saldırının ticari sebeplerle gerçekleştirilmiş olabileceği ancak gzone.com.tr’nin tekrar yayına döndüğü belirtildi.

GZone’a yönelik siber saldırının ardından yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

Eylül 2014’ten beri yayında olan web sitemiz  gzone.com.tr, özellikle son 1 senedir aralıklarla gerçekleşen  “ping 
atma” dediğimiz yöntemle, aşırı talep gönderilip çökertilme temennisiyle siber saldırılara maruz kalmaktaydı. 

Zaman zaman sitemizde yaşanan bu sorunu göğüsledik ve önemli bir zaman dilimi boyunca kesintiye uğramadan 
web sitemizi ayakta tuttuk.

33  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22038 
34  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1176 
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Ancak bugün (20.07.2016) yaşanan kuvvetli siber saldırı süresince sitemizin yönetim paneli hack edilmek suretiyle 
içeriye sızılarak sitemizin kodları değiştirilmiştir. Web sitemize olan erişim yaklaşık iki saat boyunca engellenmişancak 
yapılan ivedi müdahale ile web sitemiz yayınına geri dönmüştür.

Daha önce başka LGBTİ içerikli sitelere de yapılan benzeri hackleme girişimlerine bakıldığında, yapılan bu siber saldı-
rıların politik veya homofobi amaçlı olduğunu görmekteyiz. Politik veya homofobi amaçlı olan tüm siber saldırılarda, 
saldırıyıüstlenen hacker veya grup, söz konusu sitelere bu hack girişimini neden yaptıklarını açıklamaktadırlar. Ben-
zeri bir durum bugün sitemize yapılan siber saldırıda yaşanmamıştır.

Bunun sonucunda, tarafımıza belli kurumlarda çalışan şahıslar tarafından önceden yapılan sözlü ve yazılı tacizleri de 
göz önüne alarak, yapılan saldırının ticari amaçlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Belli isimleri işaret eden elimizdeki 
bulgularıaçıklamak ise camiamız adına bizlere utanç vereceği için bu konuda şimdilik sessizliğimizi koruyacağız.

Aynı girişimin tekrarlanması durumunda bize kimlerin zarar vermek istediğini açıklayacağımızı duyurur, camiada az 
da olsa kalan itibarlarını korumaları adına, siber saldırı girişiminde bulunan bu şahısları en son kez uyarmak isteriz.

Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı süreçte, bazı kurumların ve şahısların tek derdiningzone.com.tr’yi çökertme isteği içinde 
olmasını, üstelik bunun da homofobi veya politik sebeplerden dolayı değil de ticari düşünce içinde yapılıyor olmasını 
esefle ve büyük üzüntüyle karşılıyoruz

LGBTİlerin sesini duyuran irili ufaklı tüm mecralar için, her ne sebeple olursa olsun, her türlü sansür ve engellemeye 
karşı durduğumuzu belirterek bizleri destekleyen herkese sevgi ve saygılarımızı sunarız.

GZone (www.gzone.com.tr) 

Mersin’de Trans Kadın Saldırıya Uğradı, Polis İfade Bile Almadı35

Tarih: 5 Ağustos 2016 

Kaynak Kaos GL/Pembe Hayat

Mersin’de trans kadın Melisa tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı. Polis, saldırganların elindeki bıçağı rögar 
kapağına atmakla yetindi. Melisa’nın ifadesini bile almadı.

Mersin’de trans kadın Melisa tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı. Bu gece (5 Temmuz) saat 3 sularında ger-
çekleşen saldırıda yaralanan Melisa, polisin kendisiyle ilgilenmediğini, olaylara seyirci kaldığını söyledi.

Mersin 7 Renk LGBTİ Dayanışma Derneği’ne bilgi veren Melisa, demir çubuk ve bıçakla saldırıya uğradığını, saldırının 
ardından polisi aradığını, polisin saldırganların elindeki bıçağı alıp rögar kapağından içeri attığını söyledi. Melisa po-
lislerin kendisine “Sen git biz gerekeni yaparız” diyerek olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Melisa, polisin olay yerinden ayrılmasından hemen sonra bir kez daha saldırıya uğradı. Polis, herhangi bir işlem yapmaz-
ken Melisa kendi başına Mersin Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kaldı. Hastane de pansuman yapıp evine gönderdi.

“Hem polise hem hastaneye dava açacağız”

Mersin 7 Renk LGBTİ Dayanışma Derneği sürecin takipçisi olacağını duyurdu. Dernekten Yağmur Arıcan KaosGL.org’a 
yaptığı açıklamada polisin ilgisiz ve ayrımcı tutumunu eleştirdi:

“Saldırıda polisin işbirliği net bir şekilde görülüyor. Hastanenin transfobisi görülüyor. Melisa’yı müşahede altına alma-
dan eve gönderiyorlar. Polis hiçbir işlem yapmıyor. Davayı üstlendik. Avukatımız ilgilenecek. Hem polise hem saldır-
ganlara hem da hastaneye dava açacağız.”

Mersin’de polisin trans kadınlar üzerinde baskı uyguladığını da belirten Arıcan sözlerine şöyle devam etti:

“Polis trans kadınlar üzerinde sürekli baskı uyguluyor ama dışarıdan gelecek bir saldırıyı destekleyebileceğini tahmin 
etmiyorduk. Polis, böylesi bir saldırıda bu şekilde davranıyorsa ortada birişbirliği olduğunu düşünüyoruz. Trans ka-
dınlara karakolda yapılanlar, sokaklarda yapılanlar yaptırımsız kalıyor.”

Derneğin avukatı Ezgi Özkan da sürecin takipçisi olduklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. Özkan, poli-
sin ifade almamasını eleştirerek, “Hastane kayıtları ve bölgedeki MOBESE görüntüleriyle birlikte saldırının detaylıca 
araştırılmasını talep edeceğiz. Polis genellikle transfobik nefret saldırılarında saldırganı koruyan bir tavır takınıyor. 
Mağduriyete ilişkin tutanak tutmaktan bile geride duruyorlar” dedi.

35  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22076 
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Trans Kadın Yakılarak Katledildi36

Tarih: 12 Ağustos 2016

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

İstanbul’da yaşayan trans kadın Hande Kader yaklaşık 1 hafta önce kayboldu. Arkadaşları ve sevgilisi kayıp ilanı verdi. 
Hande Kader’in yanmış cesedi Zekeriyaköy’de bulundu.

Yaklaşık olarak 1 hafta önce çalıştığı Harbiye’den müşterisinin arabasına binen trans seks işçisi Hande Kader’den ha-
ber alınamıyordu. Arkadaşları ve sevgilisi polise kayıp ilanında bulundu.

Kayıp ilanının ardından polisler arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmaları sırasında Zekeriyaköy yakınlarında bir 
trans kadının yakılmış cesedi bulundu.

Hande Kader’in sevgilisi D., gittiği morgta sevgilisinin vücudunda protezler olduğunu söyleyince yanmış cesedin 
Hande’ye ait olduğu tespit edildi.

Cesedin Hande’ye ait olduğunu kesinleştirmek için ailesine haber verildiğini ve defin işlemleri için de ailenin beklen-
diği belirtildi.

Hande İçin Sokağa Çıkan Aktivistlere Polis Saldırdı37

Tarih: 16 Ağustos 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Geçtiğimiz hafta yanmış cesedi Zekeriyaköy’de bulunan Hande Kader için sokağa çıkan aktivistlere dün polis saldırdı.

Dün, İstanbul Kadıköy’de Hande Kader için biraraya gelerek oturma eylemi başlatan 3 aktiviste polis saldırdı. Oturma 
eylemi yaparak transfobik nefret cinayetlerine dikkat çekmek isteyen aktivistlerin ikisi zorla ekip aracına bindirildi.

Hande Kader’in katledilmesinin ardından sokağa çıkmaya başlayan aktivistlere Kadıköy’de polis izin vermedi. Polisin 
müdahalesinin karşısında aktivistler bunun toplumsal bir mesele olduğunu, Hande Kader’in ilk olmadığını ama son 
olması için oturma eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler. Hem Hande Kader’i anmak hem de transfobik saldırılara ve 
cinayetlere dikkat çekmek isteyen aktivistler OHAL süreci bahane edilerek eylemlerine müdahale eden polis eylemi 
kaydeden videoyu da silmek istedi.

Eylemi gerçekleştiren aktivistlerden Yıldırım Beyazıt çevrede bulunan kadınlardan da kendilerine destek geldiğini 
ancak polisin OHAL sürecini bahane ederek eyleme müdahale ettiğini belirtti.

Beyazıt: “Kadıköy Boğa’da trans cinayetlerine dikkat çekmek için oturma eylemi başlattık. 15 dakika sonra sivil po-
lisler geldi. Kalkmamızı istediler. Bizde protesto hakkımızın olduğunu söyleyerek savunmaya geçtik ve çevremizdeki 
kadınlardan da destek aldık. Başka arkadaşlarımızın ölmesinin önüne geçmek istediğimiz için oturduğumuzu söyle-
sek de polisler zor kullanarak beni ve bir arkadaşımızı darp ettiler.

Eylem başında başlattığımız canlı yayını silmek isteyen polisler zorla telefonlarımıza el koydu ve izinsiz bir şekilde 
kurcalamaya başladılar. Kurcaladıkları anda arbede çıkarıp telefonlarımızı kilitledik. Karakola götürülmedik arabada 
bizi tuttular ve OHAL var OHAL’e göre davranmazsanız sizi tutuklarız tehditlerinde bulundular” dedi.

Trans Kadın İntihar Etti!38

Tarih: 22 Ağustos 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

İzmir’de yaşayan trans kadın seks işçisi Azize Ömrüm toplum baskısına dayanamayarak intihar etti. Azize Ömrüm’ün 
yakın arkadaşı trans aktivist Öykü Ay “Bu intihardan hepimiz sorumluyuz dedi.

36  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1187 
37  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1193 
38  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1210 
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Yaşadığı İstanbul’dan İzmir’e taşınan trans kadın seks işçisi Azize Ömrüm yaşadığı toplum baskısına dayanamayarak 
intihar etti. Azize Ömrüm’ün yakın arkadaşı Öykü Ay, bu intihardan kendisi dâhil herkesin sorumlu olduğunu belirtti.

Trans kadın seks işçisi Azize Ömrüm’ün intiharının ardından konuşan Öykü Ay “Azize hepimizden farklıydı. O, yalnızca 
bir kişiyi sevmişti. Ancak sevdiği çocuğun ailesi onları ayırdı. Azize, sevdiğinin evlendirilmesine dayanamadı. Hepimi-
ze aşkını anlattı. O kadar çok anlatıyordu ki hiç birimiz onun aşkını anlamayan bir hale gelmiştik. O da çareyi kendisini 
soyutlamakta bulmuştu” dedi.

Azize’nin seks işçiliği yapmak istemediğini, aslında bir aşçı olmak istediğini belirten Ay “Çok güzel yemek yapardı. 
Bu hayatta birlikte yatağa girmek istediği tek kişi sevgilisiydi. Ancak hayat koşulları nedeni ile seks işçiliği yapmak 
zorundaydı. Sistem başka bir işte çalışmasına izin vermiyordu. Bu yüke ve yalnızlığa dayanamadı” diyerek Azize’nin 
intiharından arkadaşları dâhil bütün toplumun sorumlu olduğunu belirtti.

“Bütün Travestilerin Canına Okuyacağız”39

Tarih: 25 Ağustos 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da trans kadınlara kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı. Saldırganlar silah doğrultarak “Bütün travestilerin canına 
okuyacağız” şeklinde tehditler savurdu.

Önceki gün, Ankara’da yaşayan trans kadın Z.S. saldırıya uğradığını belirtti. Pembe Hayat’ın translar için oluşturduğu 
acil duyuru gurubuna mesaj atan Z.S. saldırganların iki kişi olduklarını ve evine geldiklerini anlattı.

Evine gelen saldırganlara kapıyı açan Z.S. kendisine silah doğrulttuklarını söyledi. Saldırganların “Bütün travestilerin ca-
nına okuyacağız” diye tehditler savurduğunu söyleyen Z.S. darp edildiğini ve karakola gidip şikâyetçi olduğunu belirtti.  

Z.S.’nin uğradığı saldırıyı duyan H.S. ise benzeri bir olay yaşadığını anlattı. H.S. “Aynı şekilde benim de evime geldiler. 
Ancak beni yaralayamadan kaçmak zorunda kaldılar” diyerek olayı anlattı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir çete olduğu ve organize bir şekilde hareket ettiği düşünülüyor.

Trans Kadınlara Demir Sopalı Saldırı!40

Tarih: 31 Ağustos 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Dün gece geç saatlerde bir grup Ankara’da trans kadınlara demir sopalarla saldırdı.

Dün gece 1 sularında Bülbülderesi üzerinde bulunan trans kadınlara, bir grup demir sopalarla saldırdı. Saldırıya uğ-
rayan trans kadınlar Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak ve Yönetim Kurulu Başkanı Buse Kılıçkaya ile birlikte 
hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Trans kadın S.’nin yaşadığı eve müşteri gibi gelen bir kişi S.’yi gasp etmeye yeltendi. S.’nin direnmesi üzerine evden 
kaçarak uzaklaşan saldırgan Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan diğer trans kadınlara da saldırdı. Çevrede bulu-
nan diğer trans kadınların müdahalesi ile paniğe kapılan saldırgan kaçmaya başladı. Saldırganın tek başına geldiği 
aracın Ford markalı bir transit olduğu ve plakasının da 06 DV 7440 olduğu belirtildi.

Çevrede bulunanların yardımıyla Esat Polis Merkezi’nden ekiplerin gelmesi üzerine yakalanan saldırgan alkolün etkisi 
ile böyle davrandığını iddia etti. Trans kadınlar bu durum üzerine şikâyetçi olmadıklarını belirttiler.

Ancak saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra yanında 3 kişi ile birlikte tekrar Bülbülderesi’ne geldi. Plakasız bir araç ile 
gelen saldırganlar bu kez de ellerinde demir sopalarla cadde üzerinde bulunan trans kadınlara saldırdılar. Saldırganlar 
daha sonra geldikleri plakasız araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.

Trans kadınlar Pembe Hayat Derneği’ne ulaşarak durumu anlattılar. Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak ve Buse 
Kılıçkaya ile birlikte Esat Polis Merkezi’ne giden trans kadınlar şikâyetçi olmak istediklerini belirttiler.

Numune Hastanesine giderek darp raporu alan trans kadınların ifadesi alındı ve saldırganlar hakkında şikâyette bulunuldu.

39  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1215 
40  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1220 
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Ankara’da ‘talimatlı’ homofobik saldırı41

Tarih: 31 Ağustos 2016

Kaynak: Kaos GL

Okurumuz Ahmet, Ankara’da yaşadığı homofobik saldırıyı anlattı: “Bir kişi talimat verdi, diğeri silah kabzasıyla çene-
me vurdu. Dişlerim döküldü. Hâlâ kendimi toparlamaya çalışıyorum.”

Homofobik ve transfobik nefret saldırıları LGBTİ toplumunu hedef almaya devam ediyor. Neredeyse her gün ayrımcı-
lık ve nefretle yüzleşen LGBTİ’ler çoğu zaman yaşadıklarını anlatamıyor.

Okurlarımızdan Ahmet bundan yaklaşık 3 ay önce Ankara Adliyesi’nin hemen yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda uğ-
radığı homofobik nefret saldırısını ve ardından yaşadıklarını KaosGL.org’a anlattı. Ahmet, Mayıs ayında iki kişinin 
saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri silahın kabzasıyla Ahmet’in çenesine vururken diğeri talimat verdi. Ahmet, 
homofobik hakaretlere maruz kaldı, saldırının ardından “polise güvenmediği” ve diğer nefret saldırılarında polisin 
yaptığı ayrımcılıktan dolayı suç duyurusunda bulunmadı.

“Silah kabzasıyla saldırdılar”

Ahmet, saldırının yaşandığı akşamı şöyle anlattı:

“Bundan yaklaşık 3 ay önce saldırıya uğradım. Zor bir süreç, şu an bile durumu kabullenmekte zorlanıyorum. Kaos 
GL’ye mail atmakta bile kararsız kaldım ama yaşadıklarımı anlatmak istedim.

“28 Mayıs’ta iş çıkışı biraz kafamı dağıtmak için Cumhuriyet Parkı’na gittim. İki bira aldım. Biliyorum tekin yerler de-
ğildi ama bir şey olmaz ümidiyle yine de parka oturdum. Kendi halimde bira içiyordum. Biraz sonra bir çocuk işemek 
için biraz uzağıma duvara gitti. İşedikten sonra yanıma geldi. 21 yaşında, temiz yüzlü genç bir çocuktu. Sonra 35 
yaşlarında bir adam daha geldi. Gri takım elbiseli itici bir tipti. Her ikisi de aslında ilgi alanımda değildi. Sohbet ettik. 
Biradan ikram ettim. 21 yaşındaki çocuk çok ilgiliydi benimle. Web tasarımı ile uğraştığını söyledi. Kartını verdi. Müzik 
dinledik. Bana ilgi duyduğunu söyledi. Tabi ki gitmedim, akıllılık ettim.

“Aradan biraz daha zaman geçti. İyice güven sağlamak için diğer adam kredi kartını çıkardı. İçki almasını söyledi. 
Sonra ‘Opera Binası’nın oradaki köprünün altına gidelim’, dedi. Yolda kolyemin çok güzel olduğunu söyleyerek bak-
mak istediler. ‘Değersiz bir şey’ dedim. Köprünün altına geldiğimizde yaşlı olanı etrafı kontrol etti. Genç olan birden 
tabanca çıkardı. O korkuyla silahı elinden almaya çalıştım ama alamadım. Kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Beni yere 
yıktı. Silahın kabzasıyla dişlerime vurmaya başladı. Vurdukça gözümde şimşekler çakıyordu. Ön dişlerim ağzımın 
içine doldu.”

Biri izledi ve talimat verdi; diğeri saldırdı

Ahmet, şiddete uğrarken diğer adamın da kendilerini izlediğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Yaşlı olan bizi izliyordu ve bir noktada genç çocuk diğerine, ‘Abi ne yapayım’ dedi. Diğeri ‘devam et’ deyince devam 
etti. Tekrar sordu ve adam ‘bırak’ deyince kurtulmuş oldum. Hemen acile gittim. Kafada bir çatlak, ön dişlerimde 
kırıklar vardı. Polise gitmeye utandım. Hem de polise güvenmiyordum. Polise ve mahkemelere güvenemiyorum. 
Doktorlara da düştüğümü söyledim.”

Homofobik hakaretler ve tehdit

En çok üzüldüğü şeyin saldırganların dışarıda olması olduğunu belirten Ahmet, saldırının ardından kendisine verdikle-
ri karttaki telefona mesaj attığını; saldırganların ise “Götünü siktireni dövmek sevaptır, siz ibneler böylesiniz” diyerek 
tehdit ettiğini belirtti.

Saldırıdan bu yana üç ay geçti. Ahmet’in tedavisi devam ediyor. Psikolojik anlamda biraz daha iyi olduğunu söyleyen 
Ahmet, yaşananların ardından nasıl hissettiğini şöyle anlattı:

“O silahın kabzası yüzümü parçalayabilirdi. Tetiği çekse ölebilirdim. Bu aralar homofobik ve transfobik saldırılar arttı. 
Suriyeli eşcinsel mültecinin, Hande Kader’in ölümü; Orlando katliamı… Zaten kötü olan psikolojim iyice kötüleşti.”

41  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22165 
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Eşcinsel kadın hayatına son verdi42

Tarih: 31 Ağustos 2016

Kaynak: Kaos GL

Ailesinden şiddet gördüğü ve ölüm tehdidi aldığı için Almanya’ya giden eşcinsel kadın Nalan Bayar hayatına son 
verdi.

Türkiye’de yaşadığı baskılardan dolayı üniversite eğitimi için Almanya’ya giden eşcinsel kadın Nalan Bayar 29 Ağus-
tos sabahı hayatına son verdi.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve ODTÜ Makine Mühendisliği okuyan 1970 doğumlu Bayar, 
daha önce yazdığı bir mektubunda kız kardeşlerine sevgilisinden bahsettiğini, doktor olan ablasının kendisini lez-
biyen olduğu için ölümle tehdit ettiğini anlatmıştı. Öğretmen olan kız kardeşi ve eşinin de kendisini tehdit ettiğini 
söyleyen Bayar yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Zaman içerisinde kaygı bozukluğu ve psikolojik depresyon yaşadım, intihar düşünceleriyle boğuştum. İstanbul’da 
tedavi gördüm. O süreçte, doktor kontrolüyle 2 yıl ilaç tedavisi gördüm. Aile bireyleri benimle görüşmedi, yalnız bı-
rakıldım. Tedavim devam ederken ablamdan eşcinsel olduğumu öğrenen erkek kardeşim tarafından Temmuz 2014’te 
darp edildim.

“Ölüm noktasına getirildiğim erkek kardeşim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak istedim ancak davacı 
olduğum takdirde avukat olan kardeşimin avukatlık diplomasının iptal edilebileceği söylendi ve babamın da beni bu 
nedenle evlatlıktan reddedeceğini söylemesi üzerine şikâyetten istemeyerek vazgeçtim. Ancak can emniyetim için 
elimdeki mevcut maddi birikimlerimi Almanya’ya üniversite aracılığı ile tekrar gelmeye ve gerçek anlamda medeni bir 
toplum olan Almanya’da yaşamaya karar verdim.” 

Transfobik Saldırgan: “Sizinle işim daha bitmedi”43

Tarih: 2 Eylül 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Üç gün önce Ankara’da trans kadınlara demir sopalarla saldıran saldırganlardan birisi yakalandı. Saldırgan, karakolda 
trans kadınlara tehditler savurdu.

Üç gün önce Ankara Bülbülderesi’nde trans kadınlara demir sopalarla saldıran saldırganlardan birisi yakalandı.

Trans kadın S.’nin evine müşteri gibi gelen ve daha sonra gasp etmek isteyen saldırgan yakalandı. 

Saldırgan ilk başta trans kadınların şikâyetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrılmış fakat daha sonra plakasız bir 
araçta yanına aldığı 3 kişiyle trans kadınlara saldırmıştı. 

Saldırgan, ilk başta geldiği aracın plakasından tespit edilip yakalandı. Teşhis için giden trans kadınlara “Sizinle işim 
daha bitmedi” diye tehditler savurdu.

Polis: “Sizinle uğraşamayız”

Tespit için giden trans kadınlar, saldırganın tutumunu Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak’a bildirdi.

Av. Rıza Yalçın Koçak, saldırganın tutumu üzerine Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak koruma talebinde bulundu.

Koruma talebini kabul ettiklerini belirten memur telefonu kapattıktan sonra saldırıya uğrayan trans kadınlara dönerek 
“Işimiz başımızdan aşkın. Sizinle uğraşamayız” diyerek koruma talebini işleme koymadı.

Saldırgan Serbest

Saldırgan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

42  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22166 
43  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1222 
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Bodrum ve Antalya’da nefret cinayetleri: “İlişki teklif etti, öldürdüm”44

Tarih: 5 Eylül 2016

Kaos GL: Kaos GL

Bodrum’da İrlandalı oyuncunun öldürülmesi ve Antalya’da geçtiğimiz aylarda işlenen cinayetlerin detayları açığa çıktı. 
Cinayetlerin zanlıları “haksız tahrik indirimi”nin arkasına sığınmak için bildik bahaneyi yineledi: “Bana ilişki teklif etti.”

Bodrum ve Antalya’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen iki ayrı cinayetin katil zanlıları yakalandı. Her iki cinayette 
de zanlılar homofobik nefret cinayetlerinin bildik savunması “İlişki teklif etti” ifadelerini kullandı.

Bodrum: 2’si kardeş 4 kişi İrlandalı oyuncuyu öldürdü

Doğan Haber Ajansı’ndan Nilüfer Demir’in haberine göre Bodrum’da 4 ay önce öldürülen İrlanda uyruklu tiyatrocu 64 
yaşındaki John Edward Donnelly cinayetiyle ilgili 2’si kardeş 4 kişi gözaltına alındı.

İrlandalı John Edward Donnelly, Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi›nde geçen 3 Haziran›da öldürüldü. Evin-
de yerde çıplak ve kanlar içinde ölü olarak bulunan Donnelly›in cinayetinin çözümü için Bodrum İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği soruşturma başlattı. 3 ay boyunca yürütülen sokak çalışması kapsamında 81 MOBESE kaydı 
ve 726 işyeri güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi olarak 28 yaşındaki 
Mehmet Irmak ve 27 yaşındaki Osman Aslan Bodrum›da, 20 yaşındaki Sinan Irmak ile Ali Turhan ise İstanbul›da ge-
çen perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İnşaat işçisi ve kardeş olan Mehmet Irmak ile Sinan Irmak›ın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Sinan Irmak ifadesinde, olay 
gecesi Donnelly›nin kendilerini eve davet ettiğini, bir süre salonda oturduktan sonra Donnelly›nin kendileriyle ilişkiye 
girmek istediğini öne sürdü. Irmak ifadesinin devamında ilişki daveti üzerine mutfaktan ekmek bıçağını aldığını, be-
line sakladığını ve ağabeyinin «Vur» demesi üzerine ise belinden çıkardığı bıçağı Donnelly›nin boynuna sapladığını, 
ardından 1 kez kafasına ve 2 kez de sırtından yaraladığını ifade etti..

Evde parmak izleri bulunan ve gün içerisinde de eve geldikleri belirlenen Ali Turhan ve Osman Aslan şüpheli olarak 
gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya: “İlişki teklif etti” savunması

Antalya Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ndeki cinayet, geçen 12 Mart gecesi 
saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katında oturan emekli muhasebeci Şevket Bülbül, 
evinde boğazından bıçaklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre yaralı halde merdivenlerden inerek sokağa çıkan Bülbül, yoldan geçen araçları 
durdurmaya çalışarak yardım istedi. Çığlıkları duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Yaklaşık 
200 metre ilerdeki otobüs durağına kadar giden Bülbül, tekrar oturduğu apartmanın önüne gelerek yere yığıldı. 
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Şevket Bülbül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süredir Kaleiçi Yat Limanı’nda günübirlik tur teknesinde çalıştığı belirtilen Bülbül’ün ölümüyle ilgili soruşturma 
başlatan polis, evde biri kahverengi, diğeri beyaz renkli, eşleri bulunmayan 2 ayakkabı buldu. Polis, olayın meydana 
geldiği mahalledeki güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Görüntülerde koşarak kaçan 2 kişiden birinin aya-
ğındaki ayakkabıların, evdeki ayakkabıların eşi olduğu belirlendi. Bu kişinin Mahmut Kanmaz olduğunu tespit eden 
polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kanmaz’ın beraberindeki 17 yaşındaki F.Y. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.

Sorgusunda Şevket Bülbül’ü 3 yıldır tanıdığını söyleyen Mahmut Kanmaz, olay günü yanında F.Y. olduğunu söyledi.

Şevket Bülbül›ün o gece hem kendisine hem yanındaki arkadaşına birlikte yatmayı teklif ettiğini, ancak kabul etme-
diklerini iddia eden Kanmaz, gece maktul uyuduktan sonra mutfaktan aldığı bıçağı Bülbül›ün boynuna sapladığını 
kaydetti. F.Y.›nin de maktulün cebindeki cüzdan ile telefonunu aldığını iddia eden Kanmaz, evden kaçarken de yanlış 
ayakkabı giydiğini söyledi.

44  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22183 



89

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
16

F.Y. ise olay gecesi kalacak yeri olmadığı için yardım istediği arkadaşı Mahmut Kanmaz’ın, ‘Benim bir tanıdığım var. 
Orada kalabilirsin’ dediğini belirterek, “Mahmut beni maktulün evine götürdü. Birlikte sohbet ettik. Şevket Bülbül 
bana evinde kalabileceğimi, alttaki pastanede de çalışabileceğimi söyledi. Sonra uyuduk. Gece yarısı Mahmut beni 
uyandırdı. Mahmut Kanmaz’ın Şevket Bülbül’ün boğazını kestiğini gördüm. Korkup kaçtık” diye konuştu.

Cumhuriyet savcılığı, ömür boyu hapis istemiyle iki sanık hakkında hazırlanan iddianameyi Antalya Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdi. İki sanık önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Trans Kadına Polis Saldırısı45

Tarih: 8 Eylül 2016 

Kaynak: Kaos GL / Pembe Hayat

Seks işçisi trans kadın N., polis tarafından saldırıya uğradı. N., yaşadığı saldırının ardından Bursa Özgür Renkler Der-
neği’ne başvurdu. Trans kadınlara yönelik polis saldırıları geçtiğimiz Şubat ayından bu yana artış gösteriyor.

Bursa Merinos’ta 25 Ağustos gecesi saat 1 sularında polis tarafından şiddete uğrayan seks işçisi trans kadın N., Özgür 
Renkler Derneği’ne başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde geç saatlerde Merinos civarında bulunan trans kadına polis tarafından şiddet uygulandı. Polis 
ekiplerince emniyete alınan trans kadın N.’nin dudağının patladığı ve belinde incinme olduğu raporlandı. Özgür Renk-
ler Derneği’ne ulaşan trans kadın N. olayı şu şekilde anlattı:

“Çalıştığım cadde üzerinden polis ekiplerince emniyete alındım. Para cezası alıp tekrardan geri döndüm. Üstünden 
çok geçmeden yeni bir ekip gelip beni emniyete götürmeye çalıştı. Gitmek istemediğimi, zaten az önce emniyetten 
geldiğimi belirttim. Fakat zorla, taciz ederek arabaya bindirdiler beni. Karakolda, polis amiri bana saldırdı ve dudağım 
patladı. Belimde de incinmeler oldu. Beni ilk alan ekip hastaneye götürüp darp raporu aldı ancak bana vermediler. 
Avukat çağırmak istediğimi belirttim ama avukata haber verilmedi. Şikâyetçi olacağımı söyleyince beni tehdit ettiler.” 
Trans kadın N., yaşadığı saldırıyı Özgür Renkler Derneği’ne bildirdi. Gerekli işlemlerin yapılması ve yasal sürecin baş-
latılmasını sürecini dernek avukatı Nazlı Ceren Şentürk takip edecek.

Polis ve Çete Saldırıları Artıyor!

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana başta Ankara olmak üzere trans kadınlara yönelik polis baskısın ve çete saldırıları 
artış gösterdi. İskitler’de başlayan saldırıların ardından kolej, Çok Katlı Otopark ve Esat gibi bölgelerde de kolluk 
güçleri, cadde üzerinde bulunan trans kadınları tehdit ve darp etmiş keyfi para cezaları yazarak sindirmeye çalışmıştı.

Ankara’nın ardından, İstanbul, Antalya ve Malatya’da da trans kadınlar kolluk saldırısı ve baskısına maruz kalmışlardı.

19 Haziran’da düzenlenmek istenen 7. Trans Onur Yürüyüşü ise valilik yasakları ile gerçekleştirilememiş ve aktivistler 
yoğun polis saldırısında darp edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

12 Ağustos’ta Zekeriyaköy’de trans kadın Hande Kader’in yanmış cesedinin bulunmasının ardından ise trans aktivist-
ler başta olmak üzere birçok insan hakları savunucusu ve transfobi karşıtı Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde 
sokaklara çıkmış ve “Hande Kader Son Olsun” demişti. Farklı örgütlerden ve bağımsız olarak LGBTİ aktivistleri ise 
TBMM’yi ziyaret ederek basın açıklaması düzenlemiş ve “Biz yaşamak istiyoruz. Hande için adalet herkes için adalet” 
demişlerdi.

HDP ve CHP’den bazı milletvekilleri de çeşitli açıklamalar yaparak transfobinin nefret suçları kapsamında sayılması ve 
translara yönelik artan saldırıların önüne geçilmesini talep etmişti.

Bu süre zarfında ise trans kadınlara yönelik polis ve çete saldırıları devam etti. En az 3 trans kadın baskılar nedeni ile 
intihar ederek yaşamına son verdi. 

45  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22202 
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Ankara’da Bıçaklı Saldırı!46

Tarih: 18 Eylül 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Dün gece Ankara’da trans kadın Çisem Ünal bıçaklı saldırıya uğradı.

Ankara’da bulunan bir gece kulübünden çıkan trans kadın Çisem Ünal bıçaklı saldırıya uğradı.

Gece kulübünden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan trans kadın kasıklarından yaralandı. 
Hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan Çisem Ünal’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çisem Ünal daha önce Çalıştığı caddede 3 polis memuru tarafından hakarete ve fiziksel şiddete maruz kalmış ve bu 
saldırı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Çisem Ünal geçtiğimiz yıl uğradığı bu polis saldırısının ardından hu-
kuki alandaki mücadelesini sürdürmektedir.

Bir LGBTİ Cehennemi: Eskişehir H Tipi Hapishanesi47

Tarih: 20 Eylül 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Geçtiğimiz Ağustos ayında Eskişehir H Tipi Hapishanesi’nde kalan LGBTİ mahpuslarla görüşen Pembe Hayat’tan Av. 
Rıza Yalçın Koçak, trans ve eşcinsel mahpuslara yoğun baskı uygulandığını ve keyfi uygulamaların olduğunu belirtti.

Eskişehir H Tipi Hapishanesi’nden tahliye olan Deniz’in, Pembe Hayat’ı araması üzerine dernek avukatı Rıza Yalçın 
Koçak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Av. Rıza Yalçın Koçak yaptığı ziyaret sırasında hapishanede bulunan trans ve eşcinsel mahpuslarla görüşmeler yaptı. 
Görüşmeler sonucunda hapishanede LGBTİ’lere yönelik keyfi uygulamalar ve yoğun baskı olduğunu belirtti.

Neredeyse tüm cezaevleri gibi şehirden uzağa yapılmış olan Eskişehir H Tipi Hapishanesi’ne yaptığı ziyaret sırasında 
gözlemlerini aktaran Av. Koçak: “Avukat görüş odası içerisinde kamera bulunmamakla birlikte iki yanında kapısı olan 
ve ince cam ile kapatılmış küçük bir alan. Camlar ses geçirir mahiyette. Ayrıca avukat görüşme odası infaz memurları-
nın sigara içme alanı olarak kullandıkları bölüme bakıyor. Avukat-müvekkil görüşmesinin gizliliği temel ilkesini sağlar 
hiçbir tedbir alınmamış. Görüş hem görünür hem de duyulur koşullarda gerçekleştiriliyor” dedi.

LGBTİ Mahpuslara Hakaret: “Seni Yumuşatırım!”

Trans mahpuslar, kendilerine sürekli “beyler” diye hitap edildiğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için fahiş ücretler öde-
mek zorunda kaldıklarını belirttiler.

Trans mahpus Sevda, kendilerine kadın kıyafetlerinin verilmediğini ve bir cımbız almanın bile bir işkenceye dönüş-
tüğünü belirterek hapishanede ihtiyaçlarını karşılayabilmek başka koğuşlarla iletişime geçmek zorunda kaldıklarını. 
Başka koğuşlar üzerinden ihtiyaçlarını karşılama durumunda ise bir cımbız için 10 paket sigara vermek zorunda kal-
dıklarını ve translar için hapishanenin yaşanılamaz olduğunu anlattı.

30 kişilik koğuşta 4 kişi kaldıklarını belirten Sevda, daha önce tutuklu bulunduğu Sincan L Tipi Cezaevi’nden sürülerek 
buraya geldiğini belirtti. Gardiyanlar tarafından tecavüze uğrayan Sevda, haklarında şikâyetçi olduğu 3 infaz koruma 
memuruna dair Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılması sonucu hapishane yönetiminin 
intikam almak için sürgünü gerçekleştirdiğini söyledi.

Sevda ile birlikte Sincan L Tipi Cezaevi’nden sürülen Başak ise aynı davada Sevda lehine tanıklık yaptığı için cezaevi 
yönetiminin kendisini de sürdüğünü belirtti. Sürüldükleri hapishanede de gardiyanların sözlü tacizine maruz kaldık-
larını belirten Başak, psikiyatri ilaçlarına ihtiyacı olmasına ve reçetesinin bulunmasına rağmen hapishane yönetiminin 
keyfi bir biçimde ilaçları temin etmediğini söyledi.

Başak da Sevda gibi LGBTİ olmayan mahpusların telefon konuşma süresinin 20 dakika olduğunu kendilerine 10 daki-
ka görüşme sağlandığını, spor, kütüphane gibi aktivitelere çıkarılmadıklarını anlattı.

46  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1231 
47  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1237 
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Müebbet hapis cezasına çarptırılan Esra Arıkan ise tek başına bir koğuşta tutuluyor. Arıkan, kantinden istediği hiçbir 
şeyi zamanında alamadığını ya da hiç getirilmediğini belirtti. Arıkan aynı zamanda telefonla konuşma hakkından da 
mahrum bırakıldığını ve hasta olan annesinden haber alamadığını söyledi.

Eşcinsel mahpus Murat, görüşme esnasında en çok infaz memurlarının ve diğer tüm hapishane görevlilerini sürekli 
nefret dili üretmesinden, yumuşak, top, ibne, götveren şeklinde kendilerine hitap edilmesinden duyduğu rahatsızlığı 
dile getirdi. Gün içerisinde en çok duyduğu tehdidin ‘seni yumuşatırım’ olduğunu söyledi.

Ters Kelepçe ile İşkence!

Mahpuslar hapishane yönetiminin ters kelepçe uygulaması ile işkence yaptığını belirttiler.

Eşcinsel mahpus Atakan, 2 eşcinsel mahpus ile birlikte yaklaşık 4 yıldır bu hapishanede kaldığını ifade etti. Mahpus-
ların en ufak bir taleplerinin hapishane yönetimi tarafından kabul edilebilir bulunmadığı durumlarda ters kelepçeli 
olarak 4-5 saat süreliğine süngerli odaya koyulduklarını ifade etti.

Trans mahpus Sevda ise cezaevinde süngerli ve halılı oda uygulamalarının olduğunu, keyfi şekilde bu odalara ters 
kelepçeli olarak atılıp 4-5 saat burada tutulduklarını anlattı.

Yoğun Baskı ve Keyfi Uygulamalara Son Verilsin

Av. Rıza Yalçın Koçak, yaptığı görüşmeler sonrasında mahpusların anlattıklarının oldukça korkunç şeyler olduğunu 
belirtti. Av. Koçak, cezaevi müdürü Kamil Özdemir’in LGBTİ mahpuslara yönelik keyfi uygulamalarda bulunduğunu 
gözlemlediğini söyledi.

Bütün mahkûmların genel olarak aynı sıkıntılardan bahsettiğini belirten Av. Koçak, yoğun baskı ve keyfi uygulamala-
rın çok rahat gözlemlenebildiğini ve bu baskı ve uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Trans Kadına Saldırı: “Bu Mahalle Gezici Değil!”48

Tarih: 21 Eylül 2016 

Kaynak: Bianet

LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat, Beyoğlu’nda 5 yıldır yaşadığı mahalleyi ve evini, aynı mahallede yaşayan genç erkekler-
den oluşan bir grubun saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldı.

Kıvılcım Arat, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Demokratik Kadın Hareketi’nin sözcülüğü-
nü yapıyor.

Beyoğlu’nda beş senedir yaşadığı mahalleyi ve evini can güvenliği kalmadığı için geçtiğimiz günlerde terk etmek 
zorunda kaldı. Şimdilik başka bir şehire, bir tanıdığının yanına yerleşti. Orada biraz çalışıp para biriktirdikten sonra 
kendine yeni bir ev aramak için İstanbul’a dönecek.

Arat’ın güvenliği için terk etmek zorunda bırakıldığı mahallenin ve şu anda yaşadığı şehrin ismine haberde yer ver-
miyoruz.

“Verdiğim röportajların ekran görüntüsünü almışlar”

Arat, aynı mahallede yaşayan, genç erkeklerden oluşan bir grubun kendisini eve giriş çıkışlarında taciz ve tehdit et-
tiklerini anlattı:

“Beş yıldır aynı mahallede oturuyorum. Bu çocuklarla hiçbir sorunumuz yoktu. Yaklaşık bir ay önce, ben eve girerken 
‘Bir dursana’ dediler. Apartmana girmeye çalıştım, biri eliyle kapıyı tuttu. Diğer eliyle de öbürlerinin içeri girmesini 
önlemeye çalışıyordu.

“Cep telefonlarıyla bianet’e ve JİNHA’ya verdiğim röportajların, katıldığım İMC TV yayınlarının ekran görüntüsünü 
almışlar. Bunları gösterdiler ve ‘Bu mahalle Gezi ruhlu değil’ diye bağırdılar, cinsiyetçi küfürler ettiler ve tecavüzle 
tehdit ettiler, ‘Seni kimse elimizden alamaz’ dediler.”

48  http://bianet.org/bianet/lgbti/178863-trans-kadina-bu-mahalle-gezici-degil-saldirisi 
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“Bir daha televizyona çıkmayacaksın” tehdidi

“O gün evime girebildim ancak ilerleyen günlerde de ‘Bir daha televizyona çıkmayacaksın’ diye tehditlerine devam 
ettiler. Bütün gece katlanan sandalyelerini getirip mahallenin ortasında oturuyorlar. Birkaç gün boyunca eve gidebil-
mek için alt kat komşularımı aradım ve beni gelip sokağın başından aldılar.

“İlk saldırıdan 10 gün sonra dernekten bir arkadaşımla eve geldik. O sırada yine girişte oturuyorlardı, gergin bir andı 
ama eve girdik. Bir süre sonra dışarıdan gürültüler gelmeye başladı. Apartmanın birinci katındaki trans arkadaşımız 
sevgilisiyle içeri girerken ‘orospu, o senin pezevengin mi’ diye onlara saldırmışlar.

“Bu olaydan dört gün sonra da üzerime şişe attılar. Daha fazla dayanamadım, evi devrettim. Bütün düzenim bozuldu, 
şimdi yeniden bir ev bulmam gerekiyor.”

Mahalle muhtarı, Arat’ı evden attırmaya çalıştı

Arat, yaşadığı saldırının ardından mahallenin muhtarının da olaya dâhil olduğunu ve kendisini evden attırmaya çalış-
tığını belirtti:

“Apartmandan komşularım bir işleri için muhtarlığa gittiğinde, muhtar onlardan ev sahibimin numarasını istemiş. 
Nedenini sorduklarında, benim seks işçiliği yaptığımı iddia etmiş ve ‘eve giren çıkan belli değil’ demiş. Komşularım 
da muhtara tepki göstermiş, ‘Biz senelerdir aynı apartmanda oturuyoruz. Eve kimsenin geldiği yok. Kadın saldırıya 
uğradı, bir haftadır evine giremiyor’ demişler.”

Komşuların açıklamaları muhtarı ikna etmeyince, Gümüşsuyu mahallesi muhtarı Çiğdem Nalbantoğlu araya girmiş, 
mahalle sakinlerini evden çıkarmanın muhtarların görev tanımları içinde olmadığını anlatmış. Nalbantoğlu’yla konu-
şan diğer muhtar da Arat’ın ev sahibini aramaktan vazgeçmiş, “Kıvılcım hanım gelsin, bir çayımızı içsin” demiş.

“60 yaşında kadına saldıranlar beni öldürür”

Kendisine saldıran erkeklerin mahalledeki tek hedefinin translar olmadığını söyleyen Arat, şöyle konuştu:

 “Karşı binada Romanyalı bir kadın yaşıyor. Evi giriş katta olduğu için önünden geçerken televizyonu gözüküyor. Ona 
da ‘Ezan okunurken neden televizyonu kapatmıyorsun’ diye sataşıyorlar.

“16 Temmuz’da, yıllardır burada yaşayan iki çocuklu bir kadına da saldırdılar. Kadın sadece biraz sessiz olmalarını 
istedi, kadının üzerine yürüdüler. Kadın apartmana kaçıp kurtuldu. Sokakta ’vatan hainleri’ diye bağırdılar, bağırarak 
küfürler savurdular.

“O sokakta can güvenliğim yok. Çok pervasızlar. 60 yaşında, toplumun bütün normlarına uyan bir kadına saldıranlar 
beni öldürür.”

İstanbul’dan apar topar ayrıldığını söyleyen Arat, birkaç gün içinde avukatıyla savcılığa başvurarak saldırganlar hak-
kında kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK 123), tehdit (TCK 28), hakaret (TCK 125), cinsel taciz (TCK 105), cebir 
veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kay-
naklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale (TCK 115/3) suçlarından suç duyurusunda bulunacak.

Hüseyin Nerede?49

Tarih: 22 Eylül 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Geçtiğimiz günlerde Pembe Hayat’ı arayan trans kadın Deniz, sevgilisi Hüseyin’in ailesi tarafından kaçırıldığını ve 
haber alamadığını bildirmişti. Hüseyin’i ve Deniz’i darp eden ailenin Hüseyin’e daha fazla zarar vermemesi için soru-
yoruz: Hüseyin Nerede!

Bursa’da yaşayan trans kadın Deniz, Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak’a ulaşarak sevgilisi Hüseyin ile sokakta 
seyir halinde iken Hüseyin’in ailesinin önlerini araba ile kestiğini, kendisini ve Hüseyin’i darp ettiklerini, silahlarla ha-
vaya ateş ettiklerini ve Hüseyin’i zorla araca bindirerek kaçırdıklarını bildirmişti.

49  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1241 
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Bunun üzerine Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak’ın yönlendirmesi ile Deniz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık suç duyurusunu işleme koymuş, Deniz lehine de 6284 Sayılı Kanun gereğince 
koruma kararı vermişti.

“Oğlunun Bir Travesti ile Sevgili Olmasını İstemiyor”

Av. Koçak, Deniz’i Hüseyin’in tutulduğu yer olma ihtimali yüksek olan ailesinin Küçük Kumla’daki yazlığına yönlendir-
di. Küçük Kumla Jandarma Karakolu ile telefon ile yapılan görüşmeler neticesinde Deniz’in nezaretinde jandarmanın 
Hüseyin’i bulmak için bildirilen adresleri kontrol etmesi talep edildi. Küçük Kumla Jandarma Karakolunda Pembe Ha-
yat’tan Av. Koçak’la görüşen komutanın “İçinizi rahat tutun, biz bu işi hemen halledeceğiz” demesine rağmen Deniz’i 
gece geç saatte “Bildirdiğiniz adres bizim görev alanımıza girmiyor” diyerek Gemlik Polis Merkezi’ne yönlendirmiş-
lerdir. Av. Koçak’la telefonda konuşan ve karakol komutanı olduğunu söyleyen askeri yetkili “Hüseyin’in durumu iyi, 
babası ile görüştük, kötü muamele yapmayacak, ama oğlunun bir travesti ile sevgili olmasını da istemiyor” diyerek 
olaya yaklaşımlarını belli etmiştir. Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak’ın tüm çabasına rağmen Küçük Kumla Jan-
darma Karakolu, Hüseyin’in ailesi ile telefonda görüşüyorken aileyi ifadeye dahi çağırmadı.

Deniz’in Gemlik Polis Merkezi’ne gitmesi ile Av. Koçak, bu kez de Gemlik Polis Merkezi ile irtibata geçmiştir. Av. Ko-
çak, Gemlik Polis Merkezine durumun aciliyeti izah etmiş ve ailenin polis merkezine alınarak ifadelerine başvurmaları 
talep etmiştir. Gemlik Polis Merkezi, öncelikle bildirilen adresin kendi görev alanlarında kalmadığını iddia etmiş, ısrar 
edilmesi neticesinde “Adrese baskın yapacağız” diyerek Deniz’i yanlarına almış ve adrese gitmeden Deniz’i Bursa 
Merkeze bırakmışlardır.

Bir sonraki gün, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneğinden Çelik Özdemir, Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak ile 
görüşmüş ve her türlü desteğe hazır olduklarını bildirmiştir. Sonraki süreç Bursa Özgür Renkler’den Ali Sevilen ve 
Gülbiz Alkan’ın katılımı ile dayanışma içerisinde sürdürülmüştür.

Öncelikle Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile görüşülmüş vekilin durumla ilgili bilgi edinmesi talep edilmiştir. Bir diğer 
Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile de görüşülmüş vekillerin konudan haberdar olması sağlanmıştır.

 Ardından ailenin Bursa Merkezde bulunan Merinos Polis Merkezi’ne ifade verdikleri bilgisinin Pembe Hayat’a ulaşma-
sı ile Deniz bu karakola yönlendirilmiştir. Pembe Hayat avukatı Koçak, bu karakol ile de görüşme gerçekleştirmiştir. 
Karakol “Hüseyin’in durumunun iyi olduğunu” beyan etmekle yetinmiştir.

Bursa Özgür Renkler’den aktivistlerin eşlik etmesi ile Deniz, öncelikle Gemlik Polis Merkezi’ne gitmiştir. Burada ak-
tivistlere yine Hüseyin’in iyi olduğu ve hatta Deniz hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Deniz’le görüşmek iste-
mediği bilgisi verilmiştir. Polis merkezi bu iddialarını ispatlar mahiyette hiçbir belge sunamamıştır. Yine de Av. Koçak 
tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Hüseyin’in kimlik numarası ibraz edilerek sorgu yaptırılmış Hüseyin’in 
Deniz hakkında hiçbir suç duyurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.

“Görevli Polis Memuru Yok”

Özgür Renkler’den aktivistler, Gemlik Polis Merkezi’nin “Gidip Merinos Polis Merkezine ek ifade verin. Ek ifade ver-
mezseniz biz hiçbir şey yapamayız” demesi üzerine Deniz’i Merinos Polis Merkezi’ne götürmüşler ancak ‘görevli polis 
memuru olmadığı’ iddiası ile o gün Deniz’in ek ifadesi alınmamıştır.

Av. Koçak’ın talebi üzerine Bursa milletvekili Orhan Sarıbal Merinos Polis Merkezine gitmiş ve “Merinos Polis Merkezi 
Hüseyin’in iyi olduğunu söylüyor. Ama Hüseyin’i görmemişler. Biz de olumsuzluklardan sorumlu olacaklarını bildirip 
karakoldan ayrıldık” bilgisini vermiştir.

Bunun üzerine Deniz’in Bursa Valiliği’ne giderek Hüseyin’in kayıp olduğuna, can güvenliğinden endişe edildiğine dair 
dilekçeyi ibraz etmesi sağlanmıştır. Valilik dilekçeyi havale ederek Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne göndermiştir. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü ile Av. Koçak bir görüşme gerçekleştirmiş, durumu izah etmiştir.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro konuyla alakadar olduğunu bildirmiş ancak 22 Eylül 2016 saat 20:00 itibari ile 
emniyeti arayan Av. Koçak’a “Hüseyin Merinos Polis Merkezinde ifade vermiş. Durumu iyi” bilgisi verilmiştir.

Oysaki, Merinos Polis Merkezi son görüşmede Hüseyin’in ifadesini kendilerinin almadığını, hangi karakolda ifade alın-
dığını da bilmediklerini, konudan haberdar olmadıklarını söylemişlerdir.
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Ortaya Çıkan Tablo Hüseyin’in Can Güvenliğine Dair Duyduğumuz Endişeyi Arttırmakta”

Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak durum ile ilgili olarak yaptığı açıklamada:

“Açıklamaya çalıştığımız üzere;

Kolluk görevlileri gerek jandarma gerekse de polis yanlı bir tutum izleyerek görevlerini ifa etmekten kaçınmaktadır-
lar. Verilen çelişkili bilgiler kolluğun dürüst davranmadığını düşünmemize sebebiyet vermektedir. Ortaya çıkan tablo 
Hüseyin’in can güvenliğine dair duyduğumuz endişeyi arttırmaktadır.

Hüseyin ailesi tarafından alıkonuluyor olabilir.

Hüseyin işkence ve kötü muameleye tabi tutuluyor olabilir.

Yaşananlar bu düşüncemizi güçlendirmekte olup Hüseyin’in başına gelecek her türlü olumsuzluktan başta ailesinin, 
Gemlik Polis Merkezi’nin, Küçük Kumla Jandarma Komutanlığının, Merinos Polis Merkezi’nin, Bursa Emniyet Müdürlü-
ğü’nün ve Bursa Valiliği’nin sorumlu olduğunu kamuoyuna deklare ediyor, endişe ile sorumuzu yineliyoruz;

Hüseyin Nerede?” dedi.

Taşlı Saldırı!50

Tarih: 28 Eylül 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Dün gece 4 transfobik saldırgan Seyranbağları’nda 2 trans kadına saldırdı. Trans kadınları yaralayan saldırganlardan 
ikisi kaçarken ikisi yakalandı.

Ankara Seyranbağları’nda dün gece 2 trans kadın saldırıya uğradı. Sokakta bulunan trans kadınlar Mine ve Eser’e yak-
laşan bir aracın içindeki 4 kişi görüşmek istediklerini belirtti. Pembe Hayat’ın kurucu üyelerinden olan Mine ve Eser’in 
görüşme teklifini reddetmesi üzerine tartışma çıkaran 4 kişi bir anda araçtan inerek trans kadınlara saldırmaya başladı.

Saldırganlar, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan trans kadınlar Mine ve Eser’e bu sefer de taş atmaya başladı. Eser 
kafasından ağır darbe alırken dudağı patladı. Mine ise bacağından yaralandı. Mine ve Eser ambulans ile hastaneye 
kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından Pembe Hayat’a ulaşan trans kadınlar Av. Rıza Yalçın Koçak ile birlikte Numune Hastanesi’nde 
darp raporu aldılar. Ardından Esat Karakolu’nda ifade verdiler. Trans kadınların ve görgü tanığının ifadesinin ardından 
saldırganlardan ikisi yakalandı.

Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından savcılık saldırganların serbest bırakılmasına ve soruşturmanın sürmesine 
karar verdi.

Trans Aktivistlere Saldırı!51

TARİH: 29 Eylül 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Dün akşam saatlerinde Konur Sokak’ta yürüyen Pembe Hayat aktivistleri Demhat Aksoy ve Çayan Azadi transfobik 
saldırıya uğradı.

Ankara Konur Sokak’ta dün akşam saatlerinde trans aktivistler Demhat Aksoy ve Çayan Azadi transfobik saldırıya 
uğradı.

Pembe Hayat aktivistleri, bir grubun önce sözlü saldırısına maruz kaldı. Ardından ise fiziksel saldırıya uğradılar.

“Eşgalleri belli değil, hiçbir şey yapamayız”

50  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1250 
51  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1252 
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Konur Sokak’ta birçok iş yerinin güvenlik kameraları ve sokağın her iki girişinde de MOBESE kameraları olmasına 
rağmen kolluk güçleri saldırganların eşgalinin belirlenemeyeceğini iddia etti. Polise haber vermelerine rağmen po-
lisin olay yerine çok geç geldiğini belirten Aksoy, “Polis bize eşgalleri belli olmadığı için hiçbir şey yapamayacağını 
söyledi” dedi.

Aksoy aynı zamanda, sokakta bulunanların saldırı karşısında sessiz kaldığına dikkat çekti.

Polisin bu tutumu karşısında Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak’a ulaşan Aksoy, “Avukatımız suç duyurusunda 
bulunacağını belirtti. Saldırganlar MOBESE kameralarından tespit edilebilir” dedi.

Trans aktivistlerin sağlık durumu ise iyi.

Polis: “Milletvekilleri Rahatsız Oluyor”52

Tarih: 5 Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Dün gece Hoşdere’de çalışan seks işçisi translar, polis tarafından durduruldu ve ceza yazılmak istendi. Transların 
haber vermesi üzerine olay yerine giden Pembe Hayat’tan Buse Kılıçkaya olayla ilgili dernek olarak yarın 14’te Kavak-
lıdere Karakolu ile görüşeceklerini açıkladı.

Ankara Hoşdere’de seks işçiliği yapan translar dün gece sivil bir aracın tacizine maruz kaldılar. Araçta bulunan şahıs-
lar polis olduklarını belirtti. Ancak trans kadınlar kimlik görmek isteyince kimlik göstermeyi reddettiler.

Trans kadınlar cadde üzerinde bulunan devriye polislerine şikâyetçi oldu. Devriye polislerinin verdiği cevap “O bizim 
komiserimiz” oldu.

Polis tacizine maruz kalan trans kadın seks işçileri kabahatler kanununa göre işlem yapmak için karakola götürülmek is-
tendi. Polisler trans kadınlara “Artık bu caddeye çıkmayın, çevredeki esnaf ve milletvekilleri sizden rahatsız oluyor” dedi.

Olay yerine giden Pembe Hayat’tan Buse Kılıçkaya’nın ve gelen trans kadınların ısrarları sonucu trans kadınlar ceza 
yazılmadan serbest bırakıldılar.

Hoşdere’de çalışan trans seks işçileri bugün Pembe Hayat’a gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda alınan kararla Pembe Hayat’tan Buse Kılıçkaya, Av. Rıza Yalçın Koçak ve haklarında işlem yapıl-
mak istenen iki trans kadın, Kavaklıdere Karakolu’na giderek söz konusu komiser ile görüşecek.

Pembe Hayat Aktivistleri 1 Gün İçinde 2 Kez Saldırıya Uğradı!53

Tarih: 7  Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Selanik sokakta belgesel çekimi için bulunan Pembe Hayat aktivistleri muştalı saldırıya uğradı. Aktivistler saldırganı 
yakalamak için peşine düştüğünde ise bu kez de saldırganın arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

Pembe Hayat aktivistleri stratejik davalamalar ile ilgili belgesel çekimi için gittikleri Selanik Sokak’ta muştalı saldırıya uğradı. 

“Sizi Öldürmek, Sizi Yakmak Lazım!”

Aktivistleri “Sizi yaratanı s*kiym!” diye küfretmeye başlayan saldırgan aktivistlerin tepkisi üzerine cebinden çıkardığı 
muşta ile saldırdı. Saldırgan aktivistlere “Sizi öldürmek, sizi yakmak lazım!” diye bağırdı. Saldırgan “İbneler, toplar” 
diye bağırarak sürdürdü.

Bu akşamüstü gerçekleşen olayda Pembe Hayat’tan Buse Kılıçkaya, Hande İmbat, Demhat Aksoy, Eva ve Barış Sela-
nik Sokak’ta saldırıya uğrarken çevrede bulunanlar olaya tepkisiz kaldı

Daha sonra saldırgan olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Aktivistler, saldırganın peşinden giderek çevredekilerden 

52  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1265 
53  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1267 
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saldırganın yaklanması için yardım istedi. Ancak Kızılırmak Caddesi’ne kadar saldırganın peşinden giden aktivistlere 
kimse yardım etmedi.

Aynı Gün İçinde 2. Saldırı!

Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Jolly Joker önünde 3 arkadaşı ile buluşan saldırgan bu defa da arkadaşları ile 
aktivistlere saldırdı. Pembe Hayat çalışanı Hande İmbat’a dönerek “Sende mi bunlardansın? Senin de a*ına koyiym” 
diyerek saldırmaya başladı.

Saldırganın arkadaşları da önce küfür edip ardından saldırdılar. Daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.

Saldırganların yakalanması için bir süre peşlerinden giden aktivisler bu sırada Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Ko-
çak’a haber verdiler. Esat Karakolu’na giden avukat ve aktivistler hastaneden darp raporu alarak yarın savcılığa suç 
duyurusunda bulunacaklar.

1 Hafta İçinde 2. Saldırı!

Ankara Kızılay’da bu hafta içinde aktivistler 2 defa saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz hafta da Pembe Hayat aktivistleri Demhat Aksoy ve Çayan Azadi Selanik Sokak’ın hemen paralelinde 
bulunan Konur Sokak’ta saldırıya uğramışlardı.

Olay yerine gelen polis ise konuya duyarsız kalmıştı. 

LGBTİ aktivistleri tehditlere rağmen Van’da buluştu54

Tarih: 10 Ekim 2016

Kaynak: Kaos G

Hevi LGBTİ’nin Van’da yapmayı planladığı “Mülteci LGBTİ’ler” paneli hedef gösterildi, homofobik ve transfobik bir 
grup sokağa çıktı. Dernek panel yerini değiştirdi, tehditlere rağmen homofobi ve transfobi karşıtları Van’da buluştu.

Hak Eşitlik Varoluş için LGBTİ Derneği (Hevi LGBTİ)’nin Van’da 9 Ekim’de yapacağı “Mülteci LGBTİ’ler ve Sorunları” 
Yeni Akit gazetesi tarafından hedef gösterildi. Sosyal medyadan bir araya gelen homofobik ve transfobik grup linç 
çağrısı yaptı.

Hevi LGBTİ sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi:

“Biz burada yasal bir toplantı yapacaktık. Bizi hedef haline getirdiler. Başımıza bir şey gelirse öncelikle devlet, Akit 
Gazetesi, sonra da sosyal medya üzerinden bizi hedef haline getirenler sorumludur. Elimizde tehditlere ilişkin telefon 
numaraları var. En yakın zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Tüm demokrasi güçlerini bizimle dayanış-
maya çağırıyoruz.”

Nefret eylemi

Öte yandan dün Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen grup, homofobik ve transfobik söylemlerle eylem yaptı. 
Grup adına açıklama yapan Hüseyin Doğan, panelin valilik kararıyla iptal edildiğini öne sürdü. “Lut kavminin olumsuz-
luğunu türlü yöntemlerle protesto edeceğiz” diyen Doğan, “Çevremizde gerçekleşen faaliyetlere karşı Müslümanca 
bir çözüm getirmezsek vebal altında kalırız” diyerek nefret çağrısını yineledi. Açıklamanın ardından Van Kadın Der-
neği önünde homofobik ve transfobik sloganlar atan grup dağıldı.

Alışın, gitmiyoruz!

Hevi LGBTİ ise bütün tehdit ve baskılara rağmen panelin yerini değiştirerek Van’da buluştu. Buluşmanın ardından 
sosyal medya hesabından, “LGBTİ aktivistleri Van’da buluştu. Mülteci LGBTİ’ler ve bölgedeki homofobi ve transfobi 
tartışıldı. Buluşmaya katılan arkadaşların da dediği gibi toplumun ikiyüzlü ahlakı yerin dibine batsın. Alışın, buradayız, 
hiçbir yere gitmiyoruz...”

54  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22277 
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Şişli’de Translar Linç Edilmek İsteniyor!55

Tarih: 13 Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Şişli’de yaşayan trans kadın İ. Mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Önceki gün çıkan “Travestiler köpeğe Tecavüz 
Etti” başlıklı asparagas haber nedeni ile galeyana gelen mahalleli trans kadını ve ev arkadaşını linç etmek istedi.

Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan trans kadın İ. Köpeğine tecavüz ettiği iddiası ile linç edilmek istendi.

 Evinde köpeğini seven İ.’nin evinin içine bakan bir kadın, bir anda “Sen burada n’apıyorsun?” diye bağırmaya başladı 
ardından da İ’nin cevap vermesine fırsat vermeden İ.’ye iftira atarak “Köpeğe tecavüz ediyorsun” diye bağırdı. Ardın-
dan ise önceden planlanmış gibi ellerinde taşlar olan insanlar evi taşladı.

Trans kadın İ. böyle bir iftiranın insanlık onurunu zedelediğini ve çok acımasız bir itham olduğunu belirtti.

“Öyle değilse bile mahallemde dönme istemiyorum”

Bu olayın basına verilmesi üzerine kısa sürede yayıldı ve ilk saldırı karşısında duyarsız kalan mahalleli de galeyana 
geldi. Haber ilk yapıldığı siteden trans oyuncu Çağla Akalın’ın müdahalesi ile kaldırılsa da yayıldığı diğer haber por-
tallarında kaldı.

Olaya müdahil olan polis eve gelerek köpeği veterinere götürdü. Tecavüz olmadığına dair rapor verilince ilk olayı baş-
latan saldırgan “Tecavüz etmediyse de sürtmüştür” diyerek rapora itiraz etti. Polisin tepkisi üzerine ise “Öyle değilse 
bile mahallemde dönme istemiyorum” dedi.

Bu gece sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak asparagas haber ve mahallelinin tepkisi üzerine konuşmak için 
ise trans kadın İ. Arkadaşlarını evine davet etti. Canlı yayın bittikten hemen sonra evin önünde silahla ateş edildi. Ateş 
sesinin ardından ise ev taşlanmaya başladı.

Eve gelen trans kadınlardan C.D.K. olayı “Biz İ.’nin evine gelirken sokakta bir erkek bekliyordu. Yanımdaki arkadaşım 
bu kişinin ilk gün taş atan saldırganlardan olduğunu söyledi. Eve girdik. Camlar hala kırıktı ve her yerde taşlar vardı. 
Canlı yayına geçtik. Canlı yayın bitince bir anda iki el silah sesi geldi ve ev taşlanmaya başladı” diyerek yaşadıkları 
linç girişimini aktardı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan trans kadınları güvenlik gerekçesi ile çıkardı. Trans 
kadınlar yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Davayla İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği 
ilgileniyor.

İ.’nin yaşadığı evin çevresinde hala eli taşlı ve silahlı insanların beklediği belirtildi.

“Sesimizin kısılmaması için önce translar olarak birlik olmalı ardından da toplumun diğer kesimleri ile dayanışmalıyız”

Saldırıyla ve medyanın tutumuyla ilgili olarak trans gazeteci Michelle Demishevich, daha önce bu mahallede yaşadı-
ğını ve başına benzer olaylar geldiğini anlattı.

Demishevich “O mahalle çok problemli. Orada yaşadığım yıllarda eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Mayıs 
mahalle muhtarı ile birlikte bizleri oradan göndermek için imza topluyordu. O yıllarda gelişen bir mahalleydi. Her yere 
AVM’ler yapılmak isteniyordu. Transların buradaki varlığının mahallenin değerini düşürdüğünü düşünüyorlardı.

O dönemden kalma bir nefret ve önyargı da var. Avcılar Meis Sitesi’nde* yaşanan olaya benziyordu bizi göndermek 
istiyorlardı. O dönemde evi bir zabıta basardı, bir polis basardı, bir Sarıgül’ün adamları basardı.

Bu saldırının da olması şaşırtıcı değil. OHAL’le ortaya çıkan bu nefret ve şiddet süreci bizi de etkiliyor. Münferit bir 
olay olmadığı açık. Belli ki sistematik bir saldırı. Arkasında polis bile olabilir. Çünkü daha önceki yıllarda bütün bunları 
yaşadık translar olarak.

Bu tür saldırılar karşısında trans kadınların birlik olması ve hep bir ağızdan seslerini duyurmaya çalışmaları gerekiyor. 

55  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1276 
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OHAL bahane edilerek önce gazeteciler, politikacılar, akademisyenler derken sıra trans kadınlara geldi.

Bu sözde demokrasi sesimizi duyurabileceğimiz muhalif medya organlarını da kapattı. Ortalık havuz medyasına, 
yandaş medyaya kaldı. Akit zaten bu nefret dilini üretiyordu şimdi diğerleri de rahatça biz transları ya da toplumun 
başka kesimlerini hedef gösterebilecek. Tıpkı 80’ler ve 90’larda olduğu gibi.

Ama bu susturma politikalarına ve sistematik taciz ve saldırılara karşı sesimizin kısılmaması için önce translar olarak 
birlik olmalı ardından da toplumun diğer kesimleri ile dayanışmalıyız” dedi.

* Ekim 2012’de Avcılar’da bulunan Meis Sitesi önünde bir grup ellerinde meşalelerle “Mahallemizde fuhuş istemiyoruz” 
diyerek sitede yaşayan transların sürgün edilmesini istemişti. Transların evleri taşlanmış ve ölümle tehdit edilmişlerdi.

Trans Kadının Ölü Bedeni Gölde Bulundu56

Tarih: 14 Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

4 gündür haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak ölü olarak bulundu. Arkadaşları, Başak’ın bulunması için 
polise haber vermişti.

Salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak’ın cansız bedeni Küçükçekmece 
Gölü’nde bulundu. Göldeki balıkçılar tarafından fark edilen Başak’ın nasıl öldüğüyse henüz bilinmiyor.

4 gündür haber alınmayan seks işçisi trans kadın Başak’ın sevgilisi, kendisinden haber alamayınca arkadaşlarına ha-
ber vermişti. 3 gündür Başak’a ulaşmaya çalıştıklarını belirten trans aktivist Öykü Ay, bu sabah Adli Tıp Kurumu’na 
gitti.

Numara bırakmak için gittiği ATK’da Öykü Ay’a, kendisinden yaklaşık 5 dakika önce Başak’ın cansız bedeninin geldiği 
ve tespit etmesi gerektiği söylendi. Başak’ı tespit eden Ay “Bu sabah buraya arkadaşımızdan haber alırlarsa bize 
ulaşsınlar diye numaraya bırakmaya gelmiştim. Ama cansız bedenini teşhis etmek zorunda kaldım” dedi.

Başak’ın bedeninde herhangi bir darp izi olmadığı belirtilirken tamamen çıplak olarak bulunduğu söylendi. Başak’ın 
bulunduğu Küçükçekmece Gölü’ne lk giden polis ekipleri ise ölümün şüpheli olduğunu ve ölümün yeni gerçekleşmiş 
olabileceğini belirttiler.

“Başak’ın ölümü şüpheli”

Trans aktivist Öykü Ay bu olayla ilgili olarak “Başak’ın ölümü şüpheli bir ölüm. Ülke gündemi bu kadar hassasken 
ve birçok olay yaşanırken devlet yetkilileri de bizleri güvence almak yerine seks işçiliğinin suç kapsamına alınmasını 
tartışıyor.

Ülkenin gerginliği direkt olarak biz transları etkiliyor. Seks işçiliği yapan translar nefretin direkt hedefi haline geliyor. 
Seks işçiliğinin yasaklanması da hayatlarımızı tamamen mahveder. Böyle bir durumda sokaklarda hiçbir güvencemiz 
kalmaz ve saldırılara seks işçiliği bahane edilerek daha da açık hale getiriliriz. LGBTİ’lerin tamamı seks işçiliği yaptığı 
gerekçesiyle şiddete maruz kalır. Böyle bir süreçte translar her gün katledilirken bir de böyle bir tartışma yürütmek 
akıl karı değil.

Asıl tartışılması gereken başta biz translar olarak bütün LGBTİ camiasının nasıl korunmaya alınması gerektiği olmalı. 
Translara yönelik saldırılar artarken her gün bir transın ölüm haberini alıyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı” 
dedi.

Öykü Ay, Başak’ın ailesinin cenazeyi almaya geldiğini belirtti. Başak, Küçükçekmece’de ailesi tarafından defnedilecek. 
Ancak aile hiçbir transın cenazeye gelmesini istemediklerini belirtti.

Ay, aynı zamanda otopsi raporunun henüz çıkmadığını ve Başak’ın bir cinayete kurban gidip gitmediğini bilmedikle-
rini belirtti.

56  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1278 
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Antep’te Transfobik Saldırı: “S*ktirin Gidin Bu Ülkeden”57

Tarih: 25 Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat  / Kaos GL

Antep’in merkezinde bulunan Yeşilsu’da trans kadın M. transfobik nefret saldırısına maruz kaldı. Şikâyetçi olmak için 
İHD’ye giderken M. ve yanında bulunan ZeugMadi aktivisti Y. bu kez de sözlü nefret saldırına uğradı.

Geçtiğimiz Pazar günü trans kadın M. yaşadığı Antep’te transfobik nefret saldırısına maruz kaldı. Pazar günü 15 su-
larında şehrin merkezinde bulunan Yeşilsu Meydanı’ndan geçen trans kadın M., ülkücü olduklarını belirttiği 3 erkeğin 
transfobik nefret söylemine maruz kaldı.

Ertesi gün 18 sularında yine aynı bölgeden geçen trans kadın M. yine aynı 3 erkeğin transfobik nefret söylemine ma-
ruz kaldı. Trans kadın M., “Bu kesin müşterisinden geliyor. G*tünü s*ktirmiştir kesin”  diyen 3 transfobik saldırgana 
“Ben kendimi s*ktiriyorsam bundan size ne? Bunun size ne zararı ne de faydası var” şeklinde cevap verdi.

Trans kadın M.’nin cevap vermesi üzerine 3 transfobik saldırgan, bir anda M.’ye saldırmaya başladı. Tekmeyle yere dü-
şürdükleri M.’yi tekmeleyen saldırganlar daha sonra M.’yi saçlarından tutup yerde sürükledi ve kafasını orada bulunan 
bir ağaca vurmaya başladı.

Olay yerinde bulunan insanlar M.’yi saldırganların elinden alarak polisi ve ambulansı aradı. Ambulansla hastaneye 
kaldırılan M. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Şikâyetçi olursan işin uzar”

Saldırıya uğrayan M. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Trans kadın M. saldırganlardan şikâyetçi olmak isteyince polis memurları M.’yi şikâyetçi olmaması konusunda ikna 
etmeye çalıştı. “Şikâyetçi olursan işin uzar. Onlara hiçbir şey olmaz. Ne yaparsan kendine yaparsın” diyen polis me-
murları M.’yi ikna etmek için bir süre uğraştı.

Ancak M. ne olursa olsun saldırganların cezasını çekmesi gerektiğini belirterek şikâyetçi oldu.

“S*ktirin gidin bu ülkeden”

ZeugMadi aktivistleri saldırıdan haberdar olunca trans kadın M.’ye ulaştı. Transfobik saldırganlar hakkında gerekli 
işlemlerin yapılabilmesi için İnsan Hakları Derneği’ne(İHD) gitmek için yola çıkan trans kadın M. ve ZeugMadi aktivisti 
Y. yine transfobik nefret söylemine maruz kaldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlerken bir kişi “S*ktirin gidin bu ülkeden. Bu ülkeden bir gün hepiniz gideceksiniz” diyerek 
sözlü nefret saldırısında bulundu.

İnsan Hakları Derneği’ne giden M. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Sibel ile Dayanışmaya!58

Tarih: 27 Ekim 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Trans mahpus Sibel, 4.5 yıldır tutuklu ve dayanışma bekliyor.

4.5 yıldır tutuklu bulunan trans mahpus Sibel kendisine sürekli olarak şiddet uygulayan ve öldürmek isteyen sevgili-
sinin elinden kaptığı silahla sevgilisini öldürdüğü için 30 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trans olduğu için daha önce kaldığı Metris Cezaevi’nde ve şu anda tutuklu bulunduğu Maltepe 3 No’lu L Tipi Cezae-
vi’nde defalarca ayrımcılığa ve tacize maruz kaldı.

30 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan trans mahpus Sibel ile dayanışmak için aktivistler bir Facebook sayfası oluştur

dular. Sayfa üzerinden Sibel ile dayanışmak isteyenlerin mektup yazabileceğini belirten aktivistler “Ölmemek için öz 
savunma yapan ve bundan dolayı hapiste olan Sibel ile dayanışmak ister misiniz? ‘Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır’ 
diye avazınız çıktığı kadar haykırıp Sibel ile volta atmak ister misiniz?” diyerek herkesi dayanışmaya çağırıyor.

57  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1290 
58  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1297 



100

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

Ayrıca mektup yazma koşulu olmayanların sayfa üzerinden destek mesajı yayınlayabileceğini belirten aktivistler, bu 
mesajları çıktı alarak Sibel’e ileteceklerini belirtiyor.

Sibel’e mektup yazmak ve dayanışmak isteyenler Facebook’ta kurulan dayanışma sayfasını ziyaret edebilirler.

Pembe Hayat Dilek İnce Giysi Bankası ile de iletişim halinde olan trans mahpus Sibel’le dayanışmak için daha önce 
5 defa giysi kargosu gönderildi. Sibel ve diğer LGBTİ mahpuslarla dayanışmak isteyenler, Dilek İnce Giysi Bankası 
ile iletişime geçmek için demhat@pembehayat.org’a mail atabilir ve temiz, kullanılabilir kıyafetlerini Pembe Hayat’a 
iletebilirler.

Ne olmuştu?

Sibel, 2012 yılının Mayıs ayında Metris Cezaevi’ne konuldu. Önce 4 trans mahpusla aynı koğuşa konulan Sibel psiko-
lojik sorunları olduğu gerekçesiyle hücreye alındı. 18 ay hücrede kaldı. Bu süreç içerisinde hiç ziyaretçisi olmadı ve 
temizlik malzemeleri dahil birçok ihtiyacına ulaşamadı ve tacize uğradı. Tecritte tutulduğu süreçte diğer hücrelerde 
kalanlardan yardım istedi. Bu süreçte birçok kez intihar girişiminde bulundu.

Daha sonra 5 eşcinsel erkeğin kaldığı bir hücreye alındı. 5 ay da bu hücrede tutulan Sibel daha sonra Maltepe 3 No’lu 
L Tipi Cezaevi’ne alındı. Sibel, Metris Cezaevi’ne oranla LGBTİ’lerin Maltepe 3 No’lu L Tipi Cezaevi’nde hayati ihtiyaç-
larını daha rahat karşılayabildiğini belirtiyor.

Hakkında kasıtlı adam öldürmekten, ruhsatsız silah bulundurmak, silah kullanmak ve sahte kimlikten dava açılan dava 
sonucunda hapis cezasına çarptırılan Sibel “Ben kimseyi kasıtlı öldürmedim. Sadece ölmemek için öldürdüm” dedi.

Kendini savunmak için ateş ettiğini anlatan Sibel “Kasıtlı yapsaydım, ambulans ve polis çağırmazdım. Kasıtlı olsaydı, 
olaydan sonra kekeme olmazdım. Travestileri öldüren kişilere tahrik indirimi uygulanırken, travestiler kendi savunma-
sını yapınca kast sayılıyor. Ben ölmemek için öldürdüm” dedi.

Rosida Koyuncu, VoltaÇark isimli kitabında Sibel’den “Sibel ile CİSST Derneği aracılığı ile tanıştık. Mektuplaştığımızda, 
kitap çalışmasından bahsettik. Bu çalışmanın içeridekiler için iyi bir çalışma olacağını belirtmişti. Ardından onunla 
yazışmalarımız devam etti. Mektupların da başına gelen talihsiz olaydan, içerideki hayatından, parasızlıktan, yan 
hücreden temizlik malzemeleri istemesinden ve yan hücrede bulunan kendi deyimiyle ‘gey arkadaşı’ Ersen’in ona İn-
gilizce öğrettiğinden, Ersen’in çok güzel gitar çaldığından bahsederken hâlâ içinde çocuksu bir mutluluğu olduğunu 
hissediliyordu” şeklinde bahsediyor.

Sibel, Azerbaycan vatandaşı olduğu için hukuki birçok hakkının gasp edildiğinden ve Azerbaycan Konsolosluğu’nun 
ona sahip çıkmadığını belirtiyor.

Sibel’in Çağlayan Adliyesi’nde görülen ve öldürülen şahsın annesi, erkek kardeşi ve avukatının da katıldı. Rosida 
Koyuncu’nun aktardığına göre bu duruşmada Sibel’i desteklemek için salona gelen sosyalist kadınlardan birisinin 
“Yalnız değilsin Sibel” dedi. Bu olay üzerine öldürülen şahsın annesi salonun dışında Sibel’e destek olmaya gelenlere 
hakaret ederek Sibel’e destek olan kadına “Sürtük” dedi ve fiziki olarak saldırıda bulundu. Ardından öldürülen şahsın 
avukatları ve şahsın erkek kardeşi de saldırmaya başladı. Araya özel güvenlikler girerek onları oradan uzaklaştırdı.

Trans Kadınların Üzerine Araba Sürdü, 2 Trans Kadın Yaralandı!59

Tarih: 27 Ekim 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara Kolej’de trans seks işçilerinin üzerine araba sürüldü. Transfobik nefret saldırısı sonucunda iki trans seks işçisi 
yaralandı.

Transfobik saldırgan Ankara Kolej’de trans seks işçilerinin üzerine araba sürdü. 06 MLZ 03 plakalı Kartal marka beyaz 
bir araç kullanan saldırgan iki trans seks işçisini yaraladı.

Bölgede birçok MOBESE ve güvenlik kamerası bulunmasına rağmen transfobik saldırgan ilk saldırının ardından böl-
geyi terk etmedi.

59  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1296 
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“Bunun için tercüman getiremeyiz”

İlk olarak bu gece 12 sularında gerçekleşen transfobik nefret saldırısı sonucunda yaralanan konuşma engelli trans seks 
işçisi T. hastaneye kaldırıldı. Olaydan haberdar olan polis “Bunun için tercüman getiremeyiz” diyerek konuşma engelli 
trans seks işçisi T.’nin ifadesini almadı. Görgü tanıklarının ifade vermek istemesi üzerine ise “Siz yaralanmadınız. Siz-
den neden ifade alalım” dedi.

Polisin olaya müdahale etmemesinin ardından sabaha karşı aynı transfobik saldırgan trans seks işçisi P.’nin de üzerine 
araba sürerek yaraladı.

Trans seks işçileri T. ve P.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Şubat ayında Ankara İskitlerde başlayan polis saldırıları ile birlikte transfobik nefret saldırıları artmıştı. İskitlerde baş-
layan bu saldırılar önce Çok Katlı Otopark ardından da Kolej ve Esat civarına yayılmıştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında İskitler’de 15 kişilik bir grup taş, sopa ve bıçaklarla bölgede bulunan trans kadınlara saldırdı.

Bülbülderesi üzerinde bulunan trans kadınlara, bir grup demir sopalarla saldırmış ve yakalanan saldırganlardan birisi 
karakol içerisinde trans kadınlara “Sizinle işim daha bitmedi” şeklinde tehditler savurmuştu.

Yine geçtiğimiz Ağustos ayında trans seks işçisi Z.S. ve H.S.’nin ayrı ayrı evlerine gelen iki kişi silah çekerek Z.S. ve 
H.S.’yi darp etmiş ve “Bütün travestilerin canına okuyacağız” diyerek tehdit etmişlerdi.

Pembe Hayat artan saldırılar karşısında defalarca Ankara Valiliği ile görüşme talep etmiş ancak her defasında görüş-
me talebi reddedilmişti. Ankara Barosu’nun Valilikten talep ettiği görüşme ise yanıtsız bırakılmıştı.

Trans Aktivist İntihar Etti60

Tarih: 4 Kasım 2016

Kaynak: JİNHA / Pembe Hayat

Türkiye LGBTİ Birliği üyesi ve Ahura LGBTİ Oluşumu aktivisti Gamze Yıldırım, heteronormatif toplum yapısında inti-
hara sürüklenerek hayatını kaybetti. HDP’den aday adaylığına başvuran Gamze, “Dışlayıcı dil, toplumun önyargıları 
beni daha da ateşledi” demişti.

Geçtiğimiz yıl Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir 1. Bölge’den aday adaylığı için başvuran Türkiye LGBTİ Birliği 
üyesi ve Ahura LGBTİ Oluşumu aktivisti Gamze Yıldırım, intihara sürüklenerek hayatını kaybetti. Türkiye Lezbiyen, 
Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks Birliği üyesi Gamze, HDP’den aday olma nedenini ise şu sözlerle anlatmıştı:

“Okul dönemimde kendimi gizlemek zorunda kaldım. Okula gittiğim zamanlarda çok affedersiniz ama göğüslerimi 
bantlamak zorunda kaldım, kimse beni anlamasın diye. Dışlanmanın da beni ateşleyici yönü oldu. Bu yüzden daha 
görünür olmanın, siyasete atılmanın daha gerekli olduğuna karar verdim. Çünkü çok dışlandım, kabul görmedim 
hiçbir yerde. Bu yüzden görünür olarak siyasete atılıyorum. Eskiden beri siyasete ilgim vardı ama bu dışlayıcı dil, 
toplumun önyargıları beni daha da ateşledi. Bu yüzden böyle bir yola çıktım.”

Gamze iki üniversiteden mezun olmasına rağmen heteronormatif toplum yapısında cinsel kimliğinden ötürü iş veril-
mediğini belirtmişti. Gamze eğer seçilseydi, ilk olarak LGBTİlerin istihdam ve barınma sorununa çözüm bulmak için 
çalışacağını söylemişti.

60  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1310 
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1 Gece’de Farklı Semtlerde Çok Sayıda Transfobik Saldırı!61

Tarih: 18 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da dün gece seks işçisi trans kadınlara arka arkaya saldırı düzenlendi.

Ankara’da bulunan Bülbül Deresi, Çok Katlı Otopark ve Kolej civarında seks işçisi trans kadınlar nefret saldırısına uğ-
radı. Müşteri kılığında seks işçisi trans kadınlara yaklaşan saldırganların organize biçimde hareket ettiği düşünülüyor.

06 AH 4375 plakalı kırmızı bir Peugeot 206 ile 06 AB 1562 plakalı beyaz bir Opel Corsa marka araçların içindeki sal-
dırganlar 23.00 sularında Bülbül Deresi’nde bulunan trans kadınlara saldırdı.

Aynı saldırganlar daha sonra Kolej bölgesinde bulunan seks işçisi translara saldırmak istedi. Saldırganları fark eden 
translar yakında bulunan benzin istasyonuna sığındı.

Transfobik saldırganlar bu sefer de Çok Katlı Otopark civarında bulunan seks işçisi translara saldırdı. İlk önce sözlü 
tacizde bulunan saldırganlar ardından iki seks işçisi transı yaraladı.

Ellerinde pala ve sopalarla seks işçisi transları linç etmeye çalışan saldırganlar küfür ve tehditler savurdular. Çok Katlı 
Otopark civarında saldırıya uğrayan seks işçisi trans kadın Nazar, vücudunun birçok yerinden darbe aldı.  

Saldırganlardan organize savunma

Saldırıya uğrayan trans kadınlar, Pembe Hayat’a ulaştılar. Trans kadınlar Cebeci Karakolu’na giderek şikâyette bulun-
dular. Şikâyet üzerine yakalanan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

Saldırganların tamamının “El ettiler durduk. Travesti olduklarını anlayınca uzaklaşmak istedik bize saldırdılar” şeklin-
de ifade verdikleri belirtildi.

Pembe Hayat’tan avukat Rıza Yalçın Koçak “Kanun çıkmadan artan saldırılar kanundan sonra için daha da endişelen-
memize sebep oluyor. Zaten güvensiz çalışma koşullarına mahkûm edilmiş transların maruz kaldığı nefret saldırıları 
karşısında faillerin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bugün saldırganların ifadelerini incelemek üzere Av. Rıza Yalçın Koçak Cebeci Karakolu’na gitti. Pembe Hayat Derne-
ği’nin avukatı olan Rıza Yalçın Koçak, dosyayı incelemek istediğinde kolluk izin vermedi. Av. Koçak’ın nöbetçi savcıya 
ulaşması üzerine Pembe Hayat Derneği saldırı dosyasına müdahil oldu.

Saldırıya uğrayan trans kadınlar, saldırganların benzer şekilde giyindiklerini ve traşlarından kaynaklı Ülkücü olabile-
ceklerini belirttiler.

Mersin’de Transfobik Saldırı!62

Tarih: 21 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Bir trans erkek, sevgilisinin babası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Mersin’de bir trans erkek, sevgilisinin babası tarafından transfobik nefret saldırısına uğradı. 19 Kasım Cumartesi günü 
iş yerinde saldırıya uğrayan trans erkeğin durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu belirtiliyor.

Sevgilisinin babası tarafından saldırıya uğrayan trans erkek birçok yerinden bıçak darbesi aldı. Yüzünün tanınmaz 
hale geldiği belirtiliyor. Saldırıya uğrayan trans erkeğin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilirken saldırganın 
ise yakalandığı belirtiliyor.

Transfobik nefret saldırısını Mersin 7 Renk’ten Av. Ezgi Özkan takip edecek.

61  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1340 
62  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1343 
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Trans Mahpusa İşkence!63

Tarih: 30 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat / Kaos GL

Trans mahpus Esra Arıkan yazdığı bir mektupta tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Hapishanesi’nde işkence gördü-
ğünü belirtti.

Eskişehir H Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan trans mahpus Esra Arıkan, 
vasisi olan Merve Arkun’a yazdığı mektupta sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak’ın Eskişehir H Tipi Hapishanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette Arıkan’ın tek başı-
na bir koğuşta tutulduğu belirtilmişti. Arıkan, Av. Koçak’a kantinden istediği hiçbir şeyi zamanında alamadığını ya da 
hiç getirilmediğini söylemişti. Arıkan, aynı zamanda telefonla konuşma hakkından da mahrum bırakıldığını ve hasta 
olan annesinden haber alamadığını belirtmişti.

Trans mahpus Esra Arıkan, aynı zamanda geçiş süreci için gerekli ameliyatları olamıyor ve estetiklerini yaptıramıyor. 
10 yıldır tekli hücrede tutulan Esra Arıkan, meme estetiği olmadığı gerekçesiyle gardiyanların tacizlerine ve alaycı 
söylemlerine maruz kaldığını söylüyor.

“Süngerli odada domuz bağı yapıp 4 saat dövdüler”

Arıkan, yazdığı mektupta havalandırma saatinde kimse kapıyı açmayınca kapıya vurarak gardiyanı çağırdığını ancak 
gardiyanın kendisine hakaret ettiğini belirtti. Yaşadığı fiziksel işkenceyi ise şu şekilde anlattı:

“Kardeşim Merve, ölümden döndüm… O gardiyan ‘Bekle lan i.ne, geliyorum g.tveren’ deyip gitti. Aynı memur daha 
önce de tehdit etmişti. Samsun’daki olayda o memura iftira atıp 16 ay yatırdığımı söylemişti. Biliyorum yıkım ekibiyle 
gelecek, bekledim… 10-15 kişi geldiler… En çok da o vurdu, saçlarımı ‘İ.ne bir de saç uzatıyor’ deyip yoldu. Yere yatır-
dılar. Hem tehdit ediyorlar hem vuruyorlar. Biri ağzımı burnumu kapatıp beni öldürmeye çalıştı. ‘Astım krizinden öldü’ 
diyecek. Elini ısırdım, nefes almaya çalıştım. Dayak devam. Beni sürükleyerek süngerli odaya götürdüler. Orada da da-
yağa devam. Ellerimi arkadan plastik kelepçeyle bağladılar. Tehdit eden, ‘sık sık i.nenin elleri kangren olsun, kopsun, 
kapıya vuramasın’ diyor. Ayaklarımı da kelepçelediler. Ardından el ve ayaklarımı birleştirip domuz bağı yaptılar. 4 saat 
o şekilde domuz bağıyla işkence gördüm. Darp raporu aldırmadılar… Hem suçlu hem güçlüler. Tutanak da tutmuşlar. 
İçeriğini bilmiyorum. Bana vermediler. İmza atarken tek okuyabildiğim ‘memura kötü söz söylemek’ yazıyordu…”

Gördüğü işkencenin ardından bir de hakkında “memura hakaret”ten tutanak tutulan Arıkan, kendisine darp raporu 
verilmediğini belirtti.

Esra Arıkan, yazdığı mektupta herkesten dayanışma beklediğini belirtiyor. Trans mahpus Arıkan ile dayanışmak için 
tıklayınız.

Ne olmuştu?

Esra Arıkan, daha önce tutuklu bulunduğu Samsun ve Menemen cezaevlerinde de tecrite ve ayrımcılığa uğramış 
yaşadığı tecavüzü bildirince hakkında şikâyetçi olduğu memurlardan birisi 16 ay hapis yatmıştı. İnsan Hakları Derneği 
Cezaevi Komisyonu’nun düzenlediği “F Oturmaları” toplantılarında LGBTİ ve kadın hakları aktivistleri geçtiğimiz yıl 
22 Ağustos’ta Esra Arıkan ile dayanışma için bir araya gelmişlerdi. Geçtiğimiz Eylül ayında ise Esra Arıkan ile dayanış-
mak için “Tita Dayanışma Partisi” düzenlenmişti.

ODTÜ’de HIV farkındalık standına güvenlik saldırısı64

Tarih: 30 Kasım 2016

Kaynak: Kaos GL

Güvenlik görevlileri ODTÜ LGBTİ Dayanışması’nın açtığı HIV farkındalık standını “öğrencilerin rahatsız olduğu” gerek-
çesiyle saldırarak kaldırdı.

63  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1364 
64  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22577 
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ODTÜ LGBTİ Dayanışması, dün 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında kampüslerinde HIV farkındalık standı açtı. Gü-
venlik görevlileri “çevredeki öğrencilerin rahatsız olduğunu” ve stant için izin alınmadığını gerekçe göstererek standı 
kaldırdı.

Saldırının ardından ODTÜ LGBTİ Dayanışması yaptığı açıklamada “Gösterilen sebeplerin bahane olduğunun farkında-
yız. Olayın yaşandığı sırada mevcut stantlardan da izni olmayanların bulunması (onlara müdahale edilmemesi) bunun 
göstergesidir” dedi.

Kerimcan Durmaz’a saldıranlar: “Milletimizi ibne yaptılar”65

Tarih: 3 Aralık 2016

Kaynak: Kaos GL

Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz Samsun’da sahne aldığı mekanda homofobik saldırıya uğradı. Polise 
teslim olan saldırganlar, “Gençliğimizi ibne yaptılar” dedi.

Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz’a Samsun’da saldıran dört erkek polise teslim oldu. Saldırganlar gaze-
tecilere gülümseyerek ve işaret parmakları havada poz verdiler.

Kerimcan Durmaz DJ’lik yapmak için gittiği Samsun’daki bir alışveriş merkezinde 30 Kasım akşamı saldırıya uğradı. 
Medyada yer alan haberlerde 10-15 kişilik bir grubun Durmaz, bir arkadaşı ve asistanına saldırdığı, asistanın kolunun 
kırıldığı iddia edildi. Durmaz, olayın ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşme-
diğini ve panik anında koşarken ayağını burktuğunu söyledi.

“Gençliğimizi ibne yaptılar”

G.A., D.B., U.D. ve K.K. adlı erkekler dün Samsun Irmak Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Dört erkek, polis merkezinden sağlık kontrolü için çıkarıldıkları sırada kameralara poz verdi ve, “Teknoloji canavar-
larına sesleniyoruz, devletin her şeyine hakim olabilirler ama Türk gençliğine hakim olamazlar. Tek gözlü canavarlar 
bilsin. Gençliğimizi ibne yaptılar. Bunu herkes bilsin” dedi.

Trans Erkek Kaldığı Yurtta Tehdit Ediliyor66

Tarih: 7 Aralık 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Trans erkek kaldığı öğrenci yurdunda “Ya sen çık ya da biz çıkaracağız” diye tehdit edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan trans erkek, kimlik rengi nedeniyle kaldığı yurtta tehdit alıyor. Kresi ve Yurt-
la Kurumu’na (KYK) bağlı İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan LGBTİ+ Kolektifi üyesi trans 
erkek Ali Erdem cinsiyet kimliği nedeni ile tehdit edildiğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi ve LGBTİ+ Kolektifi üyesi Ali Erdem konuya dair oda arkadaşları ve aileleri tarafın-
dan yurt müdürüne şikâyet edilerek yurttan çıkarılmaya zorlandığını belirtti. Cinsiyet kimliği nedeniyle barınma hakkı 
engellenmeye çalışılan Ali Erdem, “Yurttan ya sen çık, ya da biz çıkaracağız!’’ denilerek yurttan çıkması için tehdit 
edildiğini söyledi.

Yurt içinde fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşılan Erdem, oda arkadaşları tarafından tacize uğraması sonucu 
odasının değiştirilmesini talep etmiş ancak yurt müdürü tarafından reddedilmişti. Ancak oda arkadaşlarının odası 
değiştirilmişti.

”Cinsiyetsiz Yurt İstiyoruz”

Yaşananlardan sonra LGBTİ+ Kolektif açıklama gerçekleştirdi.

65  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22597 
66  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1377 
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Açıklamada ; “Buca Hoca Ahmet Yesevi KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan LGBTİ+ Kolektifi üyesi trans erkek arkadaşı-
mız cinsel kimliği gerekçe gösterilerek yurttan çıkarılmaya zorlanıyor. Yurt içinde fotoğrafları çekilip sosyal medyada 
paylaşılmış ve sözlü tacize uğramıştır. Oda arkadaşları ve aileleri tarafından yurt ve KYK müdürlüğü aranarak barınma 
hakkı engellenmek istenmektedir.

Üniversiteler LGBTİ’leri karanlığınıza hapsedebileceğiniz bir mahzen olmayacak Gökkuşağımızın renklerini sözlü/fi-
ziksel tacizleriniz, sosyal medya eksenli ifşalarınız, nefret dolu bakışlarınız, beyanı değil kimlik rengini baz alan yönet-
melikleriniz solduramayacak. Yurtlarda, üniversitelerde, kampüslerde, sokaklarda homofobiye, transfobiye, nefrete 
izin vermeyeceğiz.’’ ifadeleri yer aldı.

Üç tır şoförü trans kadını gasp etti67

Tarih: 12 Aralık 2016

Kaynak: Kaos GL

İzmir’in Buca İlçesi’nde 38 yaşındaki trans kadına şiddet uygulayarak 1200 lirasını gasp eden tır şoförü 3 kişi tutuk-
landı.                                        

İzmir’in Buca ilçesinde seks işçisi bir trans kadın gasp edildi. Trans kadına ait evde geçen 2 Aralık günü akşam saat-
lerinde tır şoförü V.Ç. (29) ile yanındaki iki kişi trans kadını döverek 1200 lirasını gasp etti.

Şikâyet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede üçü te TIR şoförü olan şüphelilerin 
V.Ç. ile arkadaşları Z.A. (24) ve M.Y. (29) olduğu belirlendi. Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre üç şüpheli aynı 
gün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İETT Şoföründen Trans Erkeğe Tehdit: Ağzını, Burnunu Kırarız!68

Tarih: 13 Aralık 2016

Kaynak: Pembe Hayat

13.12.2016 günü saat 18.50 sıralarında İETT Otobüsüne binen bir trans erkek ayrımcılığa maruz kaldı

Trans erkek, 13 Aralık saat 18.50 sıralarında bindiği belediye otobüsünde öğrenci kartını okuttuktan sonra, şoförün 
kartı kontrol etmek istediğini, kartı kontrol eden şoför; ‘Burada kadın yazıyor’ diyerek trans erkeğe hakaret ve küfür 
etmeye başladığını söyledi. İddiaya göre trans erkek, ‘Bu benim kimliğim, istersen karakola gidelim’ deyince şoför 
daha çok sinirlenip ‘Bak burada benim müdürüm de var şimdi seni atar ağzını burnunu kırarız’ dedi. 

İETT şoförünün bu tutumundan rahatsız olan trans erkek Pembe Hayat’a ulaşarak yaşadığı hak ihlalini bildirdi ve 
‘Transfobik insanların cezalarını bulmasını istiyorum, biz de bu ülkenin birer vatandaşıyız ve herkes gibi eşit bir şekilde 
hizmet alamaya hakkımız var’ dedi.

Suriyeli trans kadın İstanbul’da öldürüldü69

Tarih: 20 Aralık 2016

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Suriyeli mülteci trans kadın Werde, İstanbul’daki evinde öldürüldü. Nefret cinayetinin ardından İstanbul LGBTİ Der-
neği ve KADAV, cenazeyi sahiplenmek için harekete geçti. İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat KaosGL.org’a yaptığı 
açıklamada, mülteci trans kadınların hem göçmen karşıtlığının hem de transfobinin hedefinde olduğunu vurguladı.

İstanbul’da Suriyeli mülteci bir trans kadın Cihangir›deki evinde öldürüldü. Müşteri kılığındaki bir kişi seks işçisi trans 
kadın Werde’yi 17 Aralık Cumartesi günü karnından bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis kamera kayıtların-
dan saldırganın kimliğini tespit edemedi. Werde’nin arkadaşları 18 Aralık Pazar günü Adlî Tıp Kurumu’na gitti. Cena-
zeyi almalarına izin verilmedi. Arkadaşları Werde’nin bedeninin tanınamaz hale geldiğini söyledi.

67  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22632 
68  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1378 
69  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22666 
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Transfobik nefret cinayetinin ardından İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı harekete 
geçti. Werde’nin cenazesi Adlî Tıp Kurumu’nda bekletiliyor. Arkadaşları, İstanbul LGBTİ ve KADAV; cenazeyi sahip-
lenmek için yarın (21 Aralık) dilekçe verecek. İstanbul LGBTİ, cenazeyi “trans ve na trans kadınlar olarak kaldırmak 
istediklerini” açıkladı.

“Mülteci trans kadınlar şiddete daha fazla açık”

İstanbul LGBTİ Derneği’nin verdiği bilgilere göre Werde, savaşta ailesini kaybetmiş bir trans kadındı. Taksim Meydan 
civarında ve bir barda çalışan Werde ile öldürülmesinden dört gün önce görüşen İstanbul LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat 
KaosGL.org’a şöyle konuştu:

“On beşe yakın Suriyeli mülteci seks işçisi trans kadın ile görüşme yaptık. Werde de bu kadınlardan biriydi. Bütün 
mülteci trans kadınlar iki şeyden şikâyetçi: Yoğun polis ve ‘toplum’ şiddeti. Son dönemde sistemde yaşanan bir so-
rundan dolayı mültecilere belge verilmiyor. Sistem çökmüş durumda. Trans kadınların temel talebi yasal statüye sahip 
olmak. Werde ile de zaten bu yüzden buluşmuştuk. KADAV ile birlikte hukuki danışmanlık verecektik.”

Göçmen karşıtlığı ve transfobinin hedefindeler…

Arat, dernek olarak görüştükleri mülteci trans kadınların yaşadığı sorunları anlatmaya şöyle devam etti:

“Göçmen trans kadınlar özellikle ‘kırmızılı polis’ diye adlandırdıkları yunus timlerinden şikâyetçi. Çok fazla şiddete 
maruz kaldıklarını anlatıyorlar. Görüşme yaptığım kadınlardan birinin kafasında çatlak vardı, diğerinin gözü mordu 
mesela… Mülteci trans kadınlar, Türkiyeli trans kadınlardan daha fazla şiddet görüyorlar. Hem göçmen karşıtlığının 
hem de transfobinin hedefindeler. Yasal statüleri olmadığı sürece bu şiddetin de artacağını söyleyebiliriz. İki kere sa-
vunmasız durumdaki trans kadınlar nefret cinayetine varan suçlar silsilesi ile karşı karşıya. Polis de şiddet uyguladığı, 
fail olduğu için polise gitmek de istemiyorlar haklı olarak.”

Arat sözlerini, “Hem göçmen karşıtlığına hem de transfobiye karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek sonlandırdı.

Cenazeye ilişkin Adlî Tıp ile görüşmenin ardından İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği açıklama yapacak.
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İKİNCİ BÖLÜM: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık vakaları ile LGBTİ’lerin ya da LGBTİ örgütlerinin doğ-
rudan hedef alındığı, ayrımcılığı ve nefreti meşrulaştıran, özellikle toplumsal figürler tarafından sarf edilen söylemlere 
yer verilmiştir. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durum temelli ayrım-
cılığın koruma kapsamı dışında bırakılması ile devlet eliyle ayrımcılık meşrulaştırılmıştır. 

Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürü’nün LGBTİ örgütleri ile yaptığı görüşmede “seks işçiliğini suç olarak görüyoruz, 
çalışmanıza izin vermemiz mümkün değil” ifadesi polisin keyfi tavrının ve önyargılarıyla hareket ettiğinin gösterge-
sidir.

‘Cinsel eğilim farklılığı’ havalandırmaya çıkmaya engel!70 

Tarih: 15 Ocak 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Trans Tutsak Esra İle Dayanışma İnisiyatifi, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen Esra’nın durumu hakkında 
bilgi vermek ve mektup kampanyasına çağırmak için İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı yaptı. 

“Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi’nde taciz var, tecrit var, işkence var” pankartının açıldığı basın toplantısında, Esra’nın 
kendi isteği dışında Samsun’dan Menemen’e gönderildiği ve erkek cezaevinde kalmak zorunda kaldığı vurgulandı. 

İHD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mine Nazari, “Esra’nın yaşadığı basit bir yer değiştirme değildir. Ortada rıza dışında 
gerçekleşen bir sürgün var” dedi. Yetkilileri harekete geçmeye çağıran Nazari, “Umudumuz az ama insani bir duruş 
geliştirmelerini ve Esra’ya uygulanan tecritin son bulmasını talep ediyoruz” dedi. 

İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan Nergiz Şen, 6 Ocak günü Esra ile görüşmeleri sonucu cezaevinde tecrit, 
taciz, gerekçesi olmadan hücrede tutulma, revire çıkartılmama, dilekçelerinin işleme alınmaması gibi hak ihlallerinden 
haberdar olduklarını söyledi. 

Esra’nın cinsiyet kimliği dolayısıyla hemen her hapishanede benzer hak ihlallerine maruz kaldığını hatırlatan Şen, 
“Menemene sevkinden bu yana herhangi bir gerekçesi olmadan ‘tekli oda’ denilen bir hücrede tutuluyor ve bu se-
beple birçok hakkından mahrum kalıyor” diyerek yaşananları özetledi.

Şen, Esra’nın aynı koridorda kalan hükümlülerle beraber havalandırmaya çıkma isteğinin, “hükümlünün cinsel eğili-
minin farklı olması sebebiyle diğer hükümlülerle birlikte havalandırmaya çıkmasının uygun görülmediği” gerekçesiyle 
reddedildiğini söyledi. 

Esra’nın yaşadığı hak ihlallerine ilişkin başvurularının cezaevi yönetimince ‘asılsız iddialar’ olarak değerlendirildiğini 
belirten Şen, Menemen T Tipi’nde eşcinsel bir mahpusun da baskı altında olduğunu vurgulayarak, “LGBTİ bireylere 
‘dışarıda’ bile özgür bir yaşam neredeyse imkânsızken cezaevlerinde mahpus olan LGBTİ bireyler içinse özgürlüğün 
hayali dahi imkânsızlaşıyor” dedi. 

Son olarak söz alan Esra’nın vasisi Merve Arkun, “12 yıldır cezaevinde ve ağırlaştırılmış müebbetten yatıyor. Kaldığı 

70  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20910 
X v Türkiye kararında AİHM Türkiye’yi madde 3 ve 14 (ayrımcılık ve kötü muamele) ihlalinden mahkum etmiştir. X eşcinsel olduğu için hapishanede 

aylarca hücrede tutulmuştur http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/251   
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her cezaevinde şu anda yaşadıklarına benzer ve bazen daha ağır hak ihlali ve işkenceye maruz kaldı. Taciz, tecavüz 
ve birçok hak ihlali…” dedi. 

Arkun, Esra’nın kendisine anlattığı kadarıyla Menemen T Tipi’nde tacize maruz kaldığını belirtti: 

“Tekli oda olarak adlandırılan açık bir şekilde hücre olan odada barındırılıyor. Kaldığı erkek cezaevinde bir kadın ola-
rak yaşadığı sorunlar ortada. Kalan başka erkek mahpuslar, ‘Vücudunun şurasını aç’ gibi sözlü tacizlerde bulunuyor. 
Cezaevi yönetimi bu sistematik tacizlere zemin hazırlıyor. Bireysel olarak izleyebileceği bütün hukuki yolları denedi. 
Bu başvuruların çoğu gönderilemedi. Göndermesi engellendi. Cezaevi bu iddiaları asılsız diyerek gerekçelendirdi. 
Acil olarak, geçen haftaki görüşün ardından bir yazı yazmasını istedim ve cezaevi bu yazının dışarıya gönderilmesini 
engelledi. Mektupları da gönderilmedi.”

LGBTİler: ‘Kişisel Verilerimizi Vermeyeceğiz!’71

Tarih: 27 Şubat 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Geçtiğimiz hafta boyunca Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı” ile ilgili 
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

Geçtiğimiz hafta boyunca Meclis Genel Kurulunda görüşülen ve 6. maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşme-
leri bütçe görüşmelerinden sonraya ertelenen Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısının amacı, ‘Türkiye’de kişisel 
verilerin korunmasını sağlayacak bir kanun hazırlamak, 12.09.2010 tarihinde 5982 sayılı Kanunla Anayasa’nın 20’nci 
maddesinde yapılan düzenlemeye uyum sağlamak, AB uyum sürecinde yer alan müzakere fasıllarını gerçekleştirmek, 
temel hak ve özgürlüklere zarar vermeyecek şekilde veri aktarımının sağlanması’ olarak belirtilmektedir. Bireylerin 
temel hak ve özgürlükleri içerisinde yer alan ve Anayasa’nın 20. maddesinde, ‘herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere 
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğ-
renmeyi de kapsar.

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir’ şeklinde yer bulan kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkının ulus-
lararası hukuktaki tarihi süreci 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dayanmaktadır. Tasarının 
oluşturulması sırasında başvurulan temel hukuki metnin Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korun-
ması ve Serbest Veri Trafiği Direktifi (95/46/EC) (‘Direktif’) olduğu tasarının Genel Gerekçesinde vurgulanmıştır. 
Söz konusu tasarı, havuz medya tarafından AB uyum yasaları çerçevesinde verilerin serbest dolaşımı ve bu dolaşım 
neticesinde uluslararası ticaretin büyüyeceği şeklinde servis edilmiştir. Öne çıkarılan bu propaganda yöntemi dahi tek 
başına tasarının amacının, kişisel verileri koruyarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması olmadığını ve 
zaten mevcut olan “fişleme” işlemlerine yasal bir boyut kazandırmak olduğunu göstermektedir. Kişisel verilerin kişi-
lerin rızası ve bilgisi dışında toplayıp işleyerek vatandaşların aleyhine kullanılmasının, fişlemelerin ve yaratılan devasa 
mağduriyetlerin kaynağı olan güvenlik ve istihbarat kurumların bu alanlardaki faaliyetlerine aynı keyfilik ve özgürlükle 
hatta bu kez yasal koruma altında yürütmesini mümkün kılan bir düzenleme, açıktır ki vatandaşın kişiliğinin ve onuru-
nun ayrılmaz bir parçası olan “kişisel verileri” değil, tam aksine bu verilerin toplanıp işlenmesini korumaya almaktadır.

 Tasarı bu yönleriyle Anayasanın 20’inci maddesine ve AİHS’nin 8’inci maddesine açıkça aykırıdır. Tasarı, özel yaşama 
ilişkin hak ihlalleri ve “fişleme” geleneğini sona erdirmek bir yana, hükümetin reform olarak sunduğu ancak temel 
hak ve özgürlükleri, özellikle de ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğini hiçe sayarak, bireyleri yaşamın her alanında, 
gerçekleştirdikleri her etkinlikte merkezi bir gözetime tabi tutan ve özel alanlarına ait her tür bilginin devletin güven-
lik ve istihbarat kuramlarınca toplanması, saklanması ve işlenmesini mümkün kılan, gözetim toplumuna yönelik çaba 
ve girişimlerinin bir yansıması olup, hiç kuşkusuz totaliter bir toplum arayışının da işaretidir.

Tasarının yasalaşması halinde MİT, Jandarma ve polis yurttaşların tüm bilgilerine başkaca bir mahkeme kararı vs. ol-
maksızın erişim hakkı kazanacak. Tasarı ile yurttaşların tüm özel bilgileri bir havuzda toplanacak. Özgeçmiş, fotoğraf, 
cep telefonu, aile bilgileri, parmak izi, mezhep ve kıyafet gibi yurttaşlara ait her türlü kişisel veriler, yeni oluşturulacak 

71  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1079
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayımlandı:  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf 
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‘Kişisel Verileri Korumu Kurulu’ tarafından ‘korunacak’. Bu Kurulun yapılandırılması ise oldukça ilginç. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun oluşumu siyasal iktidarın her türlü müdahalesine açık olacak şekilde düzenleniyor. Yedi kişiden 
oluşacak kurulun üç üyesini Cumhurbaşkanı, dört üyesini de Bakanlar Kurulu atayacak. Kurul başkanı ve yardımcısı 
da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Bu şekilleniş, cumhurbaşkanının tüm yurttaşların kişisel verilerine dair 
duyduğu merakı fazla fazla giderebileceğini göstermektedir.

Ancak ülkemiz hukuk düzeninin şöylece kabataslak bir incelenmesi neticesinde dahi kanun koyucu tarafından taşınan 
kaygının temel haklar olamayacağı anlaşılacaktır. Öyle ki tasarının henüz Meclis Genel Kurulu gündemindeyken dahi 
‘fişleme yasası’ adıyla anılması, kanun koyucunun allayıp pulladığı, kalpli kutucuklara koyarak servis ettiği amacının 
hedef kitle tarafından anlaşıldığını göstermektedir.

Evet, söz konusu tasarı özel hayatın gizliliği, kişinin mahremiyeti gibi temel hakları zerre kadar umursamadığı gibi Av-
rupa Birliği uyum süreci altında kişisel verilere dolaşım kolaylığı sağlayarak salt globalleşme kaygısı da gütmemektedir. 
Amaç bununla birlikte siyasal iktidarın merkezine kendi ‘norm’larını koyduğu bir toplumsal tasnif düzeneği yaratmaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekçesinde ‘kişisel veri’, ‘bireylerin kimliklerini belirli hale getirmemeye elverişli 
her türlü bilgi’ olarak tanımlanmaktadır. Tasarı gerekçesinde devamla, kişisel veriler ‘kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve 
mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler’ olarak sayılmaktadır.

Kanun metninde ise kişisel veri niteliğindeki veriler 3. Maddede ‘Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgi’ olarak tanımlanmıştır. Özel veriler başlığı altındaki 6. Maddede ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi dü-
şüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli 
kişisel veriler olarak tanımlanmıştır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, 
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerin kaydının 
neden tutulması gerekebileceği anlaşılabilir değildir. Bu tanımlama ile zaten yapılan ayrımcılığa yasal zemin hazırlan-
makta ve kamu tüzel kişilerine herkesi fişleme hakkı verilmektedir.

Siyasi iktidarın kendinden olmayana dair herkesi belirleme kaygısının yasal kılıfa kavuşturulduğu anlaşılmaktadır. Sayılı ve-
rilerin siyasi iktidara ‘ötekileştirme’ kolaylığı dışında bir menfaat sağlamayacağı ayan beyan ortadadır. Türk- Sünni- erkek 
devlet; bu ‘ulvi özelliklere’ sahip olmayanları belirlemek ve bürokratik dizaynı buna göre şekillendirmek istemektedir. Sayılı 
verilerin genişliği her anlamda muhalif olanın alnının ortasına yasal kurumlarca etiket yapıştırılacağını muştulamaktadır.

 Toplumsal cinsiyet normları cenderesinde her devrin ötekisi olmayı hakkıyla başarmış LGBTİler içinse çilenin bu yasa 
vesilesiyle artacağını söylemek için kâhin olmaya lüzum yok. Devletimiz “affedersiniz” lezbiyen, gey, biseksüel, trans 
ve interseks gibi ayıplı kelimeleri pek muhterem kanun metinlerinde telafuz edemeyeceğinden ‘kılık, kıyafet, cinsel 
hayat’ gibi ibarelerden paya düşeni damıtmayı dayatıyor.

Bir kişinin kılığını, kıyafetini, cinsel hayatını kişisel veri olarak kodlayıp kayıt altına almak neyin kafasını yaşamanın 
sonucudur? CHP Milletvekili İsa Gök’ün ‘Devlet vatandaşın sevgilisinin kim olduğunu, gey olup olmadığını bile fişle-
yecek’ şeklindeki mahcup itirazı bile yaklaşan tehlikenin boyutlarını anlatmak için yetersiz kalmaktadır. Tasarının ka-
nunlaşması sonucu devletin resmi, yasal ekranlarında ‘Türk, Sünni, bizden ama hafif kırık’, ‘Rum kökenli, gizli hristiyan, 
erkek gibi konuşur’, ‘çok feminen’, ‘renkli gömlek giyer’  ‘maskülen’, ‘evli ama internette çarpık ilişkiler arayan sitelere 
giriyor’, ‘çarpık ilişkili porno videolar izliyor’, ‘kadın ama evveli erkek, ameliyatlı’, ‘kadından erkek, ameliyatsız’ gibi 
bilgi notları uçuşacak. Şaka değil gerçek, devlet bir kez daha bizi toplumsal cinsiyet normlarına tam nizam uymaya, 
kırıtmamaya, adamsak adam gibi konuşmaya, kadınsak kadınlığımızı bilmeye, misalen üç çocuk doğurup evde börek 
açmaya, mümkünse dışarıda kahkaha atmamaya, hamileyken dolaşmamaya, transsak çaresiz geçmişimizle yaşamaya 
davet ediyor. Siyasal iktidar, fişlerim ve de kati suretle unutmam diyor.

Bu hususun LGBTİlerin uzun zamandır verdiği görünür olma mücadelesine yeni setler yaratacağı ortadadır. Siyasal 
iktidar, kendi görünürlük alanlarını genişleterek tüm öteki yığınlarına olduğu gibi LBGTİlere de gözümüz üzerinde 
mesajı veriyor. Tasarının manası LGBTİler açısından toplumsal cinsiyet normlarının ve heteroseksist anlayışının bir kez 
daha tescili olmakla birlikte, kabul ve onayı mümkün değildir.

LGBTİler her türlü baskı aracı ile kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet normlarına ‘patronsuz ve pezevenksiz bir 
dünya’ şiarıyla karşı koymaya devam edecektir. Vız gelir bize vız, toplumsal cinsiyet normlarınız!
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Boşanma komisyonunda homofobi ve transfobi: “Lezbiyenler kendi başına bırakılamaz”72

Tarih: 29 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Meclis Boşanma Komisyonu’nda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş’tan 
homofobi ve transfobi: “Kadınlık organını aldırmak isteyen bir lezbiyeni engelledim. Bu çocuğu kendi özgürlüğü için-
de bırakamayız.” 

Boşanmaların araştırılması için Aralık 2015’te alınan kararla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda ayrımcılık de-
vam ediyor. 

İki hafta önceki toplantıda AKP Isparta vekili Sait Yüce, sunum yapmak için davet edilen Eşitlik İzleme Kadın Grubu’n-
dan (EŞİTİZ) avukat Hülya Gülbahar’a “Konumunuzu bilerek konuşun”, “Gidin dışarıda konuşun”, “Ben sana haddini 
bildirmeye çalışıyorum” gibi ifadeler kullanmasının ardından bu sefer de komisyonda homofobik ve transfobik ay-
rımcılık yapıldı. 

Komisyonun 25 Şubat’taki toplantısına uzman olarak katılan Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, 
Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, lezbiyenlerle trans erkekleri karıştırdı. “Lezbiyenlerin kendi haline bırakılırsa değerli ken-
dilik geleceğinden mahrum bir kadere mahkûm edileceğini” iddia etti.

AGD’den Yıldız Teknik’te homofobik nefret afişleri73 

Tarih: 3 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne homofobik afişler astı. 

“Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da (bu kadar) insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu 
siz haddi aşan bir kavimsiniz. (Şu’ara 165-166)” ifadelerinin yer aldığı afişlerle nefret söylemi üreten AGD’lilere kam-
püsteki homofobi ve transfobi karşıtı öğrenciler tepki gösterdi.

Translar Katlediliyor, Medya Transfobik Haberler Yapmaya Devam Ediyor74

Tarih: 9 Mart 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

5 Mart’ta evinde uğradığı nefret saldırısında hayatını kaybeden Buse’nin ölümünden sonra Hürriyet, Şok, Yeni Çağrı 
gibi çeşitli yayın organları Buse’nin kimlik ismini teşhir eti. 

 Trans gazeteci Michelle Demishevich medyadaki bu tür söylemlerin nefret cinayetlerini arttırdığına dikkat çekerek 
“Ben bir gazeteci olarak Doğan Haber Ajansı’nın yıllardan beri attığı homofobik ve transfobik manşetleri ve kullandığı 
abuk sabuk ifadeleri anlamakta zorluk çekiyorum. Mesela Eylül Cansın ve Dora Özer haberlerinde kullandığı cinsiyetçi 
dilden dolayı uyarılarda bulunmamıza rağmen geçtiğimiz günlerde Buse haberinde de aynı hedef gösteren, yargı-
layan ifadeleri kullandı. Ne zaman medya bu ve benzeri manşetleri kullansa hemen ertesi gün biz bir eksiliyoruz. Ne 
tesadüf ki Cumhuriyet’in haberinin hemen ardından bir trans kadın katledildi. Hürriyet gazetesi de had bildirircesine 
“takma adlı bilmem kim” şeklinde haberi servis etti” dedi.

Bir gazeteci olarak bu tarzın meslek etiğine uymadığına dikkat çeken Demishevich “Gazeteciliğin kuralı bu tarz bir 
habercilik değil. Hürriyet’te çıkan bu haber bize şunu söylüyor, ‘Kutsal erkek kimliğinizi terk ederseniz ve kadın olur-
sanız işte sonunuz böyle olur!’

Bu alanda çalışan arkadaşlar son 15 yılın verilerine bakarlarsa basının ne kadar cinsiyetçi ve transfobik bir dil kullandı-
ğını göreceklerdir. 80’ler ve 90’larda trans kadınların maruz kaldığı taciz, tecavüz, işkence ve katliamlar asla medyada 

72  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21209 
73  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21234 
74  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1021 
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yer almamıştı. O yıllardan hafızalarımızda kalan Tayfun Topal ve Savaş Ay. Hortum Süleyman zamanında ve öncesinde 
trans kadınlar polis merkezlerinde inanılmaz işkencelere maruz kaldığında ne medya ne de barolar bu durum karşı-
sında ses çıkartmadı. Meis Sitesi’nde* yaşananlar ise Kanal Türk’te yayınlanan Mehmet Aydın yönetimindeki Neşter 
isimli programda polis desteğiyle hukuksuz bir şekilde çekilen görüntülerin medyaya servis edilmesinin ardından iki 
trans kadın Avcılar’da katledildi. Yine kimse ses çıkartmadı, ne gazeteciler ne de barolar... Oyuncu ve gazeteci trans 
kadınlara getirilen “gizli” ekran yasağına ise entellektüel ve muhalif olduğunu her fırsatta vurgulayan onlarca gazeteci 
ve meslek örgütü tepki göstermiyor” diyerek transların uğradığı hak ihlallerine ses çıkarılmamasını eleştirdi.

Demishevich sözlerini “Yönetmen Kutlu Ataman’ın dediği gibi “arkadaşım, biz bize yeteriz” Evet biz bize yetiyoruz 
ama yetmiyor işte en temel yaşam haklarımıza erişimimizin engellendiği bir ortamda medyanın bizleri hedef gös-
teren cinsiyetçi dili devam ettikçe yetemiyoruz eksiliyoruz. Sistem, toplum ve medya bizleri kadın kimliği üzerinden 
ötekileştirmeye devam ettikçe ne şiddet ne de katliamlar son bulacak. Medyaya göre biz trans kadınlar takma adları 
olan kadın kıyafetleri giymiş erkekten bozma ucubeleriz” diyerek sonlandırdı.

Pembe Hayat Derneği’nin avukatı Rıza Yalçın Koçak ise transların katledilmesinin ardından bile mağdur edilmelerini 
eleştirerek “Translar bakımından cinsiyet geçiş süreçleri, isim ve kimlik değiştirme konularında birçok zorluk çıkaran 
hukuk sistemi, öldükten sonra da transların haklarını gözetmediğini göstermektedir.

Cinsiyet geçiş sürecini kanunların öngördüğü şekilde gerçekleştirmeyen transların en fazla mağduriyet yaşadıkları 
konulardan biri de kimlik isimleri ile kullandıkları isimlerin değişik olması. Farklı isim kullanan birisi kimlik ismini kul-
lanmak istemiyordur. Kişi kendisine ait yeni bir kimlik oluşturmak için ya da ailesiyle çeşitli sebeplerden dolayı çeşitli 
sorunlar yaşamamak için bunu yapıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun kişinin öldükten sonra da kendi istediği isimle 
anılması gerekmektedir. Bunun önünde bir yasal engel olmaması yapılan haberlerin dilini meşrulaştırmaz” şeklinde 
konuştu.

Av. Koçak sözlerini “Translara yönelik nefret cinayetleri haberlerini nefret dilini yeniden üreterek servis eden medya 
kuruluşları da bu suça ortak olmaktadır. Kamu yararının özel hayatın gizliliği ve kişinin mahremiyeti ile çatıştığı du-
rumlarda kamu yararının gözetilmesi gerekliliği genel kabul görmektedir. Ancak bir trans nefret cinayetinin ardından 
transın kimlik bilgilerinin ifşa edilmesinde nasıl bir kamu yararının söz konusu olduğunu anlamak mümkün değil.

Transların yaşam haklarının gasp edilmesinin ardından dahi buna bağlı diğer haklarına da aynı muamelenin reva gö-
rüldüğü, zaten yaşam hakkının sağlanmamasının sonucu olarak diğer haklarına dair de hassasiyet gözetilmediği gibi 
can sıkıcı bir tablo karşımıza çıkmaktadır” diyerek sonlandırdı.

*2012 yılında Avcılar’da bulunan Meis Sitesi’nde yaşayan translar darp edildi, evlerinden sürülmek istendi ve mahalle 
yaşayanlar tarafından linç edilmek istendi. Baskının sürmesi ile birlikte Meis Sitesi’nde yaşayan translar yaşadıkları 
yerleri terk etmek zorunda kaldı.

GAP eşcinsel çalışanını istifaya zorladı75 

Tarih: 16 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL 

GAP, eşcinsel çalışanına mobbing uyguladı, istifaya zorladı. LGBTİ örgütleri ‘Delikanlı ol’ gibi ifadelerle ayrımcılığa 
uğrayan çalışanın mücadelesini destekleyeceklerini açıkladı. 

Uluslararası tekstil perakende firması GAP’ta çalışan bir eşcinsel homofobik baskıya maruz kaldı, istifaya zorlandı. 

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği öncülüğünde harekete geçen LGBTİ örgüt ve aktivistleri ortak açıklamayla mob-
bing ve tehdide karşı hukuki mücadele başlattıklarını duyurdu.

75  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21304 
Konuya ilişkin yargı yoluna başvurulmuş ve dava İstanbul Adalet Sarayı 23. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir.
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Edirne Liseli LGBTİ homofobik bildiriyle hedef gösterildi76

Tarih: 8 Mart 2016

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Edirne’de Liseli LGBTİ’nin düzenlemek istediği tanışma toplantısı hedef gösterildi. Ankara Liseli LGBTİ’den de katılımcı-
ların olduğu tanışma toplantısının hedef gösterilmesinin ardından Liselilerin cevabı “Buradayız, alışın, gitmiyoruz!” oldu.

15 Mart Salı günü Edirne’de Liseli LGBTİ tarafından düzenlenmek istenen tanışma toplantısı hedef gösterildi. Sosyal 
medya üzerinden ve etkinlik günü sabah saatlerinde Edirne merkezinde bulunan Saraçlar Caddesi ve Ali Paşa Çarşı-
sı’nda bildiriler dağıtan bir grubun halkı kışkırtmak istemesine rağmen Liseli LGBTİ aktivistleri etkinliği gerçekleştirdi. 
Üzerinde “Çocuğuna sahip çık, eşcinsellik hastalığından koru” yazan bildirilerde toplantının yeri ve saati yazılarak 
esnafa toplantıya müdahale çağrısında bulunuldu.

Bildirilerden haberdar olan LGBTİ aktivistleri suç duyurusunda bulundu, emniyetten güvenlik talep etti. Aynı zaman-
da daha önce KESK’te yapılması planlanan etkinliğin güvenlik sebebiyle yeri değiştirilerek etkinlik gerçekleştirildi. 
Etkinlikte, liseliler deneyimlerini paylaşarak birlikte mücadelenin önemini konuştular.

Edirne Liseli LGBTİ etkinlik sonrası “Bu bildiri gibi gerici hareketler ve nefret söylemleri, bizi yıldırmaktan çok renklen-
diriyor. Her ne kadar tatsız bir durum olsa da kimsenin duymayacağını sandığımız toplantının bu kadar ilgi çekmesi 
bizi mutlu etmedi değil. Destekleri için bizimle dayanışan bütün gruplara ve LGBTİ örgütlerine teşekkür ederiz, tüm 
dostlarımıza minnettarız.

Bizler, gökkuşağı çocukları, her yere kahkahalarla, sevgi ve barış taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Bastıkları 
yeri karartan, gerici, dar görüşlü, ruhları kara insanlara diyoruz ki: Buradayız, alışın, gitmiyoruz!” şeklinde bir basın 
açıklaması yayınladı.

Ankara’dan etkinlik için giden Liseli LGBTİ aktivistleri ise “Hayatın her alanında maruz kaldığımız bu tahakküm Edir-
neli yoldaşlarımızın mücadelede var olduklarını duyurdukları bu günde bizleri sindirmek, yok saymak için bizimleydi. 
Ankara’da verdiğimiz mücadelenin Edirne’de büyük kararlılıkla, bütün renklerle devam ediyor olması heyecan verici. 
Edirne Liselilerinin gözlerindeki kararlılıkla faşist gruplara yılmayacağız, alışacaksınız demesi, Edirne yerelindeki ör-
gütlenmelerin omuz omuza dayanışmayı büyütmesi, Türkiye’deki nefret karşıtı insanların bizler için gösterdikleri yo-
ğun uğraş, mücadelenin ilk günkü gibi renkli, ilk günden daha fazla büyük olduğunun kanıtıdır. Edirne Liseli LGBTİ’ler 
yılmayacaklar, bizler yılmayacağız!” diyerek dayanışmanın önemine dikkat çektiler.

Trans kadın mahpus Ersürer: Tek hayalim gazeteci olmak77

Tarih: 30 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Zeynep Ersürer, dört yıldır cezaevinde tutuklu bulunan trans bir mahpus. Üniversite sınavına giren Ersürer’in tek 
hayali gazetecilik okumak.

Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde dört yıldır tutuklu bulunan Zeynep Ersürer’in tek hedefi 4 yıllık bir üniversitede gaze-
tecilik bölümünde okumak.

Trans aktivist Zeynep Ersürer, bu yıl katıldığı üniversiteye giriş sınavında 350 puan aldı. Cumhuriyet Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okumak istiyor.

Ersürer ile yapılan telefon görüşmesinde, çocukluğundan beri gazetecilik mesleğine ilgi duyduğunu, eğer ki okuyabi-
lirse yaşanan hak ihlalleri, transfobi, cinsiyetçilik ve ceza infaz kurumlarında neler yaşandığını yazmak istediğini belirtti.

2004 yılında Mersin’de yaşarken çetelerin saldırısına uğrayan Ersürer, kendi yaşadığı evde darp ve gasp edildi. Ken-
dini savunan Ersürer, yargılandı. 2008 yılından bu yana da mahpus78.

76  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21323 
77  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21400

78  Yargıda ayrımcılık sebebiyle 2008’den beri mahpus olan Zeynep Ersürer ile ilgili haber 2016’da medyaya yansıdığı için 2016 raporuna dâhil 
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“Henüz iki yıl daha yatmam gerekiyor, Bu süreçte üniversite sınavına hazırlandım ve kazandım. Şimdi artık gazetecilik 
okuma zamanı bana bu konuda yardım etmeniz gerekiyor.”

Mersin LGBTİ 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği Ersürer’le dayanışacağını söyledi. Derneğin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yağmur Arıcan, “Bu konuda dernek olarak elimizden ne gelirse, Zeynep Ersürer’in gazetecilik okuması için ne 
gerekiyorsa yapmamız gerekir” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: “Kanuna cinsel yönelim filan eklemeyiz, siyasi tavrımız”79 

Tarih: 7 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan TBMM Adalet Komisyonu’nda homofobi ve transfobi: “Hükümet olarak kanuna cinsel 
yönelim filan eklemeyiz. Bu siyasi tavrımız. Muhafazakâr demokrat partiyiz. HDP ya da CHP iktidar olursa onlar ekler.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nun dün (6 Nisan) gerçekleşen toplantısında Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ hükümetin LGBTİ haklarına ilişkin tutumunu bir kez daha açıkladı.

Emniyetin haberi yok, Genelkurmay da kendine ivedi!80 

Tarih: 8 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

IŞİD’in aralarında Kaos GL’nin de olduğu birçok yeri hedef alacağına ilişkin istihbarat belgesinden Ankara Valiliğinin 
haberi olmadığı anlaşıldı. Dernek, Genelkurmay ve Başbakanlık’tan hâlâ cevap bekliyor. 

Kaos GL Derneği, belgenin dolaşıma girmesinin hemen ardından GATA Komutanlığı ve Ankara Emniyeti Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden “böyle bir istihbaratın kendilerine ulaşmadığı” cevabı alan Dernek, Genelkur-
may Başkanlığı tarafından resmi olarak kabul edilmese de gayri resmi olarak Ankara GATA Komutanlığı tarafından 
telefon üzerinden belgenin “iç yazışma” olduğunu teyit ettirdi.

 Kaos GL Derneği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) kaynaklı, “ivedi” damgalı, “eylem ikazı” konulu istihbarat 
belgesinin sosyal medya dolaşıma girmesi üzerine Ankara Valiliği, Emniyet, Başbakanlık ve Genelkurmay’a yazılı 
olarak da başvurdu. 

kaosGL.org’a bilgi veren Dernek avukatları Hayriye Kara ve Oya Aydın, başvurularına Genelkurmay (GATA) ve Başba-
kanlık’tan (BİMER) henüz yazılı açıklama gelmediğini belirttiler.

“Seks işçiliğini suç olarak görüyoruz, çalışmanıza izin vermemiz mümkün değil”81 

Tarih: 19 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL

Ankara’da trans seks işçilerinin çalışma alanı olarak kullandığı bölgelerde olağanüstü hal uygulamaları devam ediyor.

Trans seks işçilerinin çalışmasının engellenmesi, seyahat özgürlüklerinin kısıtlanması, işkence ve kötü muameleye tabi 
tutulmalarını engellemek için harekete geçen Kaos GL, Pembe Hayat ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları 
Derneği’nin çalışmaları sürüyor. 

Pembe Hayat ve Kırmızı Şemsiye Derneği çalışanları ve Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak, Ankara Emniyet Asa-
yiş Şube Müdürü ile görüştü. Görüşme şube müdürü, kanunlara rağmen seks işçiliğini suç olarak gördüklerini, seks 
işçilerinin çalışmasına izin vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

edilmiştir.
79  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21464 
80  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21480 
Kaos GL Derneği’nin Ankara Valiliği’ne yaptı koruma talebi Valilik tarafından ciddiye alınmamış Dernek avukatları Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne 

yönlendirilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından koruma talebi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirilmiştir. 
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21442   

81  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1052
    http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21540 
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LGBTİ’lere ayrımcılık yapan İnsan Hakları Kurumu Resmi Gazete’de82 

Tarih: 22 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı görmezden gelen, LGBTİ’lere ayrımcılık yapan Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 Nisan’da görüşülerek kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da onaylamasıyla resmen yürürlüğe girdi. 

Ayrımcılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatacağı iddia edilen kanun cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılı-
ğı görmezden gelmesinin yanı sıra üyelerinin hükümet ve cumhurbaşkanı tarafından atanacak olması sebebiyle de eleştirildi. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun karar organı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu olacak. Yasada kurulun 
görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine getireceği belirtiliyor. Ancak 11 üyeli sekiz üyesi hükümet, üçü de cumhur-
başkanı tarafından seçilecek. 

Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, ancak ‘başbakanlıkla ilişkili bir yapıda’ olacak. 

Kurumun çalışma alanlarında insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit 
muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek yer alıyor. 

Kanuna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, 
sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak.

Transfobik Doktor Hakkında Suç Duyurusu83

Tarih: 7 Mayıs 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı transfobik paylaşım nedeniyle Dr. Cüneyt Genç hakkında 
Pembe Hayat ve Kaos GL suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden, muayenehane önünde sırasını bekler vaziyette duran trans kadının fotoğrafı ve üze-
rinde ‘Günaydın. Millet kapısını önünde kedi yavrusu bulur, ben bunu buldum. İçimdeki insan sevgisi nedeniyle tabiî ki 
baktım’ notunu paylaşan Doktor Cüneyt Genç hakkında Pembe Hayat ve Kaos GL avukatları suç duyurusunda bulundu.

Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak ve Kaos GL avukatı Hayriye Kara, Ankara Tabip Odası’na yazdıkları dilekçede trans-
fobik paylaşımından dolayı Cüneyt Genç’in disiplin kuruluna sevk edilerek gerekli cezanın verilmesi talebinde bulundular.

Ankara Çukurambar’da jinekolog olarak çalışan Cüneyt Genç sosyal medya hesabı üzerinden muayene için gelen 
trans kadının resmini çekerek teşhir etmişti. Doktorun transfobik paylaşımı birçok kişiden tepki çekmişti.

Transfobik İçerik için Engelleme Talebi84

Tarih: 4 Haziran 2016 

Kaynak: Pembe Hayat

Pembe Hayat, Uludağ Sözlük isimli online sözlükte yer alan transfobik içerik hakkında engelleme talebi ile dilekçe 
verdi. “Travestilere arabayla çarpmak suç olmasın” başlığı ve başlık altında yapılan yorumlarla ilgili olarak Ankara Sulh 
Ceza Hâkimliği’ne şikâyet dilekçesi verildi.

Pembe Hayat adına şikâyette bulunan dernek avukatı Rıza Yalçın Koçak “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-
zenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca içeriğin kaldırılması 
ve engellenmesi talebinde bulundu.

82  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21552 
83  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1066 
84  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1106 
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“Travestilere arabayla çarpmak suç olmasın” başlığı altında “Travesti insan mı lan?”, “Suç değil ki zaten yakalanacak 
kadar keriz olmak suç” ve “Çarp ama öldürme” gibi yorumlar yer alıyor.

Daha önce de Periscope isimli sosyal paylaşım ağında bulundukları arabadan trans kadınlara yönelik saldırılarını ya-
yınlayan bir grup hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu olayla ilgili olarak trans aktivistler ise cezasızlığın bu 
suçları arttırdığını ve sosyal medya üzerinden nefretin körüklendiğini belirtmişlerdi.

Kadın Hapishanesinde Trans Erkek Olmak85

Tarih: 9 Haziran 2016

Kaynak: Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı

“Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesi kapsamında yürütülen Hapiste LGBTİ bloğu, İzmir Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu’nda kalan trans erkek mahpus ile yaptığı röportajı lgbthapiste.wordpress.com adresinden paylaştı.

Ben Evrem Cıvıldak, 31 yaşındayım, orkestra gurubum var ve garsonluk yapmaktayım. Cezaevinde çok uzun süredir 
yatmadım 7 ay bir süre yattım ama 7 sene gibi geldi diyebilirim…  

Kadın hapishanesinde trans birey olarak kalmak çok kötü her şeyden mahrumsunuz kimse ile görüştürülmüyorsunuz  
hiçbir etkinliğe çıkarılmıyorsunuz sadece çıkabildiğin yer havalandırma oda tek başına ve saatli çıkabiliyorsun. Nor-
malde saatli değil akşama kadar serbest havalandırma ama biz trans olduğumuz için sınırlı çıkarılıyoruz.

Ayrımcılık oldu mu diye sorarsanız tabii ki oldu. Herkes özgürce saçını kestirirken ben kestiremiyordum herkes etkin-
liklere giderken konserlere falan ben gidemiyordum, çıkarmıyorlardı. Neymiş kadın mı erkek mi diye sormasınlarmış 
ne deriz falan… 

Tabii saçımı kestirmediler ben koğuşumda permatikle saçımı kestim tutanakla korkuttular ben de savcıyı istedim 
burada kadın kuaförü neden var diye.

Memurlardan yana hiç bir sıkıntım olmadı hepsi tarafından çok seviliyordum sağolsunlar. LGBTİ  olduğum için hangi 
haklardan yararlanıyordun diye bi soru gelmiş hiç bir haktan yararlandırmadılar ki, hakkımız mı kaldı?

Hiç kimseyle görüşüp konuşmama, tekli koğuşta kalmak, televizyonsuz radyosuz en çok bu sıkıntılar var. Kantinde 
istediğimiz her şey yoktu tabii ki de her şey sınırlı. Hapishanede kaldığım süre içinde bana hormon iğnemi vurdurma-
dılar. Tabii mazeretleri de cezamın az olmasıydı. Sevdiğim kız, derneklerle sağolsun iletişim halindeydi mektupta bana 
geldi ama ben cevap yazmaya korktum tutanak yazarlar diye cezamı uzatırlar diye. Kaldığım hapishanede cinsiyet 
geçiş süreci başlatan kimse yoktu.  Ama isteyenler vardı izin verilmiyordu sanırım.

Yapılması planlanan LGBTİ hapishanesi için bizler açısından hepimiz açısından iyi olacaktır ayrımcılığa maruz kalma-
yacağız en azından. Allah kimseyi düşürmesin. Söylemek istediğim bir şey var ben yılmadım o farklı baktı bu farklı 
baktı aldırmadım. Ha, kimse de benim başıma gelmez demesin düşmez kalkmaz bir Allah, ama zor.  Düşmanımın bile 
düşmesini istemem. Herkesin günahı da sevabı da kendisine ait kimseye amel defteri tutmak düşmez, beni sade ve 
sadece yaradan yargılar.

Evrem CIVILDAK, saygılarımla.

Eskişehir’de LGBTİ’leri hedef gösteren afişler86 

Tarih: 21 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Ümmetin Gençliği imzasıyla Eskişehir’in merkezinde birçok noktaya asılan afişlerde “İbne istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Afişte “Onlar tehedcüddeler ama o edepsizliği yapanları engelleyecek kudreti olduğu halde onlar engellemiyorlar, 
helak onlarada gelecek. Ahirette emelleriyle diğerlerinden ayrılırlar. İbne istemiyoruz” ifadeleri (yazım hataları ken-
dilerine aittir) yer aldı.

85  https://lgbthapiste.wordpress.com/2016/06/09/kadin-hapishanesinde-trans-erkek-olmak/ 
86  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21931 
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Trans Kadının Cenazesini Arkadaşları Aldı87

Tarih: 12 Temmuz 2016 

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Bayramın ikinci günü evinde ölü bulunan trans kadın Yağmur Ada, ailesinin cenazeyi kabul etmemesi üzerine arka-
daşları tarafından toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Yağmur Ada, Hanım Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben 
Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Arkadaşları trans kadını yalnız bırakmayarak kendileri defnettiler.

3 gün İzmir Adli Tıp kurumunda bekleyen cenaze yeğeninin imzasıyla alınması neticesinde, Yağmur’u arkadaşları 
kendi aralarında para toplayarak cenazeyi defnettikleri öğrenildi.

Yağmur’un ailesine tepkili olduklarını söyleyen arkadaşları, “Madem cenazeye, arkadaşımıza sahip çıkmıyorlar malla-
rını da bir vakfa bağışlasınlar, bunu ailesinden istiyor ve bekliyoruz” dediler.

Mülteci LGBTİ’ler: “LGBTİ ispat belgesinin kaldırılmasını istiyoruz!”88

Tarih: 16 Haziran 2016

Kaynak: Demokrat Haber

Türkiye’de yaşayan İranlı mülteci LGBTİ’ler, Birleşmiş Milletlerin mülteci LGBTİ’lerin üçüncü ülkeye geçiş süresine ve 
Birleşmiş Milletlerin “LGBTİ olduğuna dair ispat” kurallarına tepki gösterdi.

İran devletinin LGBTİ’lere yönelik baskı ve şiddetinden kaçarak Türkiye’ye gelen İranlı mülteci LGBTİ’ler, Türkiye’de 
yaşadıkları hak ihlalleri ve ayrımcılıktan dolayı üçüncü ülkeye geçiş yapmak istiyor.

İranlı mülteci LGBTİ’lerin Türkiye’de yaşadığı sıkıntıları anlatan İranlı LGBTİ aktivisti Ramtin Zigorat, İran devletinin 
LGBTİ’lere yönelik baskı ve şiddetinden kaçarak Türkiye’ye geldiklerini ve Türkiye’de de İranlı mülteci LGBTİ’lere yö-
nelik baskı, şiddetin yaşandığını dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıl önce öldürülme tehlikesi sebebiyle ülkesinden kaçıp Türkiye’ye gelen İranlı LGBTİ aktivisti Ramtin Zi-
gorat, ‘Ülkemizde öldürülme tehlikemiz bulunduğu için Türkiye’ye geldik. Ancak burada da öldürülüyor, taciz ve 
tecavüze maruz kalıyoruz’ dedi.

Özellikle de Türkiye’deki İranlılar tarafından taciz, tecavüz ve gaspa uğradıklarını dile getiren Zigorat, Türkiye toplumu 
ve polisi tarafından da dışlandıklarına dikkat çekti.

‘’Yalova Çiftlikköy’de bir İranlı gay vahşice öldürüldü. Yine Denizli’de İranlı bir eşcinsel 13 kişi tarafından tecavüze 
uğradı ve tecavüzcüler yakalanamadı. Bunun gibi her gün bir İranlı eşcinsel ya tacize, tecavüze uğruyor ya da öl-
dürülüyor, gasp ediliyor. İranlı olduğumuz içinde Türk polisi tarafından ötekileştirilmeye devam ediyoruz. Türkiye’de 
yaşayanlar bizi ötekileştiriyor. Bu yüzden de Türkiye’de daha fazla kalmak istemiyoruz’ dedi.

Birleşmiş milletler gözardı ediyor

İranlı mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları bu sıkıntıların Birleşmiş Milletler tarafından göz ardı edildiğini dile getiren Zi-
gorat, “2012 yılına kadar üçüncü ülkeye acil geçiş süreci 1 yıl 2 ay kadar bir süreyken, şu an üçüncü ülkeye geçiş süresi 
36-40 ay kadar. Yani acil durumdan çıkmış olarak gösteriliyor. Yetmiyormuş gibi LGBTİ olduğumuzu ispat etmemiz 
gerekiyor. Bu psikolojik bir travmadır. Acil geçiş süresinin kısaltılması ve LGBTİ olduğumuzu anlamaları için daha ne 
kadar ölmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Zigorat, Türkiye’de bulunan mülteci LGBTİ’lerin üçüncü ülkeye geçiş süresinin acilen kısaltılmasını ve Birleşmiş Millet-
lerin ‘LGBTİ olduğuna dair ispat’ belgesinin kaldırılmasını istedi.

Mülteci LGBTİ’ler olarak Onur Yürüyüşü’nde sokaklardayız!

87  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22021 
88  http://www.demokrathaber.org/lgbti/iranli-multeci-lgbti-lerden-bmye-tepki-h68520.html 
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Orlando’da LGBTİ’lere yönelik yapılan saldırıyı kınayan Zigorat, ‘’Türkiye’de yapılacak olan LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne 
gerici kesimler tarafından tehditler geliyor. Daha geçenlerde Orlando’da LGBTİ’lere yapılan saldırı unutulmasın.

“Bu katliam Türkiye’de de yaşanmasın. Bizler tüm tehditlere rağmen sokaklarda olacağız. Buradayız. Alışın gitmiyoruz! 
Diyeceğiz. Türkiyeli LGBTİ’lerle dayanışma içinde olacağız. İstanbul Taksim’de yapılacak olan LGBTİ Onur Yürüyüşü 
için güvenlik önlemi alınması zorunludur. Aksi takdirde yaşanan katliamların bizzat sorumlusu insanlık olacaktır’’ dedi.

Bir Savcının Cinayet Defteri89

Tarih: 8 Ağustos 2016 

Kaynak: Hürriyet

Gazeteci İsmail Saymaz, bir dönem Pembe Hayat’ın Yönetim Kurulu’nda bulunan trans kadın Figen’in intiharından da 
sorumlu olan savcı Ferhat Sarıkaya’nın Figen’in sevgilisi olan Ramazan’ın ailesi tarafından kaçırılışına sessiz kalmasını 
yazdı.

Umut Göktuğ S. ve sevgilisi Figen, yalnızca bir aşka değil, sonu baştan belli olan bir imkânsızlığa adım atmışlardı. 
Fakat 20 yaşındaki Umut Göktuğ’un kalbi, 36 yaşındaki Figen’den ötesini düşünecek halde değildi. Umut Göktuğ, 
tanıştıktan hemen sonra, Ekim 2012’de Figen’in evinde kalmaya başladı. Umut Göktuğ’un Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alayı’ndan emekli olan babası Albay S.S. bu gizli aşkı öğrendiğinde, kâbus da başlamış oldu. Albay S.S., oğluna silah 
doğrultup “Seni öldürürüm!” dedi. Figen’le görüşmesin diye oğlunu evde hapsetti. Ardından Umut Göktuğ’u Amas-
ya’nın Taşova ilçesindeki kardeşi C.S.’nin yanına gönderdi.

Umut Göktuğ, üç hafta alıkonulduğu o evde amcası tarafından da ölümle tehdit edildi. Polis olan bir diğer amcası, 
Umut Göktuğ’un cep telefonunu ve sosyal medya hesabını takibe aldırdı. Üç hafta sonunda Umut Göktuğ, bir fırsatını 
bulup Ankara’ya kaçtı, sevgilisi Figen’e sığındı. Kavuştuklarında Figen’i korku içinde buldu. Çünkü Albay S.S., Figen’i 
de ölümle tehdit etmişti.

İki sevgili çaresizlik içindeydi. Nihayet Umut Göktuğ, 2 Ocak 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, 
babası hakkında şikâyetçi oldu ve koruma istedi. ‘Aile içi şiddete uğradığı’ gerekçesiyle Umut Göktuğ’a altı ay süreyle 
‘çağrı üzerine koruma’ verildi. Umut Göktuğ’un baba ve amcalarına eve yaklaşma yasağı getirildi.

Biraz olsun, öldürülme tehdidinden uzak bir hayat kurma ihtimaline kavuştuklarını düşünüyorlardı ki, 23 Şubat 2013’te 
saat 18.00 sularında Dikmen’deki evlerine dönerken, Figen’in telefonu çaldı. Arayan, ev sahibiydi. Ev sahibi, “Umut 
Göktuğ’un babası ve amcası sizi kapı önünde bekliyor” dedi. Umut Göktuğ, hemen 155’i aradı ve polisten yardım 
istedi. Polisler “Geliyoruz” deyince iki sevgili güven içerisinde eve yürüdü. Kapıda baba S.S., amca C.S. ve yanındaki 
altı kişiyle karşılaştılar.

Sekiz saldırgan, iki sevgiliyi yere yatırıp tekme ve yumruklarla dövdü. Baba S.S. ve amca C.S. silahını çıkarıp Figen’in 
kalbine ve kafasına doğrulttu. Umut Göktuğ, zorla araca bindirilirken; babası S.S. de Figen’e “Umut’u öldüreceğim, 
sebebi sen olacaksın. Seni de aileni de yok edeceğim” diye bağırıyordu. Sevgilisinin bindirildiği aracın peşinden koşup 
camlarına yapışan Figen, bir süre sürüklendi.

Polis yetişmemiş ya da yetişememişti.

Figen yara bere içinde başvurduğu Dikmen Polis Merkezi’nde “Umut’u ve beni öldürmekle tehdit ediyorlardı” dedi 
ve saldırganların yakalanmasını istedi. Polisler, Figen’in ifadesini aldıktan sonra, gerekli talimatlar için nöbetçi savcıya 
telefon açtı. Telefonun ucundaki isim,

Savcı Ferhat Sarıkaya’ydı. Polis talimat için beklerken; Figen, savcının adını nereden bildiğini düşünmekteydi.

Sarıkaya’nın önünde sevgilisi kaçırılıp kendisi dövülen ve ölümle tehdit edilen Figen’in şikâyeti vardı. Sarıkaya, tele-
fonda “Savcım ne yapalım” diye soran ve talimat bekleyen polise, “Ailenin kendi çocuğu, biz ne yapabiliriz!” diye yanıt 
verdi. Polis, Sarıkaya’nın bu talimatına uyarak, saldırganların yakalanması için hiçbir işlem yapmadı.

89  http://www.hurriyet.com.tr/bir-savcinin-cinayet-defteri-40183537 
2013’te gerçekleşen olayın savcısı Ferhat Sarıkaya hakkındaki bilgiler 2016’da tekrar medyada gündeme geldiği için olay 2016 raporuna alınmıştır.
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Kimliğini kaybeden trans kadın kanser tedavisi göremiyor90

Tarih: 10 Ağustos 2016

Kaynak: Bianet 

Kimliğini kaybeden trans kadın T.Ü. kanser olduğunu öğrendi ancak tedavi göremiyor. Kimlik çıkarma işlemlerinde 
emniyet ve nüfus müdürlüğü arasında sıkıştı, evinden çıkamayan kadına “Samsun’a git” denildi.

Kanser teşhisi konan 52 yaşındaki trans kadın T.Ü. nüfus cüzdanı olmadığı için tedavi göremiyor. T.Ü’nün acil hasta-
neye yatırılması gerektiğini söylüyor ancak kimliğini çıkartamıyor.

Bianet’ten Simay Gökhan’ın haberine göre 15 yıldır Tarlabaşı’ndaki evinden hiç çıkmadan yaşamını sürdüren T.Ü., 
arkadaşları ve birlikte yaşadığı S.T.’nin desteğiyle geçimini sağlıyor.

Kimliğini çıkarması için doğum kütüğünün olduğu Samsun’a gitmesi gerektiği söyleniyor. Avukat Fırat Söyle, kişinin 
nüfus cüzdanı kaybettiği yerde yeniden çıkarabileceğini söylüyor. T.Ü.’nün birlikte yaşadı S.T. ise “Bir an önce hasta-
neye yatsın biz kimlik için yine uğraşırız” diyor.

Hastaneden evine gönderildi

Nüfus cüzdanı bir süredir kayıp olan T.Ü. Haziran ayında hastalığını fark edince bir kaç kez acile kaldırıldı ancak san-
cılarının ve kanamalarının sebebine dair detaylı bir muayene yapılmadı.

T.Ü. daha sonra arkadaşlarının vasıtasıyla Beşiktaş Belediye’sinde çalışan bir hekime ulaştı. Belediye’de çalışan heki-
min evde yaptığı muayene sonrası T.Ü. hastalığının çok ilerlediğini ve acil ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Haziran ayında evinden ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Onkoloji Bölümü’nde 
T.Ü.’ye kanser tanısı kondu. İlaç yazıldı ancak nüfus cüzdanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmadığı için 
hastaneye yatış işlemleri yapılamadı, evine gönderildi.

Nüfus memuru evine geldi

Nüfus cüzdanı çıkarılması işlemleri için, T.Ü.’nün 15 yıldır birlikte yaşadığı S.T. ve arkadaşı trans aktivist Cansel Derya 
Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü’ne gitti, durumu detaylıca anlatan bir dilekçe yazıldı. Nüfus Müdürlüğü’nden bir memur  
T.Ü.’nün Tarlabaşı’ndaki evine geldi, T.Ü. dilekçeye parmak pastı.

T.Ü.’nün dilekçesi üzerine Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 28 Haziran 2016 tarihinde 
T.Ü.’nün adres tespitinin yapılmasını ve sonucun rapor halinde Nüfus Müdürlüğü’ne sunulmasını istedi.

Polis 1 ay sonra olumsuz karar verdi

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği 29 Temmuz 2016’da, “yapılan araştırma sonucu T.Ü.’nün birinci derece yakınının 
T.Ü.’nün ikamet ettiği adres veya çevresinde bulunamaması” sebebiyle olumsuz karar verildiğini Beyoğlu Nüfus Mü-
dürlüğü’ne bildirdi.

Arkadaşları tarafından Serpil anne olarak tanınan T.Ü.’nün ikametgahı doğduğu şehir olan Samsun’da bulunuyor. 
Anne ve babası vefat etmiş. Bir ablası var, o da ABD’de yaşıyor. Dolayısıyla T.Ü’nün birinci derece yakınlarına ulaşıl-
ması ve nüfus cüzdanının bu yolla çıkarılması imkânsız.

Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü’nde dün yapılan son görüşme sonrası nüfus cüzdanının çıkarılmasının tek yolunun, T.Ü.’nün 
Samsun’a gidip muhtarlıktan alacağı belgeyle oradaki Nüfus Müdürlüğü’ne tekrar başvurması olduğu söylendi.

Emniyet işi savsaklıyor

bianet’in ulaştığı Avukat Fırat Söyle T.Ü.’nün durumuna ilişkin, “Emniyet işi savsaklamış durumda. Bu insanın ikamet 
ettiği yer varsa polis orada olduğuna dair bir yazı gönderir ve nüfus cüzdanı verilir. Kişinin birinci derece akrabasının 
olmaması sorun değil, T.Ü.’nün TC Kimlik numarası, anne baba adı hepsi nüfus memurlarının önünde. Bir kişinin TC 
vatandaşı olup da nüfus cüzdanı verilmemesi kabul edilemez.”

90  https://bianet.org/bianet/lgbti/177640-kimligini-kaybeden-trans-kadin-kanser-tedavisi-goremiyor 



119

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
16

“15 yıldır bu insan İstanbul’da aynı evde yaşıyor. Samsun’daki nüfus memurunun yapabileceği bir şey yok. Doğum 
kütüğü Samsun’da diye oraya yönlendirilmesi kabul edilemez. Baştan savma bugün git yarın gel fikridir bu. Kişi eğer 
nüfus cüzdanı kaybolursa bulunduğu yerde nüfus cüzdanını çıkarabilir.”

“T.Ü. nüfus cüzdanı olmadan dava açamaz, avukatıyla çalışamaz, hastaneye gidemez, nüfus memuru bu işi yapmazsa 
kim yapacak. Daha toleranslı davranılmalı, bu insan nüfus cüzdanı olmadan uçağa binemez, Samsun’a gidebilmesi 
için 15 saatlik yolculuğa mahkum etmek işkenceden başka bir şey değildir.”

Nüfus memurluğu İstanbul’da bu işi çözmeli, bu mağduriyet giderilmelidir” dedi.

“Kimsenin umurunda değil”

bianet’in T.Ü.’nün evinde görüştüğü T.Ü.’nün arkadaşı Cansel Derya mağduriyetlerini şu sözlerle aktardı:

“Daha önce polisler mahalleye gelip herkese kimlik veriyorlardı. 15 senedir bu kadın burada oturuyor. Sahtecilik ya-
pacak hali yok, şahitler var beraber yaşadığı insan var. İlaçları karşılayamıyoruz, nüfus müdürlüğü karakolun bu işi 
yapabileceğini söylüyor. Biri oradan oraya gönderiyorlar ama burada bir mağdur insan var. Kimsenin umurunda değil, 
hastaneye yatması gerekiyor bir türlü kimlik alamıyor.”

“Kan kaybediyor yemek yiyemiyor”

T.Ü.’nün 15 yıldır birlikte yaşadığı S.T. ise “Hastanede yatması gerekiyor, kan kaybediyor, yemek yiyemiyor. Sadece 
çorba içiyor. Bir tek ben ilgileniyorum, 24 saat başındayım. Doktoruyla konuştum 2-3 güne kadar hastaneye yatırıl-
ması lazım. Kimlik çıkmasını beklemeden hastaneye yatırmak zorundayız böyle devam ettiremeyeceğiz. Hastanede 
yatsın biz kimlik için yine uğraşırız.” dedi.

Spor salonunda transfobi: “Operasyondan önce erkek soyunma odasını kullanamazsın”91

Tarih: 20 Eylül 2016

Kaynak: soL Haber Portalı 

Trans erkek spor salonunda ayrımcılığa uğradı. Erkek soyunma odasını kullanması engellendi, itiraz edince üyeliği 
donduruldu. Spor salonu açıklamasında, “operasyondan sonra kullanabilir” diyerek ayrımcılığı sürdürdü.

Spor salonları zinciri Macfit’in Beykoz’daki Anadolu Hisarı Şubesi’nde trans erkek Çağlar Hamza, üyesi olduğu salo-
nun yöneticileri tarafından önce “Nüfus cüzdanın pembe, erkeklerin soyunma odasını kullanamazsın” diye uyarıldı, 
sonra da üyeliğini dondurmaya zorlandı.

soL Haber Portalı’nda yer alan habere göre asıl mesleği grafik tasarımcılık olan, ancak halen gemilerde kaptan yar-
dımcısı olarak çalışan trans erkek Çağlar Hamza, bir yıldır üyesi olduğu Macfit spor salonları zincirinin Anadolu Hisarı 
şubesi yöneticileri tarafından transfobik ayrımcılığa uğradı. Çağlar Hamza, önceki akşam bir spor eğitmeni tarafın-
dan, “Erkeklerin soyunma odasını kullanamazsın, kadınlar tarafına geç” denilerek uyarıldı. Kendisinin erkek olduğunu, 
henüz mahkemeye gidip nüfus cüzdanını değiştirmediğini ancak erkekler tarafını kullanmaya devam edeceğini söyle-
yen Çağlar Hamza, ertesi gün de salon yönetimi tarafından üyeliğini dondurmaya zorlandı.

soL’a konuşan Çağlar Hamza, “Bana üç seçenek sundular. Ya kadınlar tarafında soyunup giyinmemi ve duş almamı, 
ya dışarda üzerimi değiştirmemi ya da üyeliğimi dondurmamı istediler. Bu açık bir transfobik ayrımcılık. Kınıyorum” 
dedi.

Spor salonundan açıklama

Transfobik ayrımcılığın basına yansımasının ardından açıklama yapan Macfit ayrımcılığı sürdürdü. Çağlar Hamza’nın 
kimlikte yer alan ismini kullanmakta ısrar eden spor salonu, “operasyon öncesi dönemde erkek soyunma odasını kul-
lanamayacağını” söyledi. Ayrımcılık yapmadıklarını iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü ise sosyal medyadan spor salonunun açıklamasını eleştirdi. Yayınla-
dıkları görselle açıklamadaki ayrımcı ifadelerin altını çizdi.

91  http://haber.sol.org.tr/toplum/unlu-spor-salonu-zincirinden-transfobik-uygulama-uyeligini-dondur-169646 
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İstanbul LGBTİ Ofisinden Çıkarılmak İsteniyor!92

Tarih: 3 Ekim 2016 

Kaynak: Bianet

7 yıldır bulundukları ofisten çıkarılmak istenen İstanbul LGBTİ “Bu tarz faaliyet dediğiniz şey eşitlik ve özgürlük mü-
cadelesidir. Ve bizler tek kişi kalsak dahi bu düşten vazgeçmeyeceğiz!”

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, mülk sahibi tarafından ofislerinden 
çıkarılmak isteniyor. Mülk sahibinin gerekçesi ise dernek çalışmalarını tasvip etmemesi.

7 yıldır bulundukları ofisten mülk sahibi tarafından çıkarılmak istenen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği sosyal med-
ya hesapları üzerinden şu açıklamada bulundu “7 yıldır faaliyet yürüttüğümüz dernek ofisimizden bugün itibari ile 
atılmak isteniyoruz. Gerekçe ise 10 kusur yıldır aşina olduğumuz Muhafazakârlık. Mal sahibi bu gerekçe ile kendine ait 
olan binada bu tarz faaliyetlere izin vermeyeceğini bildirdi.

“Bir kez daha deklare ediyoruz! Bu tarz faaliyet dediğiniz şey eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Ve bizler tek kişi kal-
sak dahi bu düşten vazgeçmeyeceğiz! Homofobiyi, transfobiyi, kapitalizmi, faşizmi, ırkçılığı ve cinsiyetçiliği yok edene 
kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!”

İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat ise yaşananların OHAL sürecinin insan hakları kurumlarına yansıması olduğunu be-
lirtti. Arat ““Kiramızı yatırdık, mülk sahipleri istiyorsa mahkemeye başvursun. Bulunduğumuz yeri terk etmeyeceğiz” 
dedi.

Kıvılcım Arat, geçtiğimiz Eylül ayında da bulunduğu mahallede bir grup tarafından tacize maruz kalmış ve “Bu ma-
halle Gezici değil” denilerek tehdit edilmişti.

“LGBTİ Hapishanesi” Bakanlığın Gündeminde Değilmiş!93

Tarih: 4 Ekim 2016 

Kaynak: Kaos GL/ Pembe Hayat

2013 yılında gündeme gelen “LGBTİ Hapishanesi” ile ilgili olarak HDP Milletvekili Ertan’ın sorusu üzerine Adalet Ba-
kanlığı, böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın “Pembe Hapishane” olarak gündeme gelen ve LGBTİ mahpusları diğer 
mahpuslardan korumak adına tecriti öngören LGBTİ hapishanesi ile ilgili Adalet Bakanlığına sorduğu sorunun ardın-
dan bakanlıktan yanıt geldi:

“Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, farklı cinsel eğilimi olan hükümlü ve tutukluların barındırılması amacıyla 
müstakil bir ceza infaz kurumu yapımına yönelik uygulanan veya hazırlanan bir proje bulunmadığı anlaşılmıştır”

Ne Olmuştu?

2013’ten beri LGBTİ’lerin gündeminde olan “Pembe Hapishane” yine Adalet Bakanlığının 2013’te yaptığı açıklama ile 
gündeme gelmişti.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği(CİSST) ve aralarında Pembe Hayat’ın da olduğu LGBTİ örgütleri 2015 bir 
açıklama yayınlamış ve bu projenin LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın körüklenmesine sebep olacağını belirtmişti. Yapı-
lan ortak açıklamada “LGBTİ hapishanesi ayrımcılığı devlet eliyle kurumsallaştırmaktır” denilmiş, kötü muamele, taciz 
ve tecavüzün hapishane personelinden kaynaklandığı hatırlatılmıştı.

Bu açıklamanın ardından Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV), LGBTİ örgütlerini bir araya gelmeye, bir sürgün modeli 
ve kurumsallaşan ayrımcılık örneği olarak LGBTİ hapishanesinin yanı sıra; tutsakların cezaevi süreçlerinde yaşadıkları 
ayrımcılığa karşı nasıl mücadele edileceğini de konuşmaya çağırmıştı.

92  http://bianet.org/bianet/lgbti/179165-istanbul-lgbti-nin-ofisini-bosaltmasi-isteniyor-gerekce-muhafazakarlik 
93  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1261 
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Adalet Bakanlığı, Aralık 2014’te LGBTİ’ler ile ilgili bilgi edinme başvurusuna “LGBT yurttaşların haklarına dair hiçbir 
faaliyetimiz yok” cevabını vermiş, sonraki gün cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına eğitimler verildiğini belirtil-
mişti.

“Türkiye’de ki ceza ve tutukevlerine toplam kaç adet LGBTİ yurttaşımız bulunmaktadır?”

2015 Temmuz ayında CHP Milletvekili Mahmut Tanal, dönemin Adalet Bakanı Kenan İpek’e LGBTİ Hapishanesi hak-
kında soru önergesi yöneltmişti.

Tanal verdiği önergede şu soruları yöneltti:

*Bakanlığınızca; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel ve İnterseksüel (LGBTİ) yurttaşlarımız için özel bir hapishane 
yapılmasının planlandığı iddiaları doğru mudur?

*Bu özel hapishanenin yapılma sebepleri nelerdir?

*Bu özel hapishanenin LGBTİ yurttaşlarımıza yapılan ayrımcılığı ortadan kaldırmak yerine daha fazla pekiştireceği 
gerçeği Bakanlığınız tarafından değerlendirme kapsamına alınmış mıdır? Öyle ise bu özel hapishanenin LGBTİ yurt-
taşlarımıza yarardan çok zarar getireceği ihtimali Bakanlığınızca göze alınmış mıdır?

*Türkiye’de ki ceza ve tutukevlerine toplam kaç adet LGBTİ yurttaşımız bulunmaktadır?

*Bu yurttaşlarımızın kaldıkları cezaevlerine girerek sosyolojik araştırma yapmak isteyen veya koşullarını tespit etmek 
isteyen akademisyenlere izin belgeleri olsa dahi Cezaevi yöneticileri tarafından izin verilmediği iddiaları doğru mu-
dur? Bu kişilerin LGBTİ yurttaşlarımızla görüştürülmesinde zorluk yaşadıkları doğru mudur?

*Ceza ve tutuk evlerine bu bağlamda araştırma maksatlı kaç başvuru yapılmıştır?

“Yapılmayacak dendi ama inşaat devam ediyor mu?”

Mart 2016’da ise HDP Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yazılı bir soru önergesi sundu.

LGBTİ örgütlerinin, LGBT mahpuslara özel bir hapishanenin hem onların hem de ziyaretçilerin damgalanmasına yol 
açarak cinsel yönelim temelli ayrımcılığı derinleştireceğini vurguladığını belirten Ertan ““LGBTİ örgütlerinin tepkile-
rinden hareketle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın bu konuyla ilgili verdiği yazılı soru önergesini 2015 Ağus-
tos’ta Adalet Bakanlığı ‘cinsel yönelimi farklı bireylere yönelik yeni bir ceza infaz kurumu yapılıp yapılmayacağına 
yönelik çalışma ve değerlendirmeler, infazın temel ilkeleri çerçevesinde yeniden topluma kazandırılma ve etkin bir 
şekilde güvenliğin sağlanması gibi kriterler de dikkate alınmak suretiyle devam etmektedir. Bu konuda kesinleşmiş 
bir karar bulunmamaktadır’ şeklinde yanıtlamıştır. Bu yanıt, hem LGBTİ mahpusları ve yakınlarını hem de bu alanda 
çalışan sivil toplum örgütlerini bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Ne var ki, LGBTİ örgütlerin son birkaç aydır LGBTİ 
mahpuslarla yaptığı görüşmelerde bu konu sıklıkla gündeme gelmekte, mahpuslar onlar için özel bir hapishanenin 
yapılacağına ve inşaatın devam ettiğine yönelik görevlilerden duyumlar aldıklarını ifade etmektedir” dedi.

Ertan, Bakanlığa şu soruları iletti:

*Bakanlığınızca; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel ve İnterseksüel (LGBTİ) mahpuslar için özel bir hapishane 
yapılmasının planlandığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa, bu özel hapishaneye neden ihtiyaç du-
yulmuştur?

*LGBTİ hapishanesi yapılmasına yönelik planlama varsa, bunlar kaç tanedir ve nerelerde yapılacaktır?

*LGBTİ hapishanesinin ne zaman faaliyete geçmesi öngörülmektedir?

*LGBTİ mahpuslar için özel hapishane planlanırken alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin bu konudaki görüşleri ve 
yaptığı açıklamalar dikkate alınmış mıdır?

*Adalet Bakanlığının hapishanelerin yanında LGBTİ vatandaşların maruz bırakıldığı ayrımcılık ve şiddet vakalarını 
önlemek üzere AİHM içtihatları uyarınca başka ne tür çalışmalar yürütmektedir?
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Antalya’da lisede ayrımcılık94

Tarih: 10 Ekim 2016

Kaos: Kaos GL

Antalya’da bir lise öğrencisi cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek zorla başka okula nakil edildi.

Antalya’da eşcinsel bir lise öğrencisi okulda homofobik şiddete uğradı. Okul idaresinin konuyla ilgilenmemesi üzerine 
dava açtı, saldıran diğer öğrenci okuldan atıldı. Ancak okul idaresinin eşcinsel öğrenci üzerindeki baskıları sürüyor.

Bir mektup yazan eşcinsel öğrenci, okul müdürünün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ‘Bu çocuk gay’ diye bir yazı gön-
derdiğini, ardından babasının Antalya Çocuk Şube tarafından aranıp, taciz edildiğini söylüyor. Mektuba göre polis 
babasına “Oğlunuz eşcinsel bu gelip geçici bir heves olabilir, biz takibe alacağız” diyor. Okul müdürü ise “Gerizekalı 
senin özel hayatın olamaz, senin özel hayatını ben çizerim” diyerek ayrımcılığa uğrayan gencin başka bir okula nakli 
için babasını ikna etti.

Ayrımcılığa uğrayan lise öğrencisi yaşadıklarının ardından şöyle yazdı:

“Defalarca kimliğim nedeni ile rehber öğretmene gönderildim, okulda her şekilde psikolojik ve fiziksel tacize uğradım 
yeter artık yeter! Ben sadece okumak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim yerimde başka biri olsaydı 
belki canına kıyabilirdi veya babam başka türlü bir adam olsaydı beni öldürebilirdi.”

Trene binmek için “doğru cinsiyet beyanı” şartı95

Tarih: 11 Ekim 2016

Kaynak: Kaos GL

TCDD’ye bağlı bir trende seyahat etmek istiyorsanız “doğru cinsiyet beyanında” bulunmanız gerekiyor. Beyanınız 
“yanlış bulunursa” trenden indiriliyorsunuz.

Şehirlerarası ulaşımda “bay-bayan koltuk” uygulaması uzun süredir hayatımızda. Kişileri kimlik renklerine ve atanmış 
cinsiyetlerine göre koltuklara yerleştiren bu uygulama TCDD’de de yürürlükte. Demiryollarının sitesinde yer alan du-
yuruya göre, “yanlış cinsiyet beyanında bulunan kişiler”e yer varsa başka koltuk veriliyor, yoksa ayakta seyahat ediyor, 
itiraz ettiğinde ise bir sonraki durakta indiriliyor.

“Doğru cinsiyet beyanı”

Çok sayıda kişinin ulaşım hakkını gasp eden uygulamaya ilişkin websitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

“Trenlerimizde seyahat etmek isteyen her kişi, ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda bilet satın aldığında 
Teşebbüsümüz ile bir sözleşme akdetmiş sayılmaktadır. Ücreti ödenerek satın alınan “bilet” ise bu sözleşmenin teyidi 
sayılır.

“Buna göre bilet alan her yolcu, Teşebbüsümüz satış ve taşıma kuralları ile satış esnasında verdiği kişisel bilgilerin 
doğru olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

“Teşebbüsümüz bilet satış kanallarından yer seçme opsiyonu kullanılarak alacağınız biletlerde:

“Cinsiyet beyanında bulunulması gerekmektedir. Doğru cinsiyet beyanı yolcunun sorumluluğunda olup, yapılan kont-
rollerde gerçek dışı cinsiyet beyanı tespit edilmesi halinde, yolcuya varsa trende uygun başka yer verilecektir. Verilen 
yeni yerin başka mevkide olması durumunda aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir. Yer yoksa yolcu ayakta seyahat et-
meyi kabul etmiş sayılacaktır. Her iki teklifi de kabul etmeyen yolcu trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek, 
seyahatinin devamına izin verilmeyecektir.”

94  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22276 Çocuk hakları ve ayrımcılığa uğrayan lise öğrencisinin güvenliği gereği isimleri yayınlamıyoruz. 
95  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22289 
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Yeni Asır hedef gösterdi, polis Alsancak’ı işgal etti96

Tarih: 1 Kasım 2016

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat 

Yeni Asır gazetesinin Alsancak’ta seks işçisi trans kadınları hedef gösteren haberinin ardından polis Alsancak sokak-
larında kimlik kontrolü ve GBT yaptı. Yeni Asır, “Yeni Asır’ın haberleri üzerine polis travesti işgalini bitirdi” diye haber 
yaptı. KaosGL.org’a konuşan Siyah Pembe Üçgen’den Demet Yanardağ, “İzmir halkını seks işçisi trans kadınlara karşı 
kışkırtmaya çalışıyorlar. Hiç kimse mazlumun ahını almasın” dedi.                                              

Yeni Asır gazetesinin, “Alsancak travestilere teslim oldu. Nezih rezalet” başlıklı hedef gösteren haberinin ardından 
polis İzmir Alsancak’ta baskısını arttırdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü›ne atanan Hüseyin Aşkın›ın talimatı ile Alsancak Bornova Sokağı başta olmak üzere çevre 
sokaklarda nöbet tutan ve devriye gezen polis, bölgeden yaya veya araçla geçenlere de kimlik kontrolü ve uyuştu-
rucu taraması yaptı. Polisin bu uygulamayı her akşam yapacağı kaydedildi. Uygulama kapsamında 501 kişinin kimlik 
ve GBT kontrolü yapıldı.

Operasyonu Yeni Asır duyurdu: “İşgalci travestiler”

Polisin bu uygulamasını Yeni Asır gazetesi, “Yeni Asır’ın haberleri üzerine polis travesti işgalini bitirdi” ifadeleriyle 
haberleştirdi. Gazete transları senelerdir yaşadıkları bölgede “işgalci” diye tanımlayarak transfobik nefret söyleminde 
bulundu.

Fatih Şendil imzasıyla yayınlanan Yeni Asır haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Alsancak sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen travesti sorununun Yeni Asır aracılığıyla gündeme gelmesinin ar-
dından polis harekete geçti. Travestilerin gece yoldan geçenlerle fuhuş pazarlığı yaptığı sokaklar sıkı kontrole alındı 
Yeni Asır Gazetesi’nin Alsancaklıların kâbusu haline gelen travesti sorunuyla ilgili isyanını gündeme getiren haberleri 
polisi harekete geçirdi. Yeni Asır’ın haberlerinin ardından polis, Alsancak’ta travestilerin gece çıkıp yoldan geçenlerle 
fuhuş pazarlığı yaptığı sokakları sıkı kontrole aldı.

“Dışarı çıkamadılar İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Aşkın’ın talimatı ile Alsancak Bornova Sokağı başta 
olmak üzere çevre sokaklarda tedbirleri artıran polis, Alsancaklıları bıktıran soruna neşter vurdu. Polisin sokakları sıkı 
kontrol altına almasıyla travestiler yine bu sokaklarda kiraladıkları ve fuhuş yaptıkları evlerden dışarı çıkamadı.

“Sorunu gündeme getiren Yeni Asır’a teşekkür eden Alsancaklılar, alınan sıkı tedbirlerden taviz verilmemesini istedi. 
Alsancaklılar, İzmir’in en gözde yerlerinden Alsancak’ın adının artık travestilerle birlikte anılmasının önüne geçilmesini 
istedi. Polisin uygulamasıyla cadde ve ara sokaklarda fuhuş olaylarının bıçak gibi kesildiğini belirten bölge esnafı K.S., 
“Bu sorun için hassasiyet gösteren polise teşekkür ederiz” diye konuştu.”

“Hiç kimse mazlumun ahını almasın!”

Yaşananların ardından Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Demet Yanardağ, KaosGL.org’a yaptığı açıklamada emniyet 
müdürü değişikliklerinde özellikle seks işçisi trans kadınların hedef alındığını söyledi.

Yeni Asır gazetesinin halkı translara karşı kışkırtmaya çalıştığını belirten Yanardağ, “İzmir halkını seks işçisi trans ka-
dınlara karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ancak biz bu girişimleri daha önceki Emniyet Müdür Hüseyin Çapkın dönemin-
den biliyoruz. Bize yaşattıklarından dolayı Hüseyin Çapkın için beddua etmiştik ve beddualarımız tuttu. Görevinden 
uzaklaştırıldı, mal varlığına el konuldu. İster haberci olsun ister emniyet olsun hiç kimse mazlumun ahını almasın” 
dedi.

Yeni Asır gazetesinin trans kadınlar için “işgalci” iddialarını da eleştiren Yanardağ sözlerine şöyle devam etti:

“Transların işgali söz konusu değil. Alsancak 30 yıldır trans gettosu zaten. Orası işgal edilmiş bir bölge değil. İnsanla-
rın yaşam alanları. Evleri orada. Kimin mahallesinden kimi kovmak istiyorsunuz?”

96  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22417 
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Ne olmuştu?

Yeni Asır gazetesi geçtiğimiz hafta “Alsancak’ta fuhuş isyanı” diye haber yapmış, bu haber Hürriyet gazetesinde de 
yayınlanmıştı. Yeni Asır, “Alsancak’ın kanayan yarası haline gelen travesti sorunu, semt sakinlerini sonunda isyan ettir-
di. Konuyu gündeme getiren Yeni Asır’a açıklama yapan vatandaşlar, “Aleni fuhuş pazarlıkları yapılıyor. Uyardığımız-
da da saldırıyorlar. Biz sadece eski huzurlu ve nezih Alsancak’ı istiyoruz” dedi” ifadeleriyle seks işçisi trans kadınları 
hedef göstermişti.

Meğer LGBT tutsakların kötü muamele şikâyeti yokmuş!97

Tarih: 2 Kasım 2016

Kaynak: Kaos GL

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Eskişehir’de mahpus LGBT’leri 
ziyaret ettiklerini söyledi.

Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde inceleme ziyaretleri başlattıklarını belirten Metiner, cezaevi ziyaretleri kapsamında LGBT 
mahkûmlarla da görüştüklerini “kötü muamele ve işkence gibi bir şikâyet duymadıklarını” söyledi.

Duvar gazetesinden Hülya Karabağlı’nın haberine göre, “çıplak arama”dan kaynaklı genel bir şikâyet olduğunu söy-
leyen Metiner, “güvenlik gerekçesiyle çıplak arama yapıldığını” ifade etti.

“Kötü muameleye, işkenceye maruz kalmadıklarını çok açık bir dille ifade ettiler”

Hiç kimsenin cezaevi yönetiminden şikâyetçi olmadığını, “kötü muameleye, işkenceye maruz kalmadıklarını çok açık 
bir dille ifade ettiklerini” söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in açıklamaları şöyle:

“Cezaevlerinden gelen şikâyetler üzerine biz bir program yapıyoruz. CHP ile Eskişehir’den başladık. Bundan sonra 
uygun olduğumuz dilimlerde şikâyetleri inceleyeceğiz. Hiç bir şikâyet yok. O kötü muamele, işkence iddialarının hiç 
birisi doğru değil. Görüştüğümüz tüm mahkûmları istisnasız yani PKK’lı, LGBT’den içeride olanlar tutuklular hiç kimse 
cezaevi yönetiminden kaynaklı şikâyette bulunmadılar. Kötü muameleye, işkenceye maruz kalmadıklarını çok açık bir 
dille ifade ettiler.

Cezaevi yönetimi görüşmelerde bulunmuyor. Biz, tutuklu ve hükümlülerle baş başa görüşüyoruz. Bir şikâyet yok ama 
öteki türlü genel şikâyet var. Cezaevine girerken üstümüz  başımız aranıyor, niye çıplak soyuluyoruz, dünyanın her 
yerinde var. Hatta biz Avrupa’da çok daha ağır şartların olduğunu söylediğimizde niye Avrupa’nın kötü yanlarını alı-
yorsunuz diyorlar. Avrupa’nın kötü yanlarını almıyoruz. Sonuçta cezaevi orası güvenlik sorunu olan yerler onlar. Bura-
ya uyluğunun içinde uyuşturucu sokanlardan tutun da cep telefonunu bilmem neresine gizleyerek içeri sokanlar var.

Dolayısıyla siz ince eleyip sık dokumak zorundasınız. Şu anki çıplak arama bu sebeple yapılıyor. Yoksa niye durup 
dururken çıplak aransın. Yarın teknoloji gelişir, dedektörler tespit etme imkânına kavuşur o zamanda dedektörler 
kullanılır.”

Peki, Eskişehir H Tipi Hapishanesinde herkesin keyfi yerinde mi?

Ağustos ayında Eskişehir H Tipi Hapishanesi’nde kalan LGBT mahpuslarla görüşen Pembe Hayat Derneği’nden Avu-
kat Rıza Yalçın Koçak, trans ve eşcinsel mahpuslara yoğun baskı uygulandığını ve keyfi uygulamaların olduğunu be-
lirtmişti.

Translara Ekmek Almak Bile Yasak!98

Tarih: 8 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

İzmir Alsancak’ta yaşayan translar, polis ve medya aracılığı ile hayatın dışına sürülmeye çalışılıyor.

Medyada nefret söylemi transların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. “Alsancak’ta Fuhuş İsyanı” başlığı ile 

97  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22418 
98  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1315 
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servis edilen haberin ardından bölgede yaşayan translar belirli bir saatten sonra pencereden bakamıyor, esnafın ev-
lerine paket servis yapmasını polis tehditler savurarak engelliyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Asır isimli gazetenin “Alsancak’ta Fuhuş İsyanı” başlığı ile servis ettiği ve transları açıkça 
hedef gösteren haber daha sonra Hürriyet isimli gazete tarafından yaygınlaştırılmış ve İzmir’de yaşayan translar nef-
retin odağı haline getirilmişti.

Yeni Asır’ın hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberinin Hürriyet tarafından yaygınlaştırılmasının ardından 
Alsancak’ta yaşayan trans kadınlar sokağa çıkamaz olduklarını belirttiler.

Bu haberin ardından polis ekiplerinin de “vatandaş rahatsız oluyor” bahanesi ile transların pencereden bakmasına 
dahi izin verilmediği belirtiliyor. Polisin OHAL’i bahane ederek transları ve esnafı istediği gibi tehdit ettiği belirtiliyor.

Transların evlerine servis yasak!

Pembe Hayat’ı arayan Alsancaklı translar gece belirli bir saatten sonra ekmek almaya dahi gidemediklerini belirtti. 
Translar yıllardır yaşadıkları Alsancak’ta semt sakinleri ile hiçbir problem yaşamadıklarını ve Yeni Asır’ın yalan haber 
yaptığını söylediler.

Haberin ardından polisin çevrede bulunan esnafı da tehdit ettiğini belirten translar, eve servis yapan marketlerin 
“Sizin adresinize servis yapamıyoruz. Sizin kapınızda beklediği gibi bizim kapımızda da polis bekliyor ve size servis 
yaparsak ceza yazacağını söylüyor” dediklerini söylediler.

Ayrıca bölgede bulunan esnaflar, translarla bir problemleri olmadığını ancak translara hizmet vermeleri durumunda 
polisin para cezası yazmakla tehdit ettiğini belirttiler.

“Bize Bir Yasa Lazım Ama Bu Değil!”99

Tarih: 10 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Pembe Hayat, seks işçilerinin reklam materyallerine yeni cezalar öngören yasa tasarısına karşı kampanya başlattı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile seks işçilerinin reklam materyallerine yeni cezalar öngörülen yasa 
tasarısı ile ilgili olarak Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği bir açıklama yayınladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamaya göre yeni cezalar, Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile 
Fuhuş başlıklı TCK 227. Maddesi’ni de etkileyecek. Bakanlık yapmak istediği değişikliği şu şekilde açıkladı; “Fuhuşu 
kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan 
veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere her şekilde yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki 
bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Pembe Hayat, bu değişikliğin seks işçilerinin çalışma haklarının doğrudan gaspı anlamına geldiğini belirterek “Bize 
Bir Yasa Lazım Ama Bu Değil” isimli bir kampanya başlattığını duyurdu.

Pembe Hayat, kampanya kapsamında herkesi ilgili görselleri sosyal medya hesapları üzerinden “#BizeBirYasaLazi-
mAmaBuGegil” hashtagi ile paylaşmaya çağırdı.

Trans seks işçileri daha vahim bir tehlike altında!

Pembe Hayat yaptığı açıklamada, toplumsal hayat ile birlikte çalışma hayatından da dışlanan, özel sektör ve kamu 
sektöründe istihdam edilmeleri önünde yasal ve yasal olmayan engeller ile mücadele etmek zorunda bırakılan seks 
işçilerinin bu yasa tasarısı ile köşeye sıkıştırılmak istendiğini belirtti.

Açıklamada eğitim, sosyal hayat, çalışma hayatı, barınma hakkı,  sağlığa erişim hakkı gibi devletin pozitif yükümlü-
lüğü olan birçok alanda dışlanmış bulunan trans seks işçilerinin ise daha vahim bir tehlike ile karşı karşıya bırakılmak 
istendiğinin altı çizildi.

99  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1321 
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Düzenlemenin, 2008 yılından beri seks işçileri üzerine çalışan Pembe Hayat da dâhil olmak üzere konuyla ilgili hiçbir 
sivil toplum örgütünün görüşüne başvurulmadan yapıldığını belirten açıklamada hükümete ve muhalefet partilerine 
yasal değişikliği durdurma çağrısı yapıldı.

Pembe Hayat yaptığı açıklamada “Hükümet, ana muhalefet ve muhalefet partilerini, başta çalışma hakkı olmak üzere 
AİHS bağlamında insan hakkı ihlali niteliğinde olan ve ülkemizdeki mevcut yasalara da aykırı olup, insan onurunu bir 
oylamaya tabi tutan bu yasa tasarısını meclisten geçirmemeye davet ediyoruz” diyerek yetkililere sordu;

1- Seks işliği yapmak yasalar kapsamında suç mudur?

2- Seks işçiliği yapmak suç değilse; seks işçiliği yapmanın önüne neden engeller koyulmaktadır?

3- Seks işçiliği yapma koşullarının hali hazırda zaten bu kadar zor olduğu ülkemizde, bu tasarı ile ne hedeflenmek-
tedir?

4- Hükümetin, seks işçilerinin güvenli çalışma olanaklarını elde edebilmesi için bir projesi, önerisi, çalışması var mıdır? 
Devlet bünyesinde işletilen genelevlerde ki çalışma koşullarının uluslararası standartlara taşınması için hükümetin 
proje ve çalışma planı var mıdır? Trans seks işçilerinin genelevlere kabulüne dair hükümet adım atacak mıdır? Gene-
levler dışında seks işçileri için güvenli çalışma alanları oluşturma hükümetin programında bulunmakta mıdır?

5- Yasa tasarısında para cezası da öngörülmesi seks işçiliği yapanları fuhşa teşvik etmemekte midir? Hükümet verile-
cek para cezalarının nasıl ödeneceğini öngörmektedir?

6- Seks işçiliği dışında farklı meslek gruplarına dair ‘reklam yasağı uygulaması’ hükümetin gündeminde midir?

7- Hükümetin, bu yasa tasarısı vesilesi ile daha yoğun bir cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalacak 
seks işçilerinin, korunmasına yönelik bir planı var mıdır?

“Bize Bir Yasa Lazım Ama Bu Değil” isimli kampanya ile sosyal medyada farkındalık çalışması başlatan Pembe Hayat, 
hükümet yetkilileri, muhalefet partileri ve ilgili bakanlıklar ile görüşmeler yapacağını ve uluslararası insan hakları ör-
gütlerini de meseleye sahip çıkmaya davet edeceklerini duyurdu.

Pembe Hayat’ın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

SEKS İŞÇİLİĞİ REKLAMINA CEZA

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanun’unda yapılmak istenen değişiklikler için bir torba yasa hazırlandı. 
Türk Ceza Kanunu’nun “Fuhuş” başlıklı 227. Maddesi’nin ilgili fıkrasına bu torba yasa ile eklemeler yapılmak isteniyor. 
Hükümet tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan “CMK ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” esas komisyon olarak Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Yapılmak istenen değişiklik şu şekildedir;

“Fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, 
dağıtan veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere her şekilde yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz 
günden iki bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu yasa tasarısı ile, seks işçilerinin, müşteri bulmak amacı ile reklam yapmalarının önüne geçilmek istenmektedir.

Ankara’da TCK 227. Madde üzerinden görülen ve karara bağlanan; derneğimiz tarafından takip edilmiş dosyanın 
Yargıtay süreci tamamlandı. Yargıtay, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı hukuka uygun bula-
rak, onayladı. Bu dosya kapsamında seks işçilerinin kartlarını dağıtan kişi ve kartları basan matbaa da yargılanarak 
mahkûm edilmişti. Yargıtay onama gerekçesinde, kart dağıtma ve basmayı da fuhuşa aracılık etme suçu olarak nite-
lediğini belirtti.

Yeni düzenleme bu karar ve medyada yer alan haberlerin veriliş şekline bakıldığında, Yargıtay tarafından verilen ka-
rara hukuki kılıf olarak gözükmektedir.

Ancak, yasa tasarısının meclisten geçmesi durumunda; uygulamanın sadece dağıtılan kartlar ile sınırlı kalmayacağını 
öngörmek mümkündür.
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Bu tasarının yasalaşması durumunda, reklam vermek amacı ile kullanılan internet siteleri hedef alınabilir.

Bu tasarının yasalaşması durumunda, kişisel sosyal medya hesapları ve internet siteleri hedef alınabilir.

Toplumsal hayat ile birlikte çalışma hayatından da dışlanan, özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilmeleri 
önünde bir yığın yasal ve yasal olmayan engel ile mücadele etmek zorunda bırakılan seks işçileri şimdi de bu yasa 
tasarısı ile köşeye sıkıştırılmak isteniyor.

Özel olarak ise, eğitim, sosyal hayat, çalışma hayatı, barınma hakkı,   sağlığa erişim hakkı gibi devletin pozitif yü-
kümlülüğü olan birçok alanda dışlanmış bulunan trans seks işçileri daha vahim bir tehlike ile karşı karşıya bırakılmak 
istenmektedir.

Fuhuşun, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve ülkemizdeki mevzuata göre suç sayılmamasına rağmen, bu 
yapılmak istenen değişikliklerle fuhuşun önü kesilmek istenmektedir. Seks işçiliğine dair alternatif politikaları ve çö-
züm önerileri bulunmayan hükümet; seks işçiliğini engellemeye çalışmaktadır.   Sormak gerekiyor; hükümetin, ‘seks 
işçiliği yaparak geçimini sağlayan, borçlarını ödeyen ve hayatını bu yol ile idame ettiren insanların, fuhuşun yasaklan-
ması durumunda ne yapacağı’ sorusuna bir cevabı var mıdır?

Bu yasa tasarısı, seks işçilerinin hali hazırda Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen para cezaları, ev kapatma uygu-
lamaları, polis şiddeti, seks işçilerine yönelik saldırılara karşı cezasızlık politikası sebebiyle yaşadıkları mağduriyetleri-
nin katlanmasına yol açacaktır. Bu değişiklik, seks işçilerini daha güvenliksiz alanlarda çalışmaya itecek ve bu durum 
da seks işçilerine yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik/duygusal ve ekonomik şiddetin dozunu arttıracaktır.

Seks işçileri, yıllardır bu ülkede PVSK, Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile hukuki çer-
çevede mücadele etmiş ve yetersiz de olsa kazanımlar elde etmiştir. Seks işçileri bu yasa tasarısına karşı da hukuki 
çerçevede mücadele etme deneyimine sahiptir.

Hükümet, ana muhalefet ve muhalefet partilerini, başta çalışma hakkı olmak üzere AİHS bağlamında insan hakkı 
ihlali niteliğinde olan ve ülkemizdeki mevcut yasalara da aykırı olup, insan onurunu bir oylamaya tabi tutan bu yasa 
tasarısını meclisten geçirmemeye davet ediyoruz. Ve soruyoruz;

1- Seks işliği yapmak yasalar kapsamında suç mudur?

2- Seks işçiliği yapmak suç değilse; seks işçiliği yapmanın önüne neden engeller koyulmaktadır?

3- Seks işçiliği yapma koşullarının hali hazırda zaten bu kadar zor olduğu ülkemizde, bu tasarı ile ne hedeflenmek-
tedir?

4- Hükümetin, seks işçilerinin güvenli çalışma olanaklarını elde edebilmesi için bir projesi, önerisi, çalışması var mıdır? 
Devlet bünyesinde işletilen genelevlerde ki çalışma koşullarının uluslararası standartlara taşınması için hükümetin 
proje ve çalışma planı var mıdır? Trans seks işçilerinin genelevlere kabulüne dair hükümet adım atacak mıdır? Gene-
levler dışında seks işçileri için güvenli çalışma alanları oluşturma hükümetin programında bulunmakta mıdır?

5- Yasa tasarısında para cezası da öngörülmesi seks işçiliği yapanları fuhşa teşvik etmemekte midir? Hükümet verile-
cek para cezalarının nasıl ödeneceğini öngörmektedir?

6- Seks işçiliği dışında farklı meslek gruplarına dair ‘reklam yasağı uygulaması’ hükümetin gündeminde midir?

7- Hükümetin, bu yasa tasarısı vesilesi ile daha yoğun bir cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalacak 
seks işçilerinin, korunmasına yönelik bir planı var mıdır?

Son olarak ifade etmek gerekir ki, 2008 yılından beri seks işçileri üzerine çalışan derneğimiz Pembe Hayat da dâhil 
olmak üzere konuyla ilgili hiçbir sivil toplum örgütünün görüşüne başvurulmadan yapılan bu yasa tasarısına karşı 
yineliyoruz;

Bize Bir Yasa Lazım! Ama Bu Değil!

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
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Ankara’da 25 Kasım Yürüyüşüne İzin Verilmedi100

Tarih: 27 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara’da düzenlenmek istenen 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahale etti. Trans kadın aktivistler alana alınırken 
erkek polis tarafından aranmak istendi.

Ankara Kadın Platformu’nun düzenlemek istediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü yürüyüşüne 
polis müdahale etti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kolej Meydanı’ndan başlaması planlanan yürüyüş öncesi Ankara Kadın Platformu üyesi 11 
aktivist gözaltına alınarak yürüyüşe izin verilmedi.

Daha sonra yürüyüşün sonlandırılacağı Sakarya Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar arkadaşlarının serbest bırakıl-
masını talep etti.

Pembe Hayat aktivistlerine transfobik uygulama!

Alana “Şiddete Karşı Dönmeler Alanda” yazılı bir pankart ile girmek isteyen Pembe Hayat aktivistleri ise polis tarafın-
dan aranmak istedi. Trans kadın aktivistler erkek polis tarafından aranmak isteyince duruma itiraz ettiler.

Arama noktasında bulunan kadın polis ise “Sizin kimliğiniz mavi, yani erkeksiniz” diyerek arama yapmayı reddetti. 
Aktivistler bu uygulamanın insanlık onuruna aykırı olduğunu ve önemli olanın kimlik rengi olmadığını belirttiler.

Ankara Kadın Platformu’ndan aktivistlerin de müdahalesi ile sadece çantaları aranan Pembe Hayat aktivistleri alana 
girdi. Bu sırada transfobik uygulamayı kayıt altına alan Seyri Sokak muhabiri ise aramayı reddeden kadın polis tara-
fından tehdit edilerek kaydı durdurması dayatıldı.

“Nefret düzenine itaat etmiyoruz!”

Polisin müdahalesine rağmen alana giren Pembe Hayat aktivistleri alkışlarla ve sloganlarla karşılaştı.

Ankara Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Sevinç Koçak, “İkili cinsiyet sistemine sıkışmış, heteroseksizmin 
tek doğru olduğunu savunanlara inat, biz lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve heteroseksüel bireyler, nefret 
düzeninize itaat etmiyoruz. Emek sömürüsüne, güvencesizliğe, iş yaşamından biz kadınları uzaklaştırmaya dönük 
uygulamalarınızı kabul etmiyoruz, sömürü düzeninize biz kadınlar itaat etmiyoruz. Şort giydi diye, boşanmak istedi 
diye, gece sokakta yürüdü diye, bildiri dağıttı diye erkeklerin şiddetini hak ettiğimizi düşünenler, biz kadınlar hayat-
larımıza sahip çıkıyoruz, erkek egemen sisteminize itaat etmiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından zılgıt ve halaylarla eylem son buldu.

Gözaltına alınan 11 kadın aktivist aynı gün saat 20:00 civarında serbest bırakıldı.

Trans Aktivist: “Emniyet Müdürleri İşgüzarlık Yapmasın!”101

Tarih: 30 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından trans aktivist Demet Yanardağ: “Emniyet müdürleri işgüzar-
lık yapmasın, hükümete yalakalık yapmasın. Onlar da yerlerini kaybedebiliyor, Hüseyin Çapkın gibi.”

Antalya il emniyet müdürlüğü yaptığı bir açıklamada 2016 yılında translara kabahatler kanunundan toplam 1 milyon 
628 bin 922 TL ceza yazdığını duyurdu. Aynı zamanda 8 evin ise 30 gün süreyle kapatıldığını belirtti.

TCK. 227. Madde’de yapılması planlanan değişiklikler söz konusuyken aynı zamanda Antalya ve Kocaeli’nde seks 
işçilerinin çalıştığı belirtilen internet sitelerinin sahibi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu haberler bazı 

100  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1360 
101  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1365 



129

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
16

medya kuruluşları tarafından bir zafermiş gibi sunularak transların gerçekten çevreyi rahatsız ettiği algısı uyandırıl-
maya çalışıldı, translar hedef haline getirildi.

Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi Genel Sekreteri Demet Yanardağ, yapılan açıklamanın ardından para cezalarını 
ve ev kapatmaları değerlendirdi. Yanardağ, hükümetin seks işçiliğine yönelik özel bir baskısı olduğunu ve emniyet 
müdürlerinin de hükümete yakın davranmak için translara yöneldiğine değindi.

Yanardağ “Devlet seks işçiliğine karşı özel bir sistem geliştiriyor, ama rant sağlayan bir sistem. Bu nedenle sokakta ya 
da internette çalışan insanlardan Kabahatler Kanunu ile para alınıyor. Gizli bir vergi almış oluyor bu sayede de.

Ancak trans kadınlar yalnızca bu süreçte değil, her zaman kolluğun ve devletin hedefinde yer alıyordu. Sürekli Ka-
bahatler Kanunu gerekçe gösterilerek ceza yazılıyor ama Kabahatler Kanunu’nda geçen “kabahat” kavramının ne 
olduğu çok net değil. Kolluğun inisiyatifinde değerlendiriliyor ve keyfi uygulamalara sebebiyet veriyor. Geçmişte 
Galata Köprüsü’nde balık tutan bir kadına bu kanun kapsamında ceza kesilmişti. Motorlu taşıtlara kesilen bir ceza biz 
translara kesiliyor. Sokakta bakkala giderken bile translara bu cezayı kesebiliyorlar” dedi.

Yanardağ, kolluk güçlerinin keyfi uygulamalar ile hükümete yakın durmaya çalıştığını belirterek “İzmir’de Hüseyin 
Çapkın emniyet müdürü iken bu cezalar çok yoğunlaşmıştı. Ama biz örgütlendik. Siyah Pembe Üçgen olarak Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduk. Bugün Hüseyin Çapkın gitti. Biz ise o cezaları hala ödemedik, davalar 
hala sürüyor. Emniyet müdürleri işgüzarlık yapmasın, hükümete yalakalık yapmasın. Onlar da yerlerini kaybedebiliyor, 
Hüseyin Çapkın gibi” dedi.

Demet Yanardağ, bu uygulamalar karşısında trans kadınların daha fazla örgütlenmesi gerektiğini belirterek “Trans 
olmak bu ülkede kabahat sayılıyor. Yasadaki boşluklardan kaynaklı translar keyfi olarak Ahlak Şubelere götürüldü, 
fişlemeler yaşandı. Devlet bu fişlemeler nedeni ile zaten iş vermiyor. Seks işçiliğinden başka bir seçenek bırakılmıyor. 
Translar tıpkı bir soykırım yaşıyor gibi cins kırımı yaşıyorlar. Bu durum karşısında daha fazla örgütlenmeliyiz. Ulusla-
rarası mekanizmaları devreye sokmalıyız” dedi.

TCDD’den trans yolcuya ayrımcı uygulama!102

Tarih: 30 Kasım 2016

Kaynak : Kaos GL / Pembe Hayat

Trans aktivist Pınar Arkan, 28 Kasım akşamı Eskişehir Garı’nda “kimlik adı” sebebiyle transfobik uygulamaya maruz 
kaldı.

Pınar Arkan yaşadıklarını kaosGL.org’a anlattı:

“28 Kasım akşamı, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun 20 Kasım kapsamında yaptığı etkinlikten İstanbul’a 
dönmek üzere Eskişehir Garı’na gittim. Arkadaşlar biletimi alırken kimlik numaramı kullanarak bilet almışlardı. Yani 
kimlik adımın bilette çıkması gerekiyordu. Arkadaşlar bileti alırken yolcu ismine Pınar Arkan yazdırdığı için kimlik 
numarasına bakmadan, yolcu girişinde trene binemeyeceğimi söylediler.”

“Trenin kalkmasına 10 dakika kaldığı için panik yaptım, ne yapmam gerektiğini sordum. Üst katta idareyle görüşmem 
gerektiğini söylediler. O sırada telaşla kimliğimi aşağıda güvenlik görevlilerinde unuttuğumu fark etmemişim. Yeniden 
aşağı indiğimde güvenlik görevlileri benimle muhattap olmadı, tren kapılarını 5 dakika olmasına rağmen kapattılar.”

“Kimliğimi gasp ettiler”

Pınar güvenlik görevlilerinin, kimliği alarak trene binmemesi için işlemi yavaşlattığını ifade etti: “Kimliğimi gasp et-
tiklerini, vermelerini söyledim. Yeniden konuşmadılar. İdareye yeniden çıkarak kimliğimin gasp edildiğini söyledim. 
Yarım ağızla güvenliği arayıp temizlik görevlilerine sormasını, düşürüp düşürmediğimi sordu. Çözümü yavaşlattıkları 
için trene binemedim. Bilet parasını iade edebileceklerini söylediler ama trene binmemem için ellerinden gelen her 
şeyi yaptılar.”

Güvenlik görevlilerinin ve gar idaresinin transfobik tutumuna maruz kalan Pınar Arkan, hukuki yollara başvuracağını 
ve hakkını arayacağının altını çizerek homofobi/transfobi karşıtlarını bu tutuma karşı dayanışmaya çağırdı. 

102  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22578 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İfade Özgürlüğü 

2016 yılının ilk yarısında LGBTİ’leri hedef gösteren nefret söylemleri nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. Aynı şekilde 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Valilik tarafından LGBTİ yürüyüşlerine izin verilmemiştir. Gerekçe olarak da toplumsal 
hassasiyetler gösterilmiştir. 

Ankara Valiliği’nin Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüşü engellemesi üzerine 2008 yılından beri her yıl yapılan 
yürüyüş 2016 yılında gerçekleştirilememiştir. Valilik yasağına rağmen İzmir’de Onur Yürüyüşü gerçekleştirilmiş ancak 
İstanbul’da LGBTİ ve Trans Onur Yürüyüşüne polis saldırmış, çok sayıda aktivist yaralanmış ve gözaltına alınmıştır.

Keskesor LGBTİ: Özgür topluma giden yol LGBTİ özgürlüğünden geçer103 

Tarih: 11 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Diyarbakır’da Keskesor LGBTİ ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) LGBTİ Meclisi’nin Pazar günü düzenlemek 
istediği panel homofobik ve transfobik linç kampanyası sonucu iptal edildi. 

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Februniye Akay Akyol, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi Üyesi 
Demir Çelik ve Keskesor LGBTİ’den Dilan Çiçek ve Atalay Göçer’in konuşmacı olduğu ‘Devlet Şiddetine Karşı Özerk 
Mücadele Alanları ve LGBTİ Hareketi’ paneli Hüda-Par’a yakın basın organlarının homofobik ve transfobik nefret 
kampanyasının hedefindeydi. 

Yerel basın organlarının yanı sıra #DiyarbakırdaSapkınlığaDURde hashtagi ile sosyal medya nefret kampanyası baş-
latıldı. “Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları” ismiyle bir araya gelen homofobik ve transfobik bir grup Me-
mur-Sen’de yaptıkları basın açıklamasıyla tehditler savurdu, LGBTİ’ler için “en iğrenç bir şekilde faaliyet yürüten gayri 
insani vasıf ve ahlaklarıyla yaşayan grup” ifadelerini kullandı. 

Linç kampanyası örgütlenmesinin üzerine panel iptal edildi.

“LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere ve sağlığa erişimi için mücadeleye devam edeceğiz!”104 

Tarih: 9 Mayıs 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Balıklıgöl Hastanesi’nin SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) panosuna asılan LGBTİ’lerin sosyal hiz-
metlere erişimini konu alan etkinliğin afişi, 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü Urfa Balıklıgöl Hastanesi Başhekimliği ve 
başhekimin taşeron şirkette çalışan oğlu tarafından homofobik saldırıya uğradı. 

Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu, yayınladığı basın açıklamasıyla bu saldırının hastanelerde LGBTİ’lerin gördü-
ğü muamelelere ayna tuttuğunun altını çizdi.

103  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21483 
104  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21644 



131

2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
16

Ankara Valiliği Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün güvenliğini sağlamayı reddetti105

Tarih: 20 Mayıs 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Kaos GL Derneği’nin başvurusuna Ankara 
Valiliği’nden yanıt geldi: “Bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği için 
yürüyüşün yapılmasını uygun bulmuyoruz.” 

Ankara Valiliği derneğin gerekli önlemlerin alınması talebine verdiği yanıtta “birtakım toplumsal duyarlılıklar nede-
niyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve 
provokasyonlara neden olabileceği bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

Valilik, yürüyüşün düzenlenmemesini uygun bulduklarını söyledi.

İzmir Onur Yürüyüşü’ne de Valilik yasağı!106 

Tarih: 3 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Ankara’da 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü Yürüyüş’ün Valilik tarafından yasaklanmasının 
ardından İzmir Onur Yürüyüşü’ne de yasak geldi.

 İzmir Valiliği, yarın (4 Haziran) yapılması planlanan İzmir Onur Yürüyüşü’nü ‘terör örgütü propagandası yapılacağına 
dair istihbarat alındığı’ gerekçesiyle yasakladı. İzmir’deki LGBTİ insan hakları oluşumlarının oluşturduğu Gökkuşağı 
Dayanışma Ağı’nın düzenlediği, Konak Kent Konseyi’nin destek verdiği yürüyüşün yasaklama gerekçesi şöyle: 

“Eylem boyunca terör örgütleri adına hareket eden bazı müzahir kişi ve ya grupların kitle arasına sızdırılacağı, kitle-
yi kışkırtarak toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik provakatif eylemlerde bulunulacağı, eylem esnasında 
yasadışı terör örgütlerini övücü sloganlar atılacağı, yasadışı örgütlerin sözde bayrağı ile bez parçalarının açılacağı, 
toplanan kitle içerisine sızan bazı kişi ve gruplar tarafından cevrede görev alan emniyet güçlerine, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, kamuya ve özel şahıslara ait özel araçlara taş, sopa, Molotof kokteyli, el yapımı patlayıcı ile saldırıda 
bulunacağı, terör suçlarının işleneceğine dair bir takım ihbarlar alınmış, istihbari bilgilerle bu husus kısmen doğru-
lanmıştır.”

105  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21694 
Ankara Valiliği; 18.05.2016 tarih ve 37349786-622.0220437 sayılı yazı ile 22.05.2016 tarihinde düzenlenmesi planlanan açık hava toplantısının “bir 

takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebile-
ceği ve provokasyonlara neden olabileceği” gerekçesiyle İl İdaresi Kanunu madde 11/A, 11/c ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu madde 17 
uyarınca uygun görülmediği 19.05.2016 tarihinde bildirmiştir. 

Anılan karara karşı 20.05.2016 tarihinde “yürütmeyi durdurma” talepli iptal davası açılmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi “dava konusu işlemin ko-
nusunun belirli bir tarihte gerçekleşecek olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğabilecek nitelikte bulunması” gerekçesiyle davalı 
idarenin savunması alınmaksızın aynı gün yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 20.05.2016 tarihinde kalemden teslim alınan YD kararı elden 
saat 17.00 sularında bir dilekçeyle Ankara Valiliği’ne verilmiştir. Ardından Ankara Valiliği tarafından yürüyüşün yapılmaması, koruma açısından 
Kolej Kavşağından toplanılıp basın açıklaması yapıldıktan sonra topluluğun dağılması sözlü olarak talep edilmiştir, 15.00-18.00 saatleri arasın-
da Kolej Kavşağının kapatılası durumunda bu talebin kabul edileceği sözlü olarak valiliğe bildirilmiştir. Valiliğin Kolej Kavşağının 22.05.2016 
tarihinde 15.00-18.00 saatleri arasında müvekkil Derneğin organize ettiği toplantı için kapatılmasını kabul etmesi üzerine “ 22.05.2016 tari-
hinde 15.00-18.00 saatleri arasında Kolej Kavşağının kapatılması şartıyla yürüyüş yapılmayıp, Kolej Kavşağında toplanıldıktan sonra basın 
açıklamasının ardından topluluğun dağılacağına” ilişkin el yazısıyla dilekçe hazırlanıp Valiliğe verilmiştir. Bu süreç Av. Hayriye Kara ve Av. Rıza 
Yalçın Koçak tarafından tutanak altına alınmıştır. 

Ankara Valiliği YD kararına karşı 20.05.2016 tarihinde mesai saatinden sonra itiraz etmiş Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul 2016/1997 YD 
İtiraz Nolu kararıyla “kitlesel tepki ve provokatif eylemlere zemin oluşturabileceği gerekçesiyle yasaklanan toplantının, anılan tarihte yapılma-
sını zorunlu kılan geçerli bir neden ortaya konulmadığından, uyuşmazlığa konu işlemin uygulanması halinde davacı derneğin telafisi güç ve 
imkânsız zararının oluşmasından söz edilemeyeceğinin açık olması” gerekçe gösterilerek Ankara Valiliği’nin itirazını yerinde görüp Ankara 15. 
İdare Mahkemesi’nin YD kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesinin kararı karşı Kaos GL Derneği tarafından Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulmuştur.  

106  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21797 
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İstanbul Valiliği: “Onur Yürüyüşlerine izin verilmeyecek”107 

Tarih: 17 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Valilik; sitesinde yer alan açıklamayla 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne “izin 
verilmeyeceğini” söyledi. 

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne ilişkin açıklama yayınladı. 
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada, LGBT üyeleri tarafından 19-26 Haziran 2016 tarihlerinde 
Taksim’de düzenleyecekleri bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır. 

“Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün-
lerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde 
yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir. Değerli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar et-
memelerini, Güvenlik Güçlerinin bu yönde yapacağı uyarılara riayet ederek yardımcı olmalarını rica eder, kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.”

Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı!108

Tarih: 19 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Polis, İstanbul Valiliği’nin hukuk dışı yürüyüş yasağının ardından 7. Trans Onur Yürüyüşü için Taksim’i abluka altına 
aldı. İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bulunduğu sokağa yığınak yaptı, giriş çıkışlara kapattı. 

Transfobi karşıtları İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği önünde toplandı. Cumhuriyet Hlak Partisi (CHP) Milletvekili 
Selina Doğan da kitlenin yanındaydı. 

Polis, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yetkilileri ile görüşmek istedi. Dernek yetkilileri Fransız Kültür Merkezi önün-
de görüşmek istediklerini söyledi. Polis, “Eğer gidebilirseniz görüşürsünüz” diyerek tehdit etti. 

Polis görüşmelerden sonra dernek önünde basın açıklaması yapılmasına izin verdi ardından açıklamayı da engelledi. 
Polis basın açıklamasını okuyan İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat’ın mikrofonuna vurdu. Gözaltına almaya çalıştı. 

Bu sırada polis, sokaktan gazetecilerin bir kısmını dışarı çıkardı ve kalkanlarla darp ederek kitleyi dağıtmaya çalıştı. 
Görüntü ve fotoğraf almaya çalışan gazeteciler de polis tarafından darp edildi. 

Polis, kitlenin dağılmaması üzerine bu kez gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Gözaltılar var. 

Polis, İstiklal Caddesi ve çevresinde grupların bir araya gelmesine izin vermezken, bir kişi gökkuşağı bayrağını yakar-
ken görüntülendi.

107  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21891 
İstanbul Valiliği’nin 26 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yasaklaması ve ardından basın açıklaması bildirimine de “hassasiyetleri” gerekçe göste-

rerek, “uygun bulmuyoruz” cevabı vermesinin ardından Onur Haftası Komitesi tarafından 24 Haziran 2016 tarihinde açıklama yapıldı. 

Komitenin açıklamasında, “14. Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştiremeyeceğimizi üzüntüyle duyuruyoruz. Ancak bizim kendimize duyduğumuz güven, 
ufkumuz ve hayallerimiz bir yürüyüşten, İstiklal Caddesi’nden, bu şehirden ve bu ülkeden çok daha geniştir. Varoluş mücadelemiz dünü, 
bugünü ve geleceği aşar çünkü biz hep buradaydık, buradayız ve burada olacağız” dedi. Pazar günü Beyoğlu’nun her sokağında “birbirine 
kavuşma” çağrısı yaptı. 

26 Haziran 2016 tarihinde polis, Anayasaya aykırı olarak basın açıklamasının okunmasına dahi izin vermedi. Elinde gökkuşağı bayrağı olan herkesi 
hırpaladı ve bazı aktivistleri gözaltına aldı.  

108  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21908 
    19 Haziran 2016 Trans Onur Yürüyüşü İnsan Hakları Gözlem Raporu’na buradan erişebilirsiniz: http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.

php?id=149   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2016 Yılında Devam Eden Davalar

Zirve Soylu Davası 25 Mayıs’a Ertelendi109

Tarih: 21 Şubat 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Zirve Soylu’nun çetelere karşı yürüttüğü hukuki mücadelede açılan davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 21. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim sonraki duruşmanın 25 Mayıs’ta görülmesine hükmetti.

Bugün görülen duruşma Soylu’nun hukuki mücadelesini baltalamak amacıyla çetelerin haraç istendiği iddiasıyla yap-
tıkları şikâyet hakkındaydı. Küçükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Zirve Soylu’nun avukatı 
olarak Av. Meryem Kavak ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nden Av. Rıza Yalçın Koçak katıldı. Zirve Soylu 
hakkında dava açan ve Soylu’nun da kendisinden şikâyetçi olduğu Ö.N. isimli sanık ise can güvenliği olmadığını iddia 
ederek mahkeme salonuna gelmedi. Ö.N. yerine mahkemeye avukatları katıldı. 

Can güvenliği olmadığı iddiasıyla mahkemeye gelmeyen Ö.N.’nin avukatları Zirve Soylu’nun tehditlerinin bulunduğu 
ses kayıtlarının olduğunu iddia ettiler. Hâkim, Zirve Soylu’ya müşteki sanık Ö.N.’nin öne sürdüğü gibi bir haraç alma 
ve tehdit durumunun olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Soylu ise Ö.N.’nin kendilerinden zorla haraç aldığını, darp 
uyguladığını ve borcunu ödediği halde usulsüz bir şekilde senedini iade etmediğini belirtti. Ses kayıtlarının dinlen-
mesinin ardından Zirve Soylu’nun avukatları suç dilekçesinde delil olarak sunulan ses kayıtlarının delil olamayacağını 
belirttiler. Mahkeme tarafından alınan herhangi bir dinleme kararı olmadığı için ve yapılan kayıtların Zirve Soylu’ya ait 
olup olmadığı belli olmadığından dolayı bu delillerin dosyadan çıkarılmasını talep ettiler. Soylu’ya köpekleri saldırta-
rak yapılan işkence ve evinin basılmasıyla ilgili diğer davaların ise tarihi henüz belli olmadı.

Hâkim dosyanın tekrar gözden geçirilmesi, delillerin yeniden düzenlenmesi, bazı sanıkların ve tanıkların mahkemeye 
katılmaması nedeni ile davanın 25 Mayıs saat 13.30’a ertelenmesine ve sanık ve tanıkların sonraki duruşmaya getiril-
mesine hükmetti. 

Zirve Soylu Davası’nda Tutuklu Sanık Serbest Bırakıldı, Yargılama Devam Ediyor110

Tarih: 22 Mart 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Zirve Soylu’nun çetelere karşı yürüttüğü hukuki mücadelede açılan davanın ikinci duruşması geçtiğimiz Cuma günü 
Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Emre isimli tutuklu sanığın tutuksuz yargılanmasına karar 
verildi.

Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Av. Meryem Kavak ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma 
Derneği’nden Av. Rıza Yalçın Koçak katıldı. Soylu’nun haklarında şikâyetçi olduğu Emre, Mert ve Gökhan isimli şa-
hıslardan yalnızca Emre’nin yakalanmasını, Mert isimli şahsın tespit edilememesini ve Gökhan isimli şahsın hakkında 
ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesini eleştiren Av. Rıza Yalçın Koçak “Biz bu şahısların birbirleriyle olan 
ilişkilerini Facebook üzerinden bile kolayca tespit edebildik. Davaya gereken özen gösterilseydi en azından Mert isimli 
şahsın kimliği kolayca tespit edilebilirdi” dedi.

Tutuklu olarak yargılanan saldırgan ise savunmasında, Zirve Soylu’nun kendisini taciz ettiğini bu yüzden yumruk at-
tığını ve Zirve Soylu biber gazı sıkınca da köpeğin kendisine saldırdığını iddia etti. “Bunlar hep böyledir. Uyuşturucu 

109  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=994 
110  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1033
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madde ve alkol kullanırlar, cinsel ilişki için her şeyi yaparlar. Benim böyle insanlarla işim olmaz” diyen saldırgan  çev-
reye rezil olmamak için Zirve Soylu’yu arabaya bindirdiğini iddia etti.

Soylu ise saldırganın iddialarının karşısında yaşadığı saldırıyı şu sözlerle anlattı: “Saldırganı önceden de tanıyorum. 
Beylikdüzü’nde beklerken Emre yanıma geldi. ‘Sana burada çalışmayacaksın demedik mi!’ dedi. Yanındaki köpek ba-
cağımı ısırdı. Daha sonra Mert’le birlikte beni zorla arabaya bindirdiler. Yaklaşık 1 km boyunca arabanın içinde köpekle 
işkence yaptılar. Daha sonra arabadan atarak tekmelediler. Bunları onlara haraç vermek istemediğim için yaptılar.”

Emre isimli tutuklu sanık daha önce savunmasında Mert isminde birisini ve Zirve Soylu’yu tanımadığını iddia etmişti. 
Facebook’ta Mert isimli saldırganla birlikte çekildiği fotoğraflar ve Zirve Soylu’ya attığı mesajlar gösterilince sessiz 
kalmayı tercih etti. 

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme tarafından tutuklu sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulun-
durularak yargılamanın tutuksuz devam etmesine karar verildi.

Av. Koçak, sanığın ve sanık avukatlarının transları sürekli kriminal tipler olarak tanımladığını ve mahkemenin kararını 
bu şekilde etkilemeye çalıştıklarını belirterek “Şahısların gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Yargı-
lama süreci henüz sona ermedi. Bu davanın peşini bırakmayacağız” dedi.

‘Titizlikle’ aranan katil baba yine bulunamadı!111 

Tarih: 5 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL

 Ahmet Yıldız davasının 22. duruşmasında ‘titizlikle’ arandığı iddia edilen katil baba Yahya Yıldız’ın hâlâ bulunamadığı 
ortaya çıktı. 

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 22. du-
ruşması bugün Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Katil babanın hâlâ bulunamadığı davanın son duruşması 30 saniyeden kısa sürdü. Dava 8 Eylül’e ertelendi. Hêvî LGBTİ 
Dayanışma Derneği’nin babanın yakalanması ve adaletin yerini bulması için imza ve bilgi edinme kampanyası dikkate 
alınmadı.

Trans kadının çantasını çalanlara 15 yıl hapis istendi112 

Tarih: 7 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Antalya’da 7 Haziran 2015 gecesi polise başvuran 27 yaşındaki trans kadın Hande otomobille yanına müşteri gibi 
yaklaşan 5 kişinin elindeki çantasını kapıp kaçtığını söyledi.

Çantada 300 lira ve cep telefonu olduğunu belirten Hande aracın plakasını vererek şikâyetçi oldu. 

Aracın Koray A. tarafından kiralandığını tespit eden polis, olay gecesi araçtaki Koray A. ile yanındaki Mehmet T. , Do-
ğan Ö., Ahmet U. ile Hakan Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonu Hande’ye teslim edilirken, 
adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘elde veya üstte 
taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ancak suçun hırsızlık 
değil, ‘yağma’ olduğuna kanaat getirilmesi üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

111  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21445 
112  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21467 
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Milli Eğitim Müdürü’nün homofobisi yargıya taşındı113 

Tarih: 20 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Bozdoğan, Çankaya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz’ın Eğitim-Sen’in LGBTİ 
komisyonlarını hedef alan “sapık, azgın topluluk” ifadelerini yargıya taşıdı. 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz, okul müdürlerine whatsapp aracılığıyla mesaj attı. Yılmaz mesajın-
da, LGBTİ’ler ve Eğitim-Sen hakkında ‘‘sapık, azgın topluluk’’ gibi ifadeler kullandı. 

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, Yılmaz hakkında Eği-
tim Sen’e iftira ve ağır hareketlerde bulunduğu gerekçesi ile Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

“Şaban’la Recep’in aşkı”na dava114 

Tarih: 27 Mayıs 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Onur Yürüyüşü’nde “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankartı açan 3 kişi hakkında “halkın bir ke-
siminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 
Ekim ayında davanın ilk duruşması görülecek. 

İddianamede şu ifadeler yer aldı: 

“Anayasada düşünce özgürlüğünün kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediği sürece sınırsız olduğu anlatı-
larak, inanamayanların çeşitli dinlere inancı olan insanlara saygı duyması gerektiği gibi inananların da inanmayanlara 
karşı aynı saygıyı göstermelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Müslümanlar için üç ayların büyük bir öneme sahip olduğu 
herkesçe bilinmektedir. Buna rağmen şüphelilerin Onur Yürüyüşü adı altında düzenlenen yürüyüşte açtıkları Şaban’la 
Recep’in Aşkına Ramazan Engel Olamaz!!! şeklindeki pankart ile Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay 
etmişlerdir.”

Homofobik GAP davası ertelendi115 

Tarih: 8 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Eşcinsel çalışanına baskı uygulayarak istifaya zorlayan Uluslararası GAP şirketine açılan davanın 2. Duruşması İstanbul 
Adalet Sarayı 23. İş Mahkemesi’nde görüldü. 

İstifaya zorlanan çalışan için kampanya başlatan İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği; kadın ve LGBTİ kuruluşlarının 
imzacı olduğu açıklamada “Şirket değerleri içinde ‘ayrımcılık karşıtı’ olmayı çalışanlarına ve müşterilerine karşı be-
nimsemiş görünen bu firma; Eşcinsel çalışanına karşı gösterdiği bu tutum ile şirket değerlerinin kâğıt üzerinde kaldı-
ğını gösterdi. Mücadelemiz, ötekileştiren ve ezen sömürü düzeninin bütününe karşıdır” demişti.

GAP şirketine açılan davada mobinge uğrayan çalışanın savunmasını ise Av. Eren Keskin yaptı. 

Dava sonrası açıklama yapan İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yerel Yönetimler sorumlusu Ejder Narsap ise sen-
dikaların tutumunu eleştirerek, “Homofobi ve transfobi ne yazık ki yaygın ve toplumsal bir olgu. Sınıf sendikacılığı 
yaptığını iddia eden sendikalar dahi söz konusu homofobi olduğunda sessiz kalıyorlar. Başlattığımız kampanyanın 
duyurusunu birçok sendika ile paylaştık. Fakat bir dönüş gerçekleşmedi“ dedi. LGBTİ haklarının sendikal haklar oldu-
ğunu belirten Narsap, eşcinsel çalışanlara yönelik mobing uygulamalarının takipçisi olacaklarını belirtti. 

Dava yeni şahitlerin dinlenmesi için 19 Ekim tarihine ertelendi.

113  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21547 
114  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21745 
115  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21823 
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Homofobi Karşıtı Yürüyüş’e Valilik yasağı AYM’ye taşındı116 

Tarih: 17 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Kaos GL, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla Ankara’da yapılması planlanan Homofo-
bi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’e Ankara Valiliği’nin getirdiği yasağı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. 

Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla bu yıl 22 Mayıs’ta yapmak 
istediği Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasını Anayasa Mahkemesi’ne 
(AYM) taşıdı. 

Derneğin 2008 yılından beri Ankara’da yaptığı yürüyüşü “Birtakım toplumsal duyarlılıklar”ı gerekçe göstererek ‘uy-
gun bulmayan’, yürüyüşün güvenliğini sağlamayı reddeden Valilik; bu kararına gelen yürütmeyi durdurma kararını da 
gece yarısı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kaldırtmıştı. Kaos GL Derneği Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 
Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

İHD ve İstanbul LGBTİ’den Onur Yürüyüşleri’ne tehditlere suç duyurusu117 

Tarih: 15 Haziran 2016 

Kaynak: Kaos GL 

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Trans Onur Haftası’nı düzenleyen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, 19 
Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne dönük tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulundu. 

Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunan dernekler dilekçede Onur Yürüyüşü’nün tarihine değindi. Orlando katliamını hatırlatarak, “bu tarz 
tehditlerin çağdaş demokrasileri zedelediğini” belirtti.

Ahmet Yıldız davasında sanık sandalyesi ne zaman dolacak?118

Tarih: 8 Eylül 2016

Kaynak: Kaos GL

Ahmet Yıldız davasında sanık sandalyesi yine boştu. Dava Ocak 2017’ye ertelendi. Mahkeme başkanı, davayı takip 
eden LGBTİ aktivistlerini duruşma salonundan çıkardı.

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 23. du-
ruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sekiz senedir bulunamayan katil baba Yahya Yıldız duruşmaya yine gelmedi. Davayı, avukatı Fırat Söyle ve LGBTİ 
aktivistleri katıldı.

Katil Yahya Yıldız hakkında İnterpol tarafından arama çıkarıldığını hatırlatan avukat Fırat Söyle, bu sürecin ne aşama-
da olduğuna ilişkin bilgi alınması talebiyle gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.

“Eşcinsellere adalet ne zaman gelecek?”

Salonda buluna LGBTİ aktivistleri Ahmet Yıldız’ı öldüren sanığın hâlâ bulunamamasına tepki gösterdi. Söz alan bir 
aktivist, “Sayın Başkan merak ediyoruz bu sanık sandalyesi ne zaman dolacak? Biz eşcinsellere ne zaman adalet ge-
lecek? Bu davada adalete inancımızı yitiriyoruz” dedi. Mahkeme başkanı, “Ben dosyayı bitirmek istiyorum. BİMER’e 
yaptığımız başvurular bize geri geliyor” yanıtını verdi. Başkan, özel güvenlikçileri duruşma salonuna çağırarak, adalet 
talep eden LGBTİ aktivistlerini dışarı çıkardı.

Dava 31 Ocak 2017 yılına ertelendi.

116  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21902 
117  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21862 
118  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22203 
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Sosyal Medyada Pembe Hayat’a Karşı Linç Kampanyası119

Tarih: 8 Kasım 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Son süreçte Pembe Hayat’a yönelik sosyal medyada yürütülen linç kampanyasına karşı Av. Rıza Yalçın Koçak suç 
duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Pembe Hayat, sosyal medyada son süreçte yaşanan linç girişimine karşı bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan 
açıklamada “Tüm LGBTİ camiası ve toplumumuzu da gelecek güzel günlerin inşası için dayanışmaya davet ediyoruz” 
denildi.

Sosyal medyada başlatılan linç girişimi ilk etapta Pembe Hayat’ın çeşitli örgütlerin arka bahçesi olduğu iddiaları ile 
başlamış ırkçı ve gerici tutumlar körüklenmek istenmişti.

Ardından ise bu kişi ve gruplar Pembe Hayat Yönetim Kurulu Başkanı Buse Kılıçkaya’yı hedef almış ve linç girişimini 
isim ve soy isim vererek tek bir kişiye yönlendirmişti.

Pembe Hayat’tan Av. Rıza Yalçın Koçak, bu hedef gösterme kampanyasına karşı bugün suç duyurusunda bulunacak-
larını belirtti.

Benzer bir grup sosyal medya üzerinden İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve çalışanlarını da hedef haline getirmiş 
ardından LGBTİ aktivistleri #DayanışmayaDön hashtagi ile İstanbul LGBTİ’nin yanında olduklarını belirtmişti.

Pembe Hayat’ın yayınladığı açıklamanın tamamı şöyle:

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama

Son dönemde ülkemizin yaşadığı zor günlerden hepimiz nasipleniyoruz.   15 Temmuz Darbe girişiminin ardından 
hükümet tarafından alınan tedbirler maalesef ki yapılmak istenen darbenin icraatlarından izler taşımaktadır. Çeşitli 
haber sitelerinin, gazete ve dergilerin kapatılması, ülke genelinde binlerce insanın gözaltına alınması ve tutuklanması, 
belediyelere kayyum atanması, milletvekillerinin tutuklanması, uluslararası sözleşmelerin askıya alınması ve topyekûn 
Olağanüstü Hal uygulamaları demokrasi ve insan hakları mücadelesinin parçası olan herkesin geleceğe dair kaygıla-
rını arttırmaktadır.

Derneğimiz, Pembe Hayat, kurulduğu günden bu yana herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi, sempatizanı vs. 
olmayı reddetmiş ve kendisini özel olarak transların mücadelesine adamıştır. LGBTİ’lerin özellikle de trans kadın ve 
erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için ulusal ve uluslararası ölçekte bir dizi iş ortaya koymuştur.

Pembe Hayat, translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üre-
tirken ve doğrudan destek hizmeti sunarken uluslararası kuruluşlar ile sürekli temas halinde olduğu gibi ülkemizde 
faaliyet sürdüren her parti ile de ayrım yapmaksızın görüşmeler gerçekleştirmiş, birlikte işler üretmiştir.

Pembe Hayat, çalışmalarında esasına transların menfaatini koyar ve hattını bu fikir temelinde şekillendirir. Derneği-
mizin, farklı siyasi partilere üye olan ya da hiçbir siyasi partiye üye olmayan, farklı ideolojik bakış açılarını benimsemiş 
ya da politikadan bütünen uzak durmayı tercih eden üye ve yöneticileri bulunmaktadır. Tek başına bu durum bile 
derneğimizin, tek bir görüşe sahip olmadığını göstermektedir.

Üstelik kendisini transların öz örgütlülüğü olarak ifade eden ve demokratik bir kitle örgütü niteliğine sahip olan der-
neğimizin tek bir ideolojiyi benimsemiş olması ya da bir siyasi partiyi temsil ettiği iddia edilemez. Bu en başta dernek 
içerisindeki çeşitli fikirler ve zenginlik olarak sayılması gereken farklılıklarımızı görmezden gelmek demektir.

Pembe Hayat, ülkemizdeki demokrasi ve insan hakları mücadelesinin mütevazı bir parçasıdır. Kendisini translar öze-
linde bu mücadelenin parçası sayar. Bu mücadeleyi yürütürken ise devlet mekanizmasını kendisine muhatap kabul 
eder.

Bize bir yasa lazım derken; yasa yapıcı olan meclisi ayrım gözetmeksizin tüm partiler ve bağımsız vekilleri ile muhatap 
kabul eder. Translara yönelik devlet şiddeti gerçekleştiğinde de devletin valileri ile emniyet müdürleri ile görüşmeler 

119  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1313 
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gerçekleştirir. Translara karşı işlenen suçlar söz konusu olduğunda bu ülkenin hâkimleri ve savcıları ile temasa geçer.

Bununla birlikte, elbette ki derneğimizin temel insan hakları, demokrasi ve evrensel hukuk değerleri konularında 
asgari bir bakış açısı mevcuttur. Mücadelemizi besleyen de bu bakış açısıdır. Bir sivil toplum örgütü olarak devleti 
yönetenleri söz konusu değerlere davet etmek, uygulamaları denetlemek, yaşanan ihlalleri teşhir etmek durduğumuz 
yerin gereğidir. Yıllardır trans hakları konusunda yaptığımız şey de tam olarak budur. Yaratılan kazanımlar bu sayede 
elde edilmiştir ve elde edilmeye ancak bu sayede devam edilecektir.

Son dönemde, ülkedeki durumun yarattığı kafa karışıklığının etkisi ile derneğimiz yönetim kurulu başkanı Buse Kılıç-
kaya üzerinden derneğimiz ve başkanımızın şahsı hedef gösterilmekte ve yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Buse Kılıçkaya, uzun yıllardır LGBTİ mücadelesinin parçası olmuş bir aktivisttir. Derneğimizin kurucu üyesidir. Hali 
hazırda Yönetim Kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. 

Buse, kişisel olarak da LGBTİ mücadelesinin önemli bir figürüdür. Yirmi yıldır sürdürdüğü mücadele içerisinde bir dizi 
bedel ödemiştir. Trans hakları mücadelesinde ulusal ve uluslararası arenada itibar edilen, saygı duyulan ve muhatap 
alınan bir aktivisttir. Yurt dışında ve yurt içinde resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan birçok toplantıda derneğimizi 
temsil etmiş, trans hakları savunuculuğu görevini yerine getirmiştir.

Bununla birlikte, herhangi bir aktivist kişisel olarak kendisini bir siyasi partiye yakın hissedebilir. Bir siyasi partinin 
üyesi olabilir. Bir siyasi partiden milletvekili, belediye başkanı vs adayı olabilir. Politikadan bütünen uzak bir yaşam 
da benimseyebilir. Bu olasılıkların her biri derneğimiz için eşit anlam ifade etmektedir. Kimsenin kişisel duruşu hiç 
kimseyi ilgilendirmediği gibi bir kolektif olarak derneğimizi de ilgilendirmemektedir. Dernek üyelerimiz, homofobik, 
bifobik, transfobik bir dil ve davranış üretmediği, nefret suçu işlemediği müddetçe bizim için değerli olmaya devam 
edecektir. Çünkü bir sivil toplum örgütü, bir trans öz örgütlenmesi olarak kriterimiz insanların hangi partiye sempati 
ile baktığı değil, LGBTİ haklarına, eşitlik mücadelesine nasıl baktığıdır.

Üretilen nefret dili ve hedef gösterme saldırıları, aslında tam olarak bu dili üretenlerin de muzdarip olduğu şekilde 
yapılmaktadır. Yani, birilerini belli siyasi partilere yakın olmakla ‘suçluyorlar’ ancak bunu yaparken kendilerinin be-
nimsediği siyasi partileri ve siyasi figürleri belirtme hususunda bir sakınca görmüyorlar. Suçlamalarda bulunanlar ‘biz 
siyasi partilere, siyasi liderlerle, çeşitli ideolojilere sahip olabiliriz ama siz olamazsınız’ mı diyorlar? Bu bakışın yıllardır 
ülkemizde LGBTİ’lere yönelik geliştirilen ayrımcı bakış açısından bir farkı var mıdır? LGBTİ’ler olarak en büyük mağ-
durlarından olduğumuz bu anlayışı nasıl bu kadar benimsediğimizi anlamak mümkün değil.

Dolayısıyla, tekrar altını çizmekte fayda var;

Biz de bu ülkenin bir parçası olarak gidişattan demokrasi ve insan hakları konularında endişe duyuyoruz. Bu durum 
herhangi bir partiye yakın olmakla değil evrensel hukuk değerlerini benimsemekle ilgilidir.

Biz, ülkemizdeki kaosun bir an önce bitmesinden, eşitlikçi, özgür bir ülkenin kendini var etmesinden yana tarafız. Tüm 
LGBTİ camiası ve toplumumuzu da gelecek güzel günlerin inşası için dayanışmaya davet ediyoruz.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Nefrete Karşı Dayanışmayı Güçlendirelim!120

Tarih: 16 Aralık 2016

Kaynak: Pembe Hayat

Pembe Hayat olarak herkesi birlikte mücadeleye ve dayanışmaya davet ediyoruz

Son dönemde transların uğradığı hak gasplarına dair bilgilendirme ve çözüm arama merci olarak kullanılması gere-
ken, dayanışmanın gereği olarak kurulmuş ve bizim de birçok aktivist ve üyemizle içerisinde yer almayı gerekli gördü-
ğümüz, elimizden geldiği kadar da sorunlara dair çözüm üretmeye çalıştığımız sosyal medya gruplarında hakkımızda 
karalama kampanyası yürütülmektedir. Gerek bu gruplar içinde, gerekse de kimi şahısların kişisel hesaplarında nefret 
dili üreten, derneğimizi hedef haline getiren, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmamakla beraber iftira biçiminde üretilen 
paylaşımlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 

120  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1379 
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Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ismini vermediğimiz Facebook kullanıcısının paylaşımların-
da içinde derneğimizin de yer aldığı LGBTİ oluşumlar hedef gösterilmektedir. 

Yapılan paylaşımlarda öncelikle derneğimizin yüksek tutarlarda fon aldığı ve bu fonları çalışanların şahsi menfaat-
leri için kullandığı iddia edilmektedir. Defalarca açıkladık, yine açıklıyoruz. Evet, derneğimiz insan hakları kurum ve 
kuruluşları ile ulusal ve uluslar arası düzlemde çalışma alanı olan LGBTİ hakları konusunda projeler yürütmektedir. 
Projelerin mali ayakları tam bir şeffaflıkla yürütülmekte ve sıkı bir denetimden geçirilmektedir. Gelir ve giderlerimizi, 
fon harcamalarımızı öğrenmek isteyen herkesle bu bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazırız. Ancak kötü niyetli olarak 
yıllardır, yapılan çalışmaları görmezden gelerek alınan fonlara dair eksik ve yalan bilgi üretmek iftiradan başka bir şey 
değildir. Yine bu şahıs, derneğimizin yasa dışı örgütler ile bağlantılı olduğunu iddia etmektedir. Derneğimiz LGBTİ ala-
nında özellikle de trans hakları alanında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm siyasi partilere eşit mesa-
fededir. Hepsi ile irtibat ve iletişim halindedir. Kurumsal olarak kendisini hiçbir siyasi parti ya da yasadışı örgüte yakın 
hissetmesi söz konusu değildir. Derneğimiz LGBTİ mücadelesi vermekte; çalışmalarını LGBTİ alanında sürdürmekte, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yasal koruma, farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınması 
için çalışmaktadır. Derneğimiz faaliyet yürüttüğü şehir olan Ankara’nın Valilik İl Dernekler Masası’na kayıtlı olarak 
varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle devlet tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu sayede faaliyetlerini 10 
yıldır devam edebilmektedir.  Artık kabak tadı veren bu mesnetsiz iddiaların son bulması, enerjimizin LGBTİ hakları 
mücadelesine kanalize edilmesi gerekmektedir. 

Bu şahıs hakkında, yaptığı paylaşımlar aracılığı ile hakaret, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira suçlarını 
işlediği iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyuna ve LGBTİ harekete 
ilan ediyoruz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM: 2016 Yılında Sonuçlanan Davalar

Yargıtay’a göre doğal olmayan seks: Anal, oral, lezbiyen, eşcinsel…121

Tarih: 8 Ocak 2016 

Kaynak: Kaos GL

Yargıtay’ın 2014 yılında verdiği bir kararda “bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye gir-
meleri suretiyle oluşan” cinsel ilişki dışında bütün cinsel ilişkilerin ‘doğal olmadığını’ söylediği açığa çıktı. 

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘müstehcenlik’ suçuna ilişkin bir dava kararının temyiz edilmesi üzerine Yargı-
tay’ın 14. Ceza dairesinin önüne giden dava ile ilgili olarak dairenin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlar için doğal cinsel davranışın, devamlılık gösteren Daire kararlarında da vurgulandığı üzere, bir kadın ile bir 
erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluştuğu, bunun dışındaki, örneğin birden 
fazla kişinin bir araya gelerek cinsel ilişkiye girmeleri (grup sex), eşcinsel insanların birbirlerine cinsel davranışlarda 
bulunmaları, hayvanlarla cinsel ilişki, oral veya anal yoldan cinsel davranışların tamamının doğal olmayan cinsel dav-
ranışlar olduğu, dosya içeriğine göre sanığın işyerinde yapılan arama sonucunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi 
doğal olmayan yollarla yapılan transeksüel, lezbiyen, anal, alet kullanılmak suretiyle yapılan cinsel davranışlara ilişkin 
görüntüler olduğunun tespit edilmiş olduğu halde…”

Yüzden fazla bıçak darbesine ‘haksız tahrik’ indirimi!122 

Tarih: 21 Ocak 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Trabzon’da, sosyal paylaşım sitesinden tanışarak buluştuğu trans kadın Tutku Linda’yı, öldüren sanık Vedat T.’nin yar-
gılandığı dava sonuçlandı. Yüzden fazla bıçak darbesiyle Tutku’yu öldüren Vedat T.’ye cinayeti “haksız tahrik altında 
işlediği” gerekçesiyle indirim uygulandı. Transfobik katil 15 yıl hapis cezası aldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat T. ile taraf avukatları katıldı. Savunması alınan 
sanık Vedat T. Giresun’da Otomobil lastiği işi yapılan bir dükkânda çalıştığını anlatarak, olay öncesi Rize’deki bir çay 
fabrikasında çalışan ve Trabzon’da ev kiralayan Tutku Linda ile sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığını anlattı. 

İlişkiye girmek için Trabzon›a geldiğini söyleyen Vedat T., yanındaki «sustalı» tabir edilen bıçak ile trans kadını vücu-
dunun çok sayıda yerinden bıçakladıktan sonra bu kişiye ait kıyafetleri giydiğini söyledi. Kendisine ait kıyafetleri de 
bir poşete koyarak çöp kutusuna attığını söyleyen Vedat T. daha sonra Giresun›a döndüğünü itiraf etti. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanık Vedat T.’ye önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. 
Heyet, sanığın suçu ‘haksız tahrik’ altında işlediğini ve suçunu kabul ettiğini öne sürerek, Vedat T’nin cezasını 15 yıla 
indirdi.

121  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20862 Karar 2014 tarihinde verilmiştir ancak 2016 yılında medyaya yansıdığı için 2016 yılı raporuna dâhil 
edilmiştir.  

122  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20951 
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Milat gazetesinin nefret saçan haberine takipsizlik123 

Tarih: 17 Şubat 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü’nün kendilerini hedef gösteren Milat gazetesi hakkında suç duyurusu sonuçlandı. 

Bir film gösterimleri hakkında “Boğaziçi Üniversitesi’nde örgütlenen sapkın LGBTİ mensupları, öğrencilere uzun met-
rajlı eşcinsel porno film gösterimi yaptı.” İfadeleriyle haber yapan gazeteye suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. 

Boğaziçi LGBTİ, nefret suçlarını düzenleyen bir yasa olmadığı için “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “he-
def gösterme” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. 

Takipsizlik kararında, “...sapkının ise “bir görevin özellikle bir fizyoloji görevinin ters bir yön alması” anlamına geldiği, 
dolayısıyla haberin verilişinde tahrik edici bir dil kullanılmayıp, ölçülülük ilkesine uyulduğu...” ifadeleri yer aldı.

Nefret cinayetine ömür boyu hapis124 

Tarih: 23 Mart 2016 

Kaynak: Kaos GL

İnternetten tanıştığı M.Ş.S’yi 2013 yılında boğazını keserek öldüren Abdurrahman Yavuz’a ömür boyu hapis cezası verildi.

Adana’da 2013 yılında internetten tanıştığı M.Ş.S’yi öldüren Abdurrahman Yavuz’a ömür boyu hapis cezası verildi. 

Şanlıurfa›da mobilyacılık yapan M.Ş.S (44), iddiaya göre internette eşcinsel arkadaşlık sitesinde Adana›da yaşayan 
Abdurrahman Yavuz (45) ile tanıştı. 2013 Nisanında Adana’ya giden M.Ş.S’den 11 ay haber alınamadı. 11 ay sonra Mart 
2014’te Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonda M.Ş.S’nin ölü bedeni Yavuz’un evinin bahçesindeki 
kanalizasyon çukurunda bulundu. S.’nin poşet içine konulmuş kesik başı ve kemik haline gelen cesedini eşi Kadriye 
teşhis etti. Cinayet suçlamalarını reddeden Yavuz, tutuklandı. 

17 Mart’ta karar duruşmasına çıkan sanık, yine suçlamaları kabul etmezken; mahkeme heyeti, Yavuz’u ömür boyu 
hapis cezasına çarptırdı.

Eşcinsel nefret cinayetine müebbet125 

Tarih: 1 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

B.E. 8 Ocak 2015 tarihinde para karşılığı birlikte olduğu Necat Yenel tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet, “maktulün erkeklerle ilişkiye girip eko-
nomik kazanç elde ederek hayatını idame ettirdiği, Yenel’in maktul ile ilişkiye girdikten sonra aralarında tespit edile-
meyen bir nedenle tartışma çıktığı ve maktulü boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedinden kurtulmak için halıya sararak 
etrafını koli bandı ile bantladığı, halıyı odadaki bazanın içerisine koyup üzerini kapattığı, eve gelenlerin görmemeleri 
için oda kapısını kilitleyip anahtarı bazanın altına attığı…” ifadeleriyle anlatıldı. 

Sanık Yenel ise ifadesinde maktule kendisiyle ilişki kurmakta ısrar etmesi üzerine saldırdığını iddia etmişti. Yenel 
mahkemedeki savunmasında da “Ben bu suçu işlemedim. Allah da biliyor. Burada kurban olarak bulunuyorum” dedi. 

Savcı mütalaasında, sanığın kasten öldürme suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonuca bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın TCK 81/1 maddesine 
istinaden müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Heyet ayrıca, cezada indirime gitmediği kararda, “sanık lehine taktirsel indirim sebebi bulunmadığından sanık hak-
kında TCK’nın 62/1 maddesinin uygulanmasına ve sanığın cezasından başkaca kanuni ve takdiri indirim yapılmasına 
yer olmadığına” hükmetti.

123  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21128 
124  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21364 
125  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21424 
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Trans kadına gaspa 12’şer yıl hapis cezası126 

Tarih: 14 Nisan 2016 

Kaynak: Kaos GL 

Antalya’da 14 Ekim 2015’te trans kadın A.O. kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. 

Seks işçiliği yapan A.O. caddede beklerken yanına yaklaşan grup, “Sen travestisin. Sende para çok olur. Paranı bize 
ver” diyerek A.O’yu gasp etmeye çalıştı. A.O. para vermeyeceğini söyleyince saldırganlar trans kadını sopalarla darp 
etti. 

Saldırganlar, A.O. arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken arabasının camlarına saldırdı. A.O’nun karşı 
kaldırımda duran trans kadın arkadaşları olaya tepki gösterince onlar da saldırıya uğradı. A.O. can havliyle olay ye-
rinden uzaklaştı. 

Nefret saldırısının ardından kimliği tespit edilebilen H.D. ve 18 yaşın altındaki diğer sanık hakkında gasptan dava 
açıldı. Nefret saldırısına maruz kalan A.O. hakkında da arabasıyla kaçarken H.D’nin motosikletine zarar verdiği gerek-
çesiyle mala zarar vermekten dava açıldı.

Davanın karar duruşması dün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya nefret mağduru A.O.’nun 
avukatı olarak Ahmet Çevik katıldı. Savcı’nın gasp yerine yaralama ve mala zarar vermeden hazırladığı mütalaa kabul 
edilmedi. 

Mahkeme, transfobik saldırganlar hakkında “gaspa teşebbüs”ten 12’şer yıl hapis cezası verdi. Yaşı küçük saldırganın 
yaşından dolayı ceza indirimine gidilerken, H.D’nin cezasında değişiklik yapılmadı. Trans kadın A.O. ise hakkındaki 
“mala zarar verme” iddialarından kamu davası düştü.

Kemal Ördek davasında ceza127

Tarih: 19 Ekim 2016

Kaynak: Kaos GL

Kemal Ördek’in cinsel saldırı sonrası aldığı ölüm tehditlerine ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Saldırıya ilişkin ana dava 
ise Kasım’da görülecek.

Kırmızı Şemsiye’den Kemal Ördek’in Temmuz 2015’te maruz kaldığı cinsel saldırı vakası sonrası, Esat Polis Merkezi’n-
de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganlar tarafından ölümle tehdit edilmesi üzerine açtığı dava 13 
Ekim’de Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

Kemal Ördek’i tehdit eden saldırgan, 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, mağdurun huzur ve sükûnunu bozma 
suçunun gerçekleştiği sabit bulunduğundan, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tarafından hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Saldırgan, 3000 TL para cezasına çarptırılırken, Kemal 
Ördek’in avukatlarının vekâlet ücreti olan 1800 TL’nin de sanık tarafından ödenmesine karar verildi.

Kemal Ördek’in maruz bırakıldığı cinsel saldırı ile ilgili ana davanın karar duruşması ise 17 Kasım 2016’da saat 10:45’te 
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

126  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21510 
127  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22330 
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“Şabanla Recep’in aşkı” davasında bilirkişi talebi reddedildi128

Tarih: 20 Ekim 2016 

Kaynak: Kaos GL 

“Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankartına açılan davada, homofobi ve transfobi karşıtlarının 
bilirkişi incelemesi talebi reddedildi. Dava 27 Aralık’a ertelendi.

Polisin saldırdığı 2015 İstanbul Onur Yürüyüşü’nde açılan “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankar-
tını taşıyan üç kişiye “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” (TCK 216) suçlamasıyla açılan 
davanın ilk duruşması bugün (20 Ekim) görüldü.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında dava açılan iki kişi katıldı ve savunmalarını yaptı.

“LGBTİ’lere baskıya dikkat çekmek için yürüyüşe katıldık”

H.C.K ve G.Ö. savunmalarında LGBTİ’lerin uğradığı baskılara dikkat çekmek için yürüyüşe katıldıklarını belirterek, 
“Amacımız ve niyetimiz tamamen barışçıldı. Polis saldırdı. Polisin saldırısının ardından da herhangi bir taşkınlık yap-
madan yürüyüşümüze devam ettik. O esnada pankartı gördüm. Pankarttan haberim yoktu. Hakaret içerdiğini düşün-
mediğimden ben de eşlik ettim” dedi.

“Pankartta hakaret yok, esas şikâyetçiler hakaret ediyor”

Pankartın dini değerlere hakaret etmediklerini vurgulayan H.C.K. ve G.Ö. savunmalarına şöyle devam etti:

“Pankartta iki tane ayın aşkın söz ediliyor. Bu sebeple hakaret yoktur. Halkı kin ve nefrete sürükleme suçunu esas 
işleyenin dosyanın şikâyetçisi olduğunu düşünüyorum çünkü dosyada geçen ifadelerde şikâyetçi olan avukatlar açık-
ça LGBTİ bireylerden duydukları rahatsızlıkları ve her sene barışçıl bir şekilde yapılan Onur Yürüyüşü’nün kendilerini 
‘hiddet ve asabiyet’e sürüklediğini belirtmişlerdir. Bu, toplumun bir kısmını aşağılayan bir ifadedir.”

Şikâyetçinin müdahillik, yargılananların bilirkişi talepleri reddedildi

Hâkim, şikayetçinin davaya müdahil olma talebini reddetti. Duruşmaya gelmeyen kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Pan-
kart tutan homofobi ve transfobi karşıtlarının avukatı Fırat Söyle’nin pankarta ilişkin bilirkişi incelemesi talebi de reddedildi.

Dava 27 Aralık 2016’ya ertelendi.

Duruşmayı takip eden LGBTİ Kolektifi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Adliyelerde, alanlarda, sokaklarda ve 
gecelerde eşcinselliği hastalıktan sayanlara hep bir ağızdan cevap vereceğiz: Aşk aşk hürriyet uzak olsun nefret” dedi.

Trans Onur Yürüyüşü gözaltılarına 2911’e muhalefetten dava!129

Tarih: 28 Ekim 2016

Kaynak: Kaos GL

Bu yıl Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet-
ten dava açıldı.

19 Haziran 2016 tarihinde yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmış ve aktivistleri gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 13 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 
Aktivistler ertesi gün (20 Haziran) serbest bırakılmıştı.

Gözaltında tutulan aktivistlerden  birkaçı Onur Haftası Komitesi avukatlarından Levent Pişkin’e ulaşarak  hakların-
da 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldığını belirttiler.

Av. Levent Pişkin, Av. Meriç Eyüboğlu ve İstanbul LGBTT’den Ebru Kırancı ile davaları takip edecek.

Davanın ilk duruşması 26 Ocak 2017’de, Çağlayan Adliyesi  60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

128  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22339 
129  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22393 
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Yargı, Onur Yürüyüşü’ne yasağı savunmaya devam ediyor130

Tarih: 3 Kasım 2016

Kaos GL: Yıldız Tar

Onur Yürüyüşü’nün İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına karşı yürütmeyi durdurma başvurusu yürüyüşten son-
ra reddedilmişti. Red kararına itiraz da reddedildi. Av. Levent Pişkin, “AİHM kararları ve Anayasa’ya aykırı. AİHM’e 
kadar süreci götüreceğiz” dedi.

2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün Valilik tarafından yasaklanması, “Dağılıyoruz” eylemine polis saldırıları ve 
gözaltılara ilişkin hukuki mücadele sürüyor.

26 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği’nin yasak kararına yürütmeyi durdurma 
talebi, 4. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüş gününden sonra reddedilmişti.

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Kaos GL Derneği adına Av. Levent Pişkin, talebin reddedilmesi kararına itiraz 
etti. İtirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi  “itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmeyi 
durdurma kararı verilebilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığından” itirazı 
reddetti.

“İç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM’e gideceğiz”

Kararı KaosGL.org’a değerlendiren Pişkin, “Yürütmeyi durdurma kararı acele verilmesi gereken bir karardı ancak 
bizim başvurumuzun ardından idare görüşü için süreci uzattılar. Yürüyüşün 26 Haziran’da yapılması planlanıyordu 
ancak yürütmeyi durdurma başvurumuza ilişkin karar yürüyüş tarihinden sonra verildi. Bu durum kararı zımnî olarak 
onaylamak anlamına geliyor” dedi.

Pişkin verilen kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa’nın 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürü-
yüşleri kanununa aykırı olduğunu hatırlatarak, “İç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM’e gideceğiz” dedi.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükûn ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 

130  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22427 
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değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

Onur Yürüyüşü günü ne olmuştu?

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından Beyoğlu’nun her yerine dağılma çağrısı 
yaptı.

Polis, yürüyüş günü 26 Haziran’da Taksim ve İstiklal Caddesi’ni abluka altına aldı. Tüm gün boyunca homofobi, bifobi 
ve transfobi karşıtları gökkuşağı bayraklarıyla Beyoğlu’nun her yerinde “Vardık, varız, varolacağız” dedi.

Komitenin Tünel’de basın açıklaması yapması engellendi. Saat 16:00’dan itibaren açıklama için seçilen Tünel Mey-
danında polis gazetecilerin bile durmasına izin vermedi. LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nden yedi kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. Almanya Federal Meclis üyesi Volker Beck ve Avrupa Parlamentosu vekili Terry Reintke gözaltına 
alındıktan sonra bırakıldı. Reintke’nin iki yardımcısı Felix Banaszak ve Max Lucks da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Bunun üzerine Beyoğlu ve Şişli’de açık ve kapalı birçok alanda basın açıklamaları okundu. Basın açıklaması okunan 
yerler arasında Cihangir, HDK bürosu, SYKP bürosu, Mis Sokak, Tel Sokak, İstiklal Caddesi, Kadıköy Lambdaistanbul 
ofis önü ve Kurtuluş yer alıyordu. Çok sayıda kişi de bulundukları yerlerde komitenin hazırladığı basın açıklamasını 
okudu. Açıklamanın tamamı geçtiğimiz günlerde kapatılan 95.1 Özgür Radyo’da da okundu.

Polis saldırısı gün boyunca Mis Sokak, İmam Adnan Sokak, İstiklal Caddesi ve Firuzağa’da devam etti.

Ankara’da 17 Mayıs yürüyüşü de engellenmişti

Ankara Valiliği bu yıl 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yapılmak istenen Homofobi 
ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü engelledi. “Birtakım toplumsal duyarlılıklar”ı gerekçe göstererek yürüyüşün yapılma-
sını ‘uygun bulmayan’, yürüyüşün güvenliğini sağlamayı reddeden Valilik, bu kararına gelen yürütmeyi durdurma 
kararını da Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kaldırttı.

Valilik, 20 Mayıs gecesi mesai saatleri dışında Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, 
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararını jet hızıyla kaldırdı. Nefret cinayetle-
rinde katilleri bulmayan, eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın katil babasını 8 yıldır bulamayan adalet siste-
mi, söz konusu LGBTİ yürüyüşünü yasaklamak olduğunda mesai saatleri dışında birkaç saat içerisinde karar vermiş 
oldu.

Bölge İdare Mahkemesi kararını şöyle gerekçelendirdi:

“Kitlesel tepki ve provokatif eylemlere zemin oluşturabileceği gerekçesiyle yasaklanan toplantının, anılan tarihte ya-
pılmasını zorunlu kılan geçerli bir neden ortaya konulmadığından, uyuşmazlığa konu işlemin uygulanması halinde da-
vacı derneğin telafisi güç ve imkânsız zararının oluşmasından söz edilemeyeceği açık olduğundan idare mahkemesi 
kararında isabet bulunmamaktadır.”

Avrupa’dan parlamenterler yürüyüş yasaklarını eleştirdi

Avrupa Konseyi’nden parlamenterler Türkiye’de LGBTİ’lere dönük artan baskılara ilişkin ortak bir deklarasyon yayınladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi LGBT Hakları Raportörü Jonas Gunnarsson tarafından imzaya açılan ve Kon-
sey’in Eşitlik Konseyi Başkanı Gülsün Bilgehan’ın da aralarında olduğu parlamenterler tarafından imzalanan deklaras-
yonda Türk Hükümeti eleştirildi. Deklarasyonda, “Türk Hükümeti LGBTİ’lerin toplanma özgürlüklerine dönük yasakları 
arttırdı” ifadeleri yer aldı.
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Polis, 2015 Onur Yürüyüşü’nde “meşru savunma hakkını” kullanmış!131

Tarih: 15 Kasım 2016

Kaynak: Kaos GL 

LGBTİ örgütlerinin 2015 Onur Yürüyüşü’ne ilişkin İçişleri Bakanı, İstanbul Vali ve Emniyet Müdürü hakkındaki şikâyeti; 
polis saldırısının “hukuka uygun, ölçülü ve meşru savunma” olduğu, şikâyete ilişkin somut deliller olmadığı gerekçe-
siyle işlemden kaldırıldı.

 LGBTİ örgütlerinin 28 Haziran 2015 İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Sebahat-
tin Öztürk, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve kanunlara aykırı emri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok 
hakkında suç duyurusuna ilişkin bir buçuk yılın ardından “kovuşturmaya yer olmadığı” ve “işlemden kaldırma” kararı 
verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Kaos GL, Lambdaistanbul, SPoD LGBTİ ve Kırmızı Şemsi-
ye’nin soruşturma evrakını inceledi ve şikâyet edilen üst düzey kamu görevlileri tarafından ne zaman, ne şekilde emir/
talimat verildiğinin gösterilmediğini söyledi.

Polis, “meşru savunma hakkını” kullanmış!

Polislerin soruşturulmasına ilişkin talebin de reddedildiğini hatırlatan Başsavcılık, kolluk memurlarının “ölçülülük sınır-
ları dâhilinde meşru savunma hakkını kullandığını” savundu. Kararda, “somut delillerin olmadığı”, “İstanbul’un birçok 
ilçesinde meydana gelen adli ve idari soruşturmayı gerektiren olaylar yüzünden, İstanbul Valisi ve İstanbul İl Emniyet 
Müdürü’nün doğrudan sorumlu tutulamayacağı” ifadeleri yer aldı.

Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının “hukuka uygunluk” durumunu gösteren kovuşturmazlık kararı, “maddi delillerin 
olmaması” gerekçe gösterilerek LGBTİ örgütlerin kamu görevlileri hakkındaki şikâyetleri işlemden kaldırıldı.

LGBTİ örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu

LGBTİ örgütleri Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve kanunlara aykırı emri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştu.

Kaos GL, Lambdaistanbul, SPoD LGBTİ ve Kırmızı Şemsiye; sorumluların kasten yaralama, işkence, eziyet, kötü mua-
mele, cebir, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kanuna aykırı emir vermek ve yerine 
getirmek, ifade özgürlüğünün kullanımını engelleme, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının kullanımını engelleme ve 
hürriyeti tehdit suçlarından yargılanmasını istemişti.

İstanbul Valiliği, yürüyüşe saldıran polislerin soruşturulmasına izin vermemişti.

Onur Yürüyüşü’nde ne olmuştu?

Polis İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı. Eylemciler gözaltına alındı, 
gazeteciler tartaklandı. KaosGL.org editörü Yıldız Tar ve Bianet Kadın ve LGBTİ haberleri editörü Çiçek Tahaoğlu da 
gözaltına alınan ve darp edilen gazeteciler arasındaydı.

HDP ve CHP’li vekiller polise el ele direndi. Tüm gün devam eden polis saldırısına rağmen gökkuşağı bayrağı Beyoğ-
lu’nun tüm sokaklarında dalgalandı. İstanbul Valiliği, polis saldırana kadar herhangi bir sorunun yaşanmadığı Onur 
Yürüyüşü’ne “provokasyon” ihtimalinden ötürü polisin “müdahale ettiğini” söyledi.

İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün ardından Valilik açıklamasında “yaralı olmadığını” iddia ederken, çok sayıda kişi-
nin polis şiddetine maruz kalarak yaralandığı açığa çıktı. O isimlerden biri de Sinan Önder Duman’dı. Duman, polisin 
hedef gözeterek attığı plastik mermiyle sağ gözünden yaralandı.

Valilik Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısında yaralı olmadığını iddia ederken, LGBTİ aktivistleri Tophane’de de sivil gi-
yimli kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bir kişinin burnu, başka birinin ise kalça kemiği kırıldı.

131  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22498 
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Kemal Ördek’e Cinsel Saldırı Davasında Hapis Cezası132

Tarih: 17 Kasım 2016

Kaynak: Kaos GL / Pembe Hayat

Kırmızı Şemsiye’den Kemal Ördek’in maruz kaldığı cinsel saldırı davasında saldırganlar toplamda 20 yıla yakın hapis 
cezası aldı. Sonucu KaosGL.org’a değerlendiren Ördek, “LGBTİ aktivisti ve seks işçisi kimliklerim üzerinden değerimi 
küçültmeye çalıştılar ama mahkeme önyargısız davrandı” dedi.

Kırmızı Şemsiye Derneği’nden trans seks işçisi ve insan hakları savunucusu Kemal Ördek’in maruz kaldığı cinsel saldırı 
davasının beşinci duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kemal Ördek’in cinsel saldırı sonrası aldığı ölüm tehditlerine ilişkin açtığı davanın Ekim sonunda sonuçlanmasının 
ardından, cinsel saldırı ve gaspa ilişkin ana dava da bugün sonuçlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ördek’e Ankara’daki evinde tecavüz eden ve Ördek’i gasp eden saldırganlar hakkında 
nitelikli cinsel saldırı, hırsızlık, tehdit, hakaret ve kişinin hürriyetini gasp etme suçlarından ceza verilmesine karar verdi. 
Sanıklar toplamda 20 yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı.

“Diğer benzer vakalar için emsal olabilir”

Dava sonucunu KaosGL.org’a değerlendiren Kemal Ördek, “Sanıklar dava süreci boyunca LGBTİ aktivisti ve seks iş-
çisi kimliklerim üzerinden mahkeme heyeti nezdinde değerimi küçültmeye çalıştılar. Ancak buna rağmen mahkeme 
heyeti önyargısız davranarak emsal sayılabilecek bir karara imza attı” dedi.

Dava sürecinde 13 avukatın çalıştığını ve sürekli detaylı hukuki raporlar hazırladıklarını hatırlatan Ördek sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu dava sürecinin diğer cinsel saldırı davalarını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Avukatlar hem hukuki 
tartışma metinleri ürettiler hem de tecavüz ve rıza kavramlarını hukuksal açıdan tartışmaya açtılar. Birçok diğer vaka-
da da örnek olabilecek bir çalışma yürütüldü. Cinsel saldırı davalarındaki cezasızlık geleneği bu sefer kırıldı.”

Tehdit soruşturmasında ne olmuştu?

Kırmızı Şemsiye’den Kemal Ördek’in Temmuz 2015’te maruz kaldığı cinsel saldırı vakası sonrası, Esat Polis Merkezi’n-
de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganlar tarafından ölümle tehdit edilmesi üzerine açtığı dava 13 
Ekim’de Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

Kemal Ördek’i tehdit eden saldırgan, 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, mağdurun huzur ve sükûnunu bozma 
suçunun gerçekleştiği sabit bulunduğundan, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tarafından hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Saldırgan, 3000 TL para cezasına çarptırılırken, Kemal 
Ördek’in avukatlarının vekâlet ücreti olan 1800 TL’nin de sanık tarafından ödenmesine karar verildi.

Şaban’la Recep’in aşkı beraat etti133

Tarih: 27 Aralık 2016

Kaynak: Kaos GL

“Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankartı taşıyanlara açılan dava sonuçlandı. Yargılanan homofobi 
ve transfobi karşıtları beraat etti.

Polisin saldırdığı 2015 İstanbul Onur Yürüyüşü’nde açılan “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankar-
tını taşıyan üç kişiye “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” (TCK 216) suçlamasıyla açılan 
davanın ikinci duruşması bugün (27 Aralık) görüldü.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında dava açılan ve geçen duruşmada ifade verme-
yen G.H. savunmasını yaptı.

132  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22523 
133  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22706 
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G.H. savunmasında LGBTİ’lerin uğradığı baskılara dikkat çekmek için yürüyüşe katıldıklarını belirterek, “Amacımız ve 
niyetimiz tamamen barışçıldı. Polis saldırdı. Polisin saldırısının ardından da herhangi bir taşkınlık yapmadan yürüyü-
şümüze devam ettik. O esnada pankartı gördüm. Pankarttan haberim yoktu. Hakaret içerdiğini düşünmediğimden 
ben de eşlik ettim” dedi.

Pankartın dini değerlere hakaret etmediklerini vurgulayan G.H. savunmasına şöyle devam etti:

“Pankartta iki tane ayın aşkın söz ediliyor. Bu sebeple hakaret yoktur. Halkı kin ve nefrete sürükleme suçunu esas 
işleyenin dosyanın şikâyetçisi olduğunu düşünüyorum çünkü dosyada geçen ifadelerde şikâyetçi olan avukatlar açık-
ça LGBTİ bireylerden duydukları rahatsızlıkları ve her sene barışçıl bir şekilde yapılan Onur Yürüyüşü’nün kendilerini 
‘hiddet ve asabiyet’e sürüklediğini belirtmişlerdir. Bu, toplumun bir kısmını aşağılayan bir ifadedir.”

Mahkeme, sanıkların üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olmadığına hükmederek beraat kararı verdi.
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2017 CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ 

İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU

2017’ye Genel Bakış 

Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve transların 
insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu 
yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel, translar ve interseksler (LGBTİ) açısından Türkiye’de insan hakları ihlalleri-
nin tamamını göstermiyor.  

Bu raporu sunarken “2017 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu” olarak su-
nuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları ve trans erkekler ile intersekslerin maruz kaldığı ayrımcılık 
ve insan hakları ihlallerine ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. 

2017 yılı OHAL gölgesinde bitti. Tüm temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, kolluğa çok geniş yetkilerin verildiği 
bir ortamda “toplumsal değerlerin” tümüne aykırı olan LGBTİ’ler daha da korunmasız hale geldi. 

LGBTİ’leri hedef gösteren nefret söylemlerine karşı hiçbir önlem alınmamış, Valilik tarafından İstanbul’da LGBTİ’lerin 
yürüyüşleri engellenmiştir. Ankara’da Alman LGBTİ filmlerinin yasaklanmasıyla başlayan yasak dalgası Ankara’da tüm 
LGBTİ etkinliklerinin Valilik tarafından yasaklanmasıyla devam etti. Ardından İstanbul’da Beyoğlu Kaymakamlığı film 
gösterimini yasaklarken, Bursa’da film gösterimini polis engelledi.

2017 yılında sonuçlanan davalar arasında yine haksız tahrik veya iyi hal indirimleri, onur yürüyüşüne saldırıya ilişkin 
takipsizlik kararına itirazın da reddedilmesi, habere erişimin engellenmesine itirazın reddedilmesi, Homofobi Karşıtı 
Yürüyüş’ün yasaklanmasına ilişkin iptal davasının reddedilmesi gibi olumsuz kararların yanı sıra; Anayasa Mahkeme-
si’nin trans geçiş sürecindeki zorunlu kısırlaştırma şartını kaldırması, Anayasa Mahkemesi’nin polislerin seks işçilerine 
Kabahatlar Kanunu’ndan para cezası kesemeyeceğine hükmetmesi, Anayasa Mahkemesi’nden HIV pozitif ayrımcılığı-
na tazminat kararı, Yargıtay’ın Roşin’in katillerine müebbet kararını onaması, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili 
Engin Yıldırım’ın trans kadına “idari para cezasını” onaylayan karara karşı oy kullanması, Çorlu’daki transfobik cinaye-
te müebbet hapis kararı, Ankara’da İdare Mahkemesi’nin ev kapatma işlemini hukuka aykırı bulması, trans erkek T.’nin 
diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun olarak yeniden düzenlemesi talebine karşı rektörlüğün vermis olduğu red 
kararını idare mahkemesinin iptal etmesi, Yargıtay’ın “Eşcinsel görüntüler ‘doğal olmayan’ kavramında değerlendiri-
lemez diyerek daha önceki hatasından dönmesi, bir başka davada ise dört yılın sonunda gelmiş olsa da mahkemenin 
trans kadın mahpusun trans geçiş ameliyatı olmasında bir engel bulunmadığına karar vermesi gibi olumlu kararlara 
da rastlandı.
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BİRİNCİ BÖLÜM: Nefret Suçları ve Yaşam Hakkı İhlalleri 

2017 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir düzenlemenin olmayışı yargıya yan-
sıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu doğurmaktadır.1

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veritabanı mevcut değildir. Bu raporda da tespit edilen vakalar, 
2017 yılında medyaya yansıyan ve Kaos GL ile Pembe Hayat Dernekleri’nin kendi ağlarından eriştiği ve haberleştirdiği vakalardır.

Trans kadın seks işçisi gece yarısı Libya Caddesi üzerinde silahlı saldırıya uğradı2

Tarih: 16 Ocak 2017

Kaynak: Pembe Hayat/Kaos GL

Silahlı saldırıda bulunan Uğur Nazik isimli saldırgan, trans kadını pompalı tüfekle ayağından yaraladıktan sonra kayıp-
lara karıştı. Trans kadının tedavisi Ankara Numune Hastanesi’nde devam ediyor.

Sağ bacağından vurulan trans kadının ifadesi Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polislerce sabaha 
karşı dernek avukatımız Rıza Yalçın Koçak’ın katılımı ile Ankara 

Numune Hastanesi’nde kaldığı odada alındı.

Saldırıya uğrayan trans kadın ifadesinde ‘seks işçiliği yaparak geçimimi sağlıyorum. Saat 02:30 sularında tanımadı-
ğım bir taksi önümde durdu. Görüşmek istediklerini söyledi. Araçta taksi şoförü dışında iki erkek ve bir kadın şahıs 
vardı. Benimle konuşan şahıs çok sarhoştu. Kalmayı kabul etmedim. Bunun üzerine aracından inerek pompalı tüfekle 
bacağıma ateş etti. Sonra beni araca zorla bindirerek bir eve götürdüler. Burada yaramın büyük olduğunu ve aşırı kan 
kaybettiğimi görünce, taksi şoförünün ısrar etmesi üzerine beni alarak Numune Hastanesi’ne getirdiler. İsminin Uğur 
Nazik olduğunu öğrendiğim transfobik saldırgandan, isminin Aliş olduğunu bildiğim erkek şahıstan ve yanlarında 
olarak onlara yardımcı olan kadın şahıstan davacı ve şikayetçiyim’ dedi.

İfadesinin ardından trans kadının ameliyata alınacağı, en az 15 günlük tedavi sürecinden geçeceği doktorlarca belirtil-
di. Ayrıca taksi şoförüne diğer trans seks işçileri sayesinde ulaşıldı ve şoförün Çankaya Emniyet Müdürlüğünde ifadesi 
alındı. Saldırganların ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Tehditlere rağmen şikâyetçi oldu3

Tarih: 20 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Aydın’da eşcinsel ilişki vaadiyle gasp edilen Y.M. tehditlere rağmen dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Aydın Ses Gazetesinin haberine göre, Efeler ilçesinde, eşcinsel ilişki vaadiyle Y.M. gasp edildi. Y.M., dolandırıcıyı, arka-
daşı S.D.’nin evine getirdikten kısa bir süre sonra polis kılığında eve gelen saldırganlar tarafından kendisinin kimliği ve 
arkadaşı S.D.’nin 400 lira parası gasp edildi. Olaydan iki gün sonra aynı saldırganlar Y.M.’nin yanına gelerek, kendile-
rine 3 bin lira vermezse olayı herkese anlatacaklarını ifade ettiklerinde, Y.M. polise giderek şikâyetçi oldu.

Yerel gazetenin muhabiri Kazım Yörükce’nin ifade tutanaklarından aktardığı üzere, S.D. ifadesinde, Y.M.’nin eve ihtiya-
cı olduğunu söylemesi üzerine kendisini evine davet ettiğini ve hemen ardından kendisini polis olarak tanıtan kişilerin 
gelip kendilerini gasp ettiğini anlattı.

Y.M.’nin şikâyetinin ardından, emniyet, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

1  Nefret Suçlarının Kovuşturulması-Pratik Kılavuz http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=148   
2  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1401
   http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22833 
3  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22868 
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Transları hedef alan gaspçılar tutuklandı4

Tarih: 26 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

İzmir’de transları hedef alan gasp çetesi, iki transın şikâyeti üzerine yakalandı.

İzmir›de internet üzerinden tanışıp buluştukları transları darp ve gasp eden 2 kişilik çete, saldırıya uğrayan transların 
şikâyeti üzerine yakalandı.

Gasp edilen trans (37), İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği’ne başvurarak, saldırganlardan şikâyetçi oldu. Zorla alıko-
nulan ve gasp edilen trans, emniyetteki ifadesinde, gaspçı T.E. ve Ö.P.’nin kendisi ile internetten tanıştığını, onlarla 
buluştuktan sonra gasp edildiğini ardından kaçırılarak Kemalpaşa’daki bir eve götürülerek ellerinin bağlandığı ve 
alıkonulduğunu ifade etti.

Olaydan iki gün sonra, bir başka trans (44), aynı iki saldırganın kendisini, zorla evine götürdüklerini ve evindeki tüm 
parasının gasp edildiği beyan etti ve şikâyetçi oldu.

Transların şikâyeti üzerine, polis gaspçıları, İzmir’den kaçmak üzereyken, yolda yakaladı. Polisin yakaladığı 2 gaspcı 
tutuklandı.

Ankara Kolej’de Trans Kadına Silahlı Saldırı5

Tarih: 27 Ocak 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Gece saatlerinde Ankara Kolej’de trans kadın Serap’a kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda bulu-
nuldu. Pembe Hayat avukatı Rıza Yalçın Koçak, ayağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Serap’ın durumunun iyi 
olduğunu belirtti. 

Tedavisi sonlandıktan sonra taburcu edilen Serap’ın ifadesi de tedavisinin ardından alındı. 

Düzce’de trans kadına nefret saldırısı!6

Tarih: 27 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Düzce’de trans kadın satırlı saldırıya uğradı. Türkiye Gazetesi satırlı saldırganı “sinirlerine hakim olamayan kişi” olarak 
sundu.

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre, Düzce Esentepe Mahallesi’ndeki Kalıcı Konutlar mevkiinde, saldırgan Arif 
M. yanında getirdiği satır ile trans kadın C.S.’yi yaraladı.

Vücuduna aldığı satır darbeleriyle yaralanan C.S. olaya tanıklık eden vatandaşların çağırdığı Acil Servis ekipleri tara-
fından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise satırlı saldırgan Arif M.’yi gözaltına aldı.

Saldırgan sinirlerine hâkim olmamış!

Düzce’de trans kadına yönelik gerçekleşen nefret saldırısını Türkiye Gazetesi; “sinirlerine hâkim olamayan bir kişi”nin 
dehşeti olarak verdi.

Gazete, saldırgan Arif M.’den “sinirlerine hâkim olamayan” kişi olarak bahsederken, nefret saldırısı sonucunda satırla 
yaralanan C.S.’yi “travesti olduğu iddia edilen” kişi olarak ifade etmeyi tercih etti. Gazete haberinde, satırla gerçek-
leşen saldırının nedeni olarak ise saldırgan Arif M.’nin C.S.  ile “tartışmasının büyümesi üzerine” gerçekleştiğini yazdı.

4  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22916 
5  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1407 
6  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23405 
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Kendisine “travesti” diyen arkadaşını bıçakladı7

Tarih: 30 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Kendisine “travesti” diyen arkadaşını bıçakla yaralayan 19 yaşındaki İ.K. “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçun-
dan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay Kayseri’de iki genç arkadaş arasında yaşandı. 19 yaşındaki İ.K. ve 17 yaşındaki M.C. şakalaşırken, M.C.’nin İ.K.’ya 
“travesti, top” demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. 19 yaşındaki İ.K. arkadaşı M.C.’yi bıçakla yaralayıp, olay yerinde 
gördüğü bir kişiye ambülansı aramasını uzaklaştı. İ.K. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Yararlanan M.C.’nin şikâyetçi olduğu dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada tutuklu sanık İ.K., 
parkta dolaşıyorken şakalaştıklarını, daha sonra tartışmaya başladıklarını, M.C..’nin kendisine ‘travesti’ dediğini ar-
dından da birbirlerine bıçakla saldırdıklarını, ifade etti. Tutuklu sanık İ.K. mahkemede “Pişmanım arkadaşımdı, böyle 
olmasını istemedim” dedi.

Şikâyetçi mağdur M.C. ise Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu›ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile du-
ruşmada yer aldı. M.C. ifadesinde, uyuşturucu kullandıklarını, parkta gezerken İ.K.’nın kafasına vurduğunu, kendisinin 
de ona küfür ettiğini ve İ.K.’nın kendisini bıçakladığını ifade etti. M.C. ifadesini “Şikâyetçiyim, benim dalağım alındı, 
bu iş ne olacak?” diyerek bitirdi.

Yaraladığı M.C.’nin sözlerinin ardından sanık İ.K., “Kendisi benim arkadaşım olur. Ben kendisine dalağımı, böbreğimi, 
her şeyimi vermek isterim” diye ağladı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.K.’ye “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl 
7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ankara Esat Caddesinde Trans Seks İşçilerine Transfobik Saldırılar!8

Tarih: 7 Nisan 2017

Kaynak: Pembe Hayat

5 Nisan Çarşamba’yı 6 Nisan Perşembe’ye bağlayan gece saat 01:30 sularında Ankara Esat’ta trans seks işçilerine 
yönelik bir dizi saldırı gerçekleşti.

Peouget Marka beyaz renkli bir otomobille öncelikle iki trans seks işçisini arabalarında sıkıştıran saldırganlar, arabaya 
tekme ve yumruklarla zarar verdiler. Trans seks işçilerini kaçmasının ardından aynı saldırganlar bu kez iki araba ile sal-
dırıya geçtiler. Kendilerini polis olarak tanıtan ve ‘buralarda fuhuşu bitireceğiz, öyle beleş çalışmak yok’ gibi cümleler 
sarf eden transfobik çete saldırılarına gece boyu devam etti.

Önce, Bağlar Caddesi üzerinde yine kendilerinin Emniyetten olduklarını söyleyerek ellerindeki şişelerle trans kadınları 
darp ettiler. Ardından Esat Caddesi Hülya Sokak girişinde trans seks işçilerinin yanına gelerek arabaya almak istediler. 
Bu istekleri kabul edilmeyince trans seks işçilerini zorla arabaya bindirip, ellerindeki kırık alkol şişeleri ile darp ettiler. 
Aynı zamanda trans seks işçilerinin telefon ve paralarını da çaldılar.

Olayların hemen ardından darp raporu alan trans seks işçileri Esat Polis Merkezi Amirliği’ne giderek saldırgan çeteden 
şikayetçi oldu. Dernek Başkanımız Buse Kılıçkaya’nın refakat ettiği ifade işlemleri bittikten sonra şahısların birinin 
yakalandığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

7  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23436 
8  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1432 
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Trans Kadının Evi Kundaklandı!9

Tarih: 10 Mayıs 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Ankara Bülbülderesi caddesinde yaşayan seks işçisi trans kadının evi 8 Mayıs Pazartesi sabaha karşı 04:30 sularında 
kundaklandı.

Apartman kapısını kırarak içeri giren saldırganlar, giriş kattaki dairenin kapısının önünü yaktılar. Su ve doğalgaz saati 
tutuştu, kapının önündeki eşyalar kullanılamaz hale getirildi.

Sesleri duyunca dışarı çıkan trans kadın seks işçisi saldırganlarla karşılaşmadı. İtfaiye ve polis ekipleri trans kadın Sah-
ra’nın telefon etmesi üzerine olay yerine geldi. İtfaiyenin erken müdahalesi ile evin tamamen yanması ve doğalgaz 
patlaması yaşanması engellendi.

Küçük Esat Polis Merkezinden olay yerine intikal eden polis ekipleri ise tutanak tutmakla yetindi.

Soruşturma süreci derneğimiz avukatı tarafından takip ediliyor. 

Maçka Parkı’nda saldırı: “Bir daha bu parkta görmeyeyim sizi!”10

Tarih: 28 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

Eşcinsel bir çift, İstanbul Maçka Parkı’nda güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.  

Eşcinsel bir çift, İstanbul Maçka Parkı’nda 25 Mayıs akşamı güvenlikler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan 
kişilerden biri olayı şöyle aktardı:

“25 Mayıs akşamı Maçka Parkı’nda bir köşede erkek arkadaşımla öpüşürken birinin ‘Napıyorsunuz orada?!’ diye ses-
lendiğini duyduk. Arkamızı döndüğümüzde köpekli bir güvenlik görevlisi gördük.”

“Ben görevlinin gey bir çift görmekten rahatsız olduğunu anladım ve sorun çıkartmamak için ‘Gidiyoruz şimdi’ dedim 
ve toparlanmaya başladım. Görevli ‘Beklesenize biraz’ dedi. Bunun üzerine arkadaşım ‘Niye bekliyoruz, yanlış bir şey 
yapmadık ki’ dediğinde görevli yanındaki telsiz ile üç görevliyi daha bulunduğumuz yere çağırdı.”

“Hepimizi niye çağırdın? Dikkat çekeceğiz!”

“Etrafımızı insanların görmesi zor bir yerde dört görevli sarmış oldu. Güvenliklerden biri ‘Hepimizi niye çağırdın? Dik-
kat çekeceğiz’ dedi. Bizi orada tutan görevli diğerlerine ‘Bu gençler öpüşüyordu’ dedi. Bunu duyan diğer görevliler-
den biri bana tokat, arkadaşıma da tekme attı. ‘Bir daha görmeyeyim sizi burada, pezevenkler!’ diye bağırdı. Köpekli 
güvenlik görevlisi arkamızdan gelmeye devm etti.”

“Kanunen suç olmayan bir eylem yüzünden hem ben hem arkadaşım Maçka Parkı gibi özellikler LGBTİ’ler ve özgür-
lükçü kesimler için buluşma noktası olan bir yerde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldık. Şiddet uygulayan güvenlik 
görevlileri böyle bir yetkileri olmadığını bildikleri için özellikle etraftaki insanların dikkatini çekmeden o köşede keyfî 
hareket ettiler.”

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü olayın takipçisi olduğunu, Maçka Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı güvenlik görevlisinin yargılanması için saldırıya uğrayan çiftin yanında olduğunu duyurdu. 

9  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1438 
10  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23866 
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Datça’da taciz ve ardından yaşananlar11

Tarih: 3 haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Datça’da biri LGBTİ aktivisti iki kişi, üç erkek tarafından taciz edildi. S.Ş. ve F.N.Ö. üç kişinin kendilerini zorla arabaya 
bindirmeye çalıştığını yerel gazeteye anlattı. Olayın ardından Datça Kadın Girişimi harekete geçti.

Datça’da 1 Haziran’da LGBTİ aktivisti S.Ş. ve arkadaşı F.N.Ö., üç saldırgan tarafından taciz edildi, kaçırılmaya çalışıldı. 
Saldırganların kendilerini zorla arabalarına bindirmeye çalıştığını söyleyen S.Ş. ve F.N.Ö, arabaya binmek istemeyince 
bu defa saldırganların arabayı üzerlerine sürdüğünü belirtti.

Neler yaşandı?

Saldırıya uğrayanlar, yaşadıklarını Datça Gündem gazetesine anlattı. F.N.Ö’ye göre özetle yaşananlar şöyle: 

“1 Haziran 2017 Perşembe günü saat sabah 01.30 sularında, oturduğumuz mahalleden şehir merkezine doğru yürüyü-
şe çıktık.  Eve geri dönüş esnasında, Datça Cemevi önünde yanımıza Beyaz Fiat Fiorino bir araç yaklaştı. İçerisindeki 
3 alkollü şahıs bize arabaya binmemizi söyledi ve reddettik. Yolumuza devam ederken peşimizden volta attılar ve ana 
cadde üzerindeki Şırlan Su firmasının önünde önümüzü kesip, tekrar araca davet ettiler. Bu sefer 2 kişilerdi. ‘Basın 
gidin yolunuza’ tepkisine sinirlenen şoför ‘bekleyin lan’ diyerek aracını üzerimize sürdü. Bu esnada elinde bir alet ol-
duğunu gören ve bunu silah zanneden arkadaşım kaçmamız gerektiğini söyledi. Panikle kaçarak yanımızdaki binanın 
arka bahçesine girdik ve ışığı yanan bahçe katı bir ev olduğunu fark ederek yardım istedik.”

Sığındıkları evden polisi arayan S.Ş. ve F.N.Ö, şikâyetçi olmak için polis aracıyla karakola giderken yolda saldırganlarla 
karşılaştıklarını, polisin aracı durdurup, saldırganları teşhis ederek karakola birlikte çektiklerini ve burada polis tara-
fından uzlaştırılmaya çalışıldıklarını yine de şikayetçi olduklarını ifade ediyorlar.

Şahinkaya ve Özdemir, kimsenin bu gibi olaylar yaşamasını istemediği için saldırganlardan şikâyetçi olduklarını be-
lirttiler.

Datça’da tepki topladı

Olay, Datça Gündem gazetesinde yayınlanmasının ardından ilçede yankı uyandırdı. Gazete, haberin ardından yaşa-
nanları şöyle aktardı:

“Yaşam tarzına karşı müdahaleye ve tacize karşı direncin gücünü, Datça halkı gösterdiği tepki ve mağdurlarla yaptığı 
dayanışmayla açıkça ortaya koydu. Tacizcilerin sandıklarının aksine yolları açık değil, kapatan da bizzat Datça halkı 
oldu.”

Datça Gündem’in haberine göre saldırının ardından Datça Kadın Girişimi’nden temsilciler, saldırganların çalıştığı res-
toran müdürüyle görüştü. Datça Kadın Girişimi’nin sözcüsü avukat Günfer Karadeniz bu iki kişinin işlerine derhal son 
verilmesini istediklerini müdüre belirtti. Daha sonra restoranın müdürü Günfer Karadeniz’i arayarak bu kişilerin işleri-
ne son verildiğini ve Ankara’ya gönderileceklerini bildirdi.

Gelişmelerden sonra saldırıya uğrayan S.Ş., datçagündem’e duygularını şöyle ifade etti:

“Bunların işlerine son verildi. Datça’yı terk ettiler ama ben hukuki olarak davamın takipçisi olacağım. Bu zorbalığın, 
tacizciliğin cezalandırılmasını istiyorum. Datça halkının bize yapılan saldırı karşısında saldırganlara gösterdiği tepki ve 
bizimle dayanışmasından dolayı teşekkür ediyorum.”

11  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23908 
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Alsancak’ta çalışan trans seks işçileri tehdit ediliyor!12

Tarih: 14 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

İzmir’de polisten, Alsancak’ta çalışan trans seks işçilerine tehdit: “Gidin buralardan yoksa kan dökülecek!”

Alsancak, Azra Has Sokak’ta (Bornova Sokağı) çalışan seks işçileri tehdit ediliyor. Son iki gündür her evin önünde 
polis aracı bekliyor ve kapılarda bekleyen polisler seks işçilerinin dışarı çıkmasına izin vermiyor. Dışarı çıktıkları hâlde 
ilk adımlarından para cezası keserek keyfi uygulamalarla karakola götürüyor ve zorla HIV testi yaptırıyor.

“Gidin buradan yoksa kan dökülecek!”

Alsancak’ta çalışan trans seks işçisi O.E, yaşadıkları süreci kaosGL.org’a anlattı:

“Ramazan ayı geldiğinden beri sokakta, caddede büyük bir baskı var. Son üç gündür, polisler evlerimizin önünde 
bekliyor dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Dışarı çıktığımız anda zorla HIV testi yaptırmakla ve para cezası kesmekle 
tehdit ediyor. Dün, beni durdurdu polis ‘Nereye gidiyorsun?’ dedi. Ben de ‘Evime gidiyorum’ diye cevap verdim. ‘Bir 
daha seni görmeyeyim buralarda, götürür test yaptırırım hem de ceza keserim’ dedi. Bana zorla bir kağıt imzalatıp 
‘Yarın hastaneye gidip bu HIV testini yaptıracaksın, sonra sonucunu karakola getireceksin’ dediler.”

“Transsan dolaşmaya da çıksan para cezası!”

“Başka bir arkadaşıma da ‘Kan dökülecek artık, buralarda çalışamazsınız. Pınarbaşı’na ya da Karabağlar’a gidin. Ça-
lışmayacaksınız artık buralarda’ dediler. Hiçbir yer güvenli değil ama Alsancak’ın canlı bir yer olması çok büyük bir 
etki. Bize gidin dedikleri Pınarbaşı’nda çalışmak çok zor. Her türlü şiddet olayının üstünü kapatabilirler, saldırıya açık 
bir yer çünkü.”

“Seks işçisi olarak bizi fişlemeye çalışıyorlar. Hele bir de trans seks işçisi olarak bizlerin akşam saat 10-11’den sonra 
dışarı çıkması yasak Alsancak’ta. Sen markete de çıksan, dolaşmaya da çıksan direkt para cezası yazıyorlar.”

Pembe Hayat Derneği avukatı Rıza Yalçın Koçak ile iletişime geçen translar, toplu suç duyurusunda bulunacaklar.

Çorlu’da Transfobik Saldırı!13

Tarih: 16 Temmuz 2017

Kaynak: Pembe Hayat/Kaos GL

Çorlu’da bir seks işçisi trans kadın çalıştığı evde, müşterisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan trans kadın hastaneye 
kaldırıldı. 

16 Temmuz Pazar günü 18.00 sularında evine gelen bir müşterisi tarafından kalçasından bıçaklandı.  Bıçaklanan trans 
kadın arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşları trans kadının durumunun iyi olduğunu ve yanında olduklarını, müşteriyle herhangi bir tartışma olmadığı-
nı; saldırının tamamen transfobik bir saldırı olduğunu bildirdiler. 

Çorlu’da yaşayan trans kadınlar transfobik saldırılara karşı mücadele edeceklerini ve dayanışma içinde olduklarını 
belirttiler.

Polise ifade veren kadın, saldırgandan şikayetçi oldu. Hastaneye kaldıran trans kadının tedavisi devam ediyor.

12  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23992 
13  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1466
    http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24221
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Sahte polis rozetiyle seks işçilerini gasp etti14

Tarih: 20 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Samsun’da sahte polis rozetiyle aralarında trans kadınların da olduğu seks işçilerini gasp eden 17 yaşındaki kişi yakalandı.

Samsun’da 17 yaşındaki A.A. ikisi trans kadın üç seks işçisini sahte polis rozetiyle gasp etti.

Seks işçisi iki trans kadının  evlerine giden A.A. elindeki sahte polis rozetini gösterip tabancayla trans kadınların 
paralarını ve cep telefonlarını gasp etti. Kadınlar saldırının ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Trans kadınlara saldırıdan 23 gün sonra A.A., seks işçisi kadın S.T.’nin evine giderek aynı yöntemle S.T.’ye şiddet uygu-
layarak parasını gasp etti. S.T. de polise şikayetçi oldu.

Polis bu şikayetin ardından güvenlik kameralarını takip ederek A.A.’yı yakalayıp gözaltına aldı.

Evinde sahte rozet ve 2 adet kurusıkı tabanca çıkan A.A. 18 yaşın altında olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa’da seks işçilerine gözaltı ve para cezası15

Tarih: 20 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Bursa’da polis aralarında trans kadınların da olduğu seks işçilerini gözaltına aldı. Seks işçilerine “Kabahatler Kanu-
nu”ndan idari para cezası verildi.

Bursa’da polis 25 kadını “fuhuş pazarlığı” yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. İkisi trans kadın 25 seks işçisini Merinos 
kavşağı civarından keyfi bir şekilde gözaltına alan polis, kadınları Emniyet’e götürdü.

Emniyet’teki işlemlerden sonra seks işçisi trans kadınlara Kabahatler Kanunu’ndan 227’şer lira idari para cezası kesildi.

Kartal gazetesinin haberine göre kadınlarla birlikte gözaltına alınan iki erkek hakkında ise Türk Ceza Kanunu 225. 
maddesi uyarınca “hayasızca hareketler” iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

6 ayda 468 bin lira ceza

Doğan Haber Ajansı’na göre Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017’nin ilk 6 ayında 2 bin 63 seks 
işçisine 468 bin 52 lira para cezası uyguladı. 58 kişiyi “fuhuşa yer temin ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı, 93 evi mühürledi.

Trans kadın seks işçisi Ankara’da bıçaklı saldırıya uğradı16

Tarih: 9 Ağustos 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Ankara’da dün akşam (8 Ağustos) trans bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, trans kadın seks işçisinin müşteri 
beklediği sırada çantasını almaya çalıştı. Çantayı alamayan saldırgan bıçakla, kadını kulağı, boğazı ve kollarından 
yaraladı. Daha sonra da cüzdanının içindeki parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan trans kadın, kendi çağırdığı ambulans ile hastaneye gittiğinde Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İn-
san Hakları Derneğini aradı. Ayakta yapılan tedavinin ardından trans kadın, dernek avukatı Eda Balçık ile birlikte ifade 
vermek ve şikâyetçi olmak üzere Esat Polis Karakoluna gitti.

14  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24244 
15  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24245
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1469 
16  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24346
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1496 
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Trans kadının emniyetteki tarifinin ardından, saldırgan arandı ancak henüz bulunamadı.  Saldırının gerçekleştiği böl-
gedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve parmak izi tespiti ile soruşturmanın geliştirilmesi bekleniyor.

Avukat Eda Balçık: “Kayıtsız alandaki seks işçileri güvensiz ortamlarda çalışmak zorunda kalıyor, hayati riskleri çok 
yüksek. Genelevlerin kapatılması da seks işçilerini güvensiz ortamlarda çalışmaya zorluyor”

Saldırıya uğrayan trans kadının avukatı Eda Balçık, “Dün gece saat 12 sularında seks işçisi trans kadın çalıştığı bölgede 
bıçaklı saldırıya uğradı. Danışanımız bize haber verir vermez yanına ulaştık. Hastanedeki tedavisi bitince birlikte Esat 
Polis Karakolu’na geldik. Müvekkilim saldırgandan şikâyetçi oldu. Savcılıktan çıkacak kararı bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı. Avukat Balçık KaosGL.Org’a yaptığı açıklamada yaşanan bu olayın, bir kez daha kayıtsız alanda seks işçile-
rinin güvensiz ortamlarda çalıştığını, hayati risklerinin çok yüksek olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Aynı şekilde 
genelevlerin kapatılmasının, kayıtlı alanda çalışan seks işçilerini de kayıtsız alanda çalışmaya mecbur bıraktığına, bu 
çalışma şeklinin de onları şiddet, istismar ve sağlıksız koşullara açık hale getirdiğini ifade etti. 

İşkenceyi, ‘Ders vermek istedik’ diye savundular!17

Tarih: 10 Ağustos 2017

Kaynak: Kaos GL

Konya’da 4 erkek sosyal medyadan tanıştıkları bir kişiyi zorla soyarak işkence yapıp bu anları videoya çekti. Saldır-
ganlar polis ifadesinde, “Bize asılıyordu. Biz de ona ders vermek istedik” dedi.

Konya’da mobilyacılık yapan 19 yaşındaki Muammer D. üç arkadaşı ile birlikte 5 ay önce sosyal medyadan tanıştığı 29 
yaşındaki H.A.A. ile buluştu. Muammer D. ve arkadaşları H.A. (19), Z.T. (21) ve M.K. (20), Sille Barajı’nda H.A.A.’yı zorla 
çırılçıplak soydu. H.A.A.’nın cüzdanında bulunan 750 lira parasını ve kredi kartlarını aldı. Daha sonra H.A.A.’ya kemerle 
saldırıp, işkence yapan şüpheliler, bu anları cep telefonu ile videoya çekti. Daha sonra da bu videoyu internette pay-
laşacaklarını söyleyip tehdit ederek H.A.A.’dan 40 bin lira istedi. H.A.A. ise o kadar parasının olmadığını, kendisine ait 
tavuk çiftliğine giderlerse senet verebileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tolga Yanık’ın haberine göre saldırganlar H.A.A.’yı da alarak sahibi olduğu tavuk çiftliğine 
doğru yola çıktı. Tavuk çiftliğine geldiklerinde H.A.A., birden arabadan atlayarak şüphelilerin ellerinden kurtuldu. 
Şüpheliler de H.A.A.’nın otomobilini alarak çiftlikten ayrıldı.

Kaçtıktan sonra yakınlardaki bir eve sığınan H.A.A. yardım istedi. Hastaneye kaldırılan H.A.A. burada tedavi altına 
alındı.

“Ders vermek istedik”

H.A.A’nın polise yaptığı şikayetin ardından Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler kısa sürede şüphelilerden Muammer 
D.’nin adresini belirledi ve yakaladı. H.A.A.’nın otomobilini park ettikleri yeri polise gösteren Muammer D., olayı bir-
likte gerçekleştirdikleri arkadaşlarının da isimlerini verdi. Polis diğer şüpheliler H.A., Z.T. ve M.K.’yı da gözaltına aldı. 
Parayı harcadıkları belirten saldırganlar polise verdikleri ifadelerinde, “Bize asılıyordu. Bacağımızı filan elledi. Biz de 
ona ders vermek istedik” dedi.

Şüphelilerin kendi cep telefonları ile çektikleri işkence videolarını sildikleri, ancak H.A.A.’nın telefonundan çektikleri 
videoyu silmeyi unuttukları belirlendi.

Saldırganlar sağlık kontrolünün ardından “Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, şantaj” suçla-
malarıyla adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan H.A.A.’nın ise taburcu olduğu belirtildi.

17  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24349 
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İzmir’de nefret saldırısı: “İbne misin, burada ne işin var?”18

Tarih: 18 Ağustos 2017

Kaynak: Kaos GL

İzmir’de LGBTİ aktivisti Umut Can nefret saldırısına ve cinsel tacize uğradı. Saldırgan, “İbne misin burada ne işin var? 
Ben MİT ajanıyım, seni polis bile alamaz elimden” diyerek Umut Can’ı ağır bir şekilde darp etti.

İzmir Konak’ta dün gece (17 Ağustos) Kızıl Okyanus LGBTİ aktivisti Umut Can, cinsel taciz ve nefret saldırısına uğradı. 
“İbne misin burada ne işin var” diyen saldırgan Umut Can’ı darp etti. Saldırgan, “Ben MİT ajanıyım, seni polis bile 
alamaz elimden” ifadelerini de kullandı.

Umut Can, yaşadıklarını KaosGL.org’a anlattı. Saldırının Konak’ta her zaman evine dönmek için kullandığı yoldan 
geçerken gerçekleştiğini belirten Can sözlerine şöyle devam etti:

‘Ben MİT ajanıyım seni polis bile elimden alamaz’

“Dün gece saat 23.15 sularında evime dönerken her zaman geçtiğim Konak YKM’nin orada saldırıya uğradım. 35-40 
yaşlarında alkollü bir adam yolumu kesti. Bana ‘Burada ibneler takılıyor, sen de ibne misin? Doğruyu söyle yoksa 
seni öldürürüm. Oooo gey en sevdiğim’ gibi ifadelerle sözlü tacizde bulundu. Konuşmak istemediğimi söyledim an-
cak kolumdan tutup zorla çekti. Cinsel tacizde de bulundu. Direnince önce suratıma tokat attı. Sonrasında yüzüme 
yumruk attıktan sonra yerde tekmeledi ve ayağı ile kafama bastırıp, ‘Ben MİT ajanıyım seni polis bile elimden alamaz’ 
gibi sözler söyledi. Ben bağırınca yoldan geçen biri sesimi duyup yardımıma yetişti. Hızını alamayan saldırgan bana 
yardım edene de saldırdı. En son üzerime parkın kenarında bulunan çöp kovasını üstüme fırlattı. İsabet ettiremedi.”

“Saldırılar göz ardı edilmesin!”

Umut Can, saldırının gerçekleştiği yerden kaçarak hastaneye gittiğini ve ardından karakolda ifade verdiğini söyledi. Önü-
müzdeki günlerde Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını da belirten Umut Can sözlerine şöyle devam etti:

“Pazartesi günü itibariyle suç duyurusunda bulunacağım. Sabaha kadar hastanede ve adliyede geçirmek zorunda 
kaldım. Nefret saldırılarında son dönemde çok fazla artış olduğunu düşünüyorum. Bugün ben saldırıya uğradım, yarın 
başkası uğrayacak. Hiç başıma gelmez sanıyorken böyle bir şey başıma geldi. Devletin bu konuda yapması gereken 
bu tür saldırıları göz ardı etmemek ama maalesef ki muhafazakar bir ülkede saldırılar göz ardı ediliyor.”

Umut Can son olarak bu saldırının ardından hukuki süreçte kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sinirlerim çok bozuldu ama dayanışmayla kendimi daha iyi hissediyorum. Bu olay 3 yıl da 10 yıl da sürse peşini bı-
rakmayacağım. Saldırgan cezasını bulacak.”

Ankara’da birer hafta arayla iki trans seks işçisi kadın kaçırıldı19

Tarih: 25 Ağustos 2017

Kaynak Kaos GL

Birer hafta arayla kaçırılan iki trans kadın seks işçisi, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Ankara’da birer hafta arayla iki trans seks işçisi kadın kaçırıldı. Son olarak dün gece (24 Ağustos) trans kadın seks 
işçisi araba ile yanına gelen müşteri görünümlü saldırgan tarafından kaçırıldı, trans kadın saldırganların bir anlık boş-
luğundan yararlanarak kurtuldu.

Saldırganlardan kurtulan trans kadın çalıştığı bölgeye geri döndüğü sırada karşılaştığı arkadaşının yardımıyla, Kırmızı 
Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin acil danışma telefon hattını arayarak yardım istedi. Saldırganların 
bıçakla yaraladığı trans kadın hastanedeki tedavisinin ardından, Esat Karakolu’nda Kırmızı Şemsiye Derneği’nden 
Bihter Karal ve Dernek avukatı Eda Balçık eşliğinde ifade verdi.

“Seni Hande Kader gibi öldüreceğiz”

18  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24415 
19  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24464 



159

2017 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
17

KaosGL.Org, Kırmızı Şemsiye Derneği’ne ulaştı. Derneğin, İzleme ve Destek Sorumlusu Bihter Karal, dün gece saat 
iki sularında Kırmızı Şemsiye Acil Destek Hattı’nı arayan trans kadın seks işçisinin, kaçırıldığını, saldırganların elinden 
kurtulduğunu ve yaralandığını aktardığını ifade etti. Olaydan haberdar olan Karal ve Av. Balçık, Esat Polis Karakolu’na 
ulaştı.

Karal dün gece gerçekleşen kaçırılma olayını şöyle aktardı: “Trans kadın hastanedeki tedavisinin ardından karakola 
geldi. Kendisinin elinden ve boğazından yaralandığını gördük. Saldırıya uğrayan ve kaçırılmak istenen trans kadın, 
müşteri beklediğini, bir süre sonra yanına yaklaşan arabadaki kişi ile anlaştıklarını fakat bir süre sonra arabanın dur-
duğunu ve iki kişinin daha araca bindiğini, bu kişilerden birinin bıçak taşıdığını ve kendisini bıçakla tehdit ederek 
kaçırdıklarını anlattı. Saldırganlardan biri aracı ıssız bir yere sürerken diğer ikisi kadını tutuyor. Bu sırada, saldırganlar 
kadına, “geçen hafta arkadaşını öldüremedik, seni yakarak öldüreceğiz.”

Trans kadının saldırganların bir anlık boş bulunmasından faydalanarak seyir halindeki arabadan kendini atarak yaralı 
kurtulduğunu aktaran Karal şöyle devam etti: “Kurtulan kadın, çalıştığı bölgeye geri döndüğünde karşılaştığı arkada-
şının da bir hafta önce aynı kişilerce kaçırıldığını öğreniyor ve bu arkadaşının yardımıyla bize ulaşıyor.”

Karal, geçen hafta gerçekleşen kaçırılma olayının Hande Kader’in ölüm yıldönümünde yaşandığının altını çiziyor: Sal-
dırganlar kaçırdıkları trans kadına “seni Hande Kader gibi öldüreceğiz” diyor ve üzerine benzin döküyor. İki kaçırılma 
olayı da aynı şekilde gelişiyor, müşteri gibi kendisine yaklaşan kişi, trans kadın arabaya bindikten belli bir süre sonra 
arabayı durduruyor ve diğer iki saldırgan araca biniyor. Issız bir yere çektikleri arabadan indirdikleri kadına zorla oral 
seks yaptırıyor ve üzerine benzin döküyorlar. Tecavüz etmek istedikleri sırada saldırganlardan kurtulan trans kadın, 
aradan bir hafta geçtikten sonra dün akşam kaçırılan trans kadınla birlikte ifade verdi ve şikâyetçi oldu.”

“Devlet, Hande Kader’in ardından gereken önlemleri almadığı için saldırganlar cesaretleniyor”

Bihter Karal, “Hande Kader’in ardından devlet caydırıcı yasaları devreye soksaydı, gerekli tedbirler alınsaydı bugün bu 
olaylar yaşanmayabilirdi. Çünkü saldırganlar biliyor ki, bir insan yakılarak öldürüldü ve adalet mekanizması işlemedi. 
Çeteler, saldırganlar tam da buradan destek alıyor” ifadelerini kullandı.

“İlk saldırı Hande Kader’in ölüm yıl dönümde, bu tesadüf değil”

Avukat Eda Balçık ise kaçırılmalarla ilgili şunları söyledi: “İki kadın da şikâyetçi oldu ve soruşturma başladı. Bu iki ka-
çırılma olayı da nefret suçudur. Saldırganlar, Hande Kader cinayetini bilmekte ve özellikle ilk saldırıyı Hande Kader’in 
ölüm yıl dönüme denk getirdiler. İlk kaçırılma olayında saldırganlar trans kadının üzerine benzin döktüler ve onu 
Hande Kader gibi öldüreceklerini söylediler. Bu asla tesadüf değil, devamının gelmesinden kaygılıyız.” 

Antalya’da Fuhuş Timi Kuruldu!20

Tarih: 14 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

‘Fuhuş Timi’ gece operasyonu Antalya Emniyet Müdürlüğü, seks işçiliği yapan trans ve natrans kadınlara yönelik ‘fu-
huşla mücadele timi’ kurdu. Fuhuş Timi yaptığı ilk operasyonda 30 kişiyi yakaladı ve para cezası uyguladı.

 Fuhuş Timi Görev Başında

Antalya Emniyeti Ahlak Büro Amirliği içerisinde kurulan özel bir ekip, seks işçiliği yapan trans ve natrans kadınlarına 
yönelik gece yarısı operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan ilk operasyonda 30 kişi gözaltına alındı ve para cezası uygulan-
dı. 1 saat içerisinde 20 trans ve natrans seks kadın işçisi gözaltına alındı. Deniz ve Altındağ mahallelerinde yoğunlaşan 
operasyonda gözaltına alınanlar, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi, haklarında idari işlem yapılarak para cezası 
kesildi.

20  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1528 
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Manisa’da Bir Trans Erkek Darp Edilerek Tacize Uğradı21

Tarih: 28 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir trans erkek kız arkadaşının babası ve erkek kardeşi tarafından darp edilerek, taciz 
uğradı.

19 yaşında olan trans erkek Derin tatil için ailesinin yanına Manisa’ya gitti. Kız arkadaşıyla görüşen trans erkek, kız 
arkadaşının abisi ve erkek kardeşi tarafından 1.5 saat boyunca darp edildiğini söyledi. Darp edilirken tacize maruz 
kaldığını ifade eden Derin yaşadıklarını şu sözlerle ifade ederek herkesi dayanışmaya davet etti:

‘Adım Derin Oylum, 19 yaşında Konya da üniversite okuyorum. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde annem ve erkek karde-
şimle yaşıyorum. Babamı 11 yaşında kanserden dolayı kaybettik. Ben bir trans bireyim. Alaşehir’e ailemin yanına yaz 
tatili nedeniyle izne geldiğim sırada kız arkadaşımın babası ve erkek kardeşi tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde 1.5 
saat boyunca darp ve tacize uğradık. Elmacık kemiğimde kırık olduğunu söylediler ve yüzüm tanınmaz halde. Benim 
sesimi duyurmanız için desteklerinizi bekliyorum.’

Antalya’da Trans Bir Öğrenciye Transfobik Saldırı!22

Tarih: 6 Ekim 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Antalya’da 5 Ekim günü akşam saatlerinde üniversiteli trans bir kadın iki erkek tarafından saldırıya uğradı. 

Antalya LGBTİ+ Kolektifi’in açıklaması şu şekilde;

‘Antalya’da LGBTİ+ Kolektifi’nden üniversiteli bir trans arkadaşımız dün akşam saatlerinde iki erkek tarafından saldı-
rıya uğramıştır.

Arkadaşımız polis merkezinde şikayetçi olmak istediğinde ifadesi alınmayıp, ilgilenilmemiştir.

Arkadaşımızın hala sağlık sorunları devam etmektedir.

Bu nefret saldırılarının karşısında direnmeye, hayatı örgütlemeye, kampüslerde, meydanlarda, sokaklarda var olmaya 
devam edeceğiz.

Yaşasın Dönmelerin Mücadelesi!’

10 Ekim anmasında gözaltına alınan öğrenciye taciz!23

Tarih: 12 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Üniversitesi’nde 10 Ekim anmasından gözaltına alınan Radar üyesi Rukan uğradığı tacizi anlattı.

İstanbul Üniversitesi’nde 10 Ekim Ankara katliamı anması düzenlemek isteyen öğrencilere polis saldırdı. 67 kişiyi gö-
zaltına aldı. Gözaltına alınanlar dün yurtdışı çıkış yasağı konularak Savcılık’tan serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Üniversitesi LGBTİ+ topluluğu Radar’dan Rukan da vardı. Rukan gözaltı sürecini, 
uğradığı tacizi ve gözaltında yaşananları KaosGL.org’a anlattı. Polis saldırısının okul içerisinde karanfil bıraktıkları 
anda başladığını hatırlatan Rukan şöyle devam etti:

“Ana kapıya doğru yürürken arada polis saldırdı. Topluca gözaltına alındık. Önce bizi bir odaya koydular ardından 
meydandaki gözaltına aracına götürüldük.”

21  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1539
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1540
22  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1547 
23  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24766 
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Polisten şiddet, taciz, hakaret!

Rukan, erkek polis tarafından aranmak istemediğini belirttiğinde şiddete ve tacize maruz kaldığını belirtti:

“Erkek polis tarafından aranmak istemediğimi söyledim. Polislerden bir tanesi ‘mavi kimliğin varsa sike sike arayaca-
ğım’ dedi. Ararken özellikle götümü elleyerek taciz etti.”

Rukan yaklaşık 8 saat ters kelepçeyle bekletildiklerini, gözaltı aracında “Ölürüm Türkiyem” şarkısı dinletildiğini, tuva-
let ihtiyaçlarını bile karşılamak için tartışmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

“Elbette barış mücadelesinde yer alacağız!”

LGBTİ+ların toplumun ve toplumsal muhalefetin her alanında olduğunu hatırlatan Rukan son olarak şöyle dedi:

“LGBTİ+lar olarak elbette bu savaşın heteroseksist ve eril düzenden kaynaklandığının farkındayız. Ve LGBTİ+lar el-
bette bu ülkede barış için yapılan gösteriye katılacak, barış eylemine saldırıya kınayacak ve kaybedilenleri anacaktır.

“Beyazıt kampüsüne dönük polis saldırısı artık rutine binse de bu kampüs sol, sosyalist devrimin olduğu kadar cinsel 
devrim hayallerimizin de yuvası; cinsiyetsiz, sınıfsız, sınırsız bir dünya hayallerimizin başladığı yerdir. Üniversitelere 
dönük polis saldırısı, hele hele 10 Ekim anmasına dönük saldırı ve gözaltı asla kabul edilemez.”

Isparta’da trans kadının cezaevinde ‘intihar ettiği’ iddiası24

Tarih: 27 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Isparta’da tutuklanan, yerel medyanın hedef gösterdiği bir trans kadın cezaevinde ölü bulundu. Yerel medya ‘intihar 
ettiğini’ yazdı. KaosGL.org’un ulaştığı bilgilere göre trans kadının sosyal ve ekonomik destek talebi cevapsız kaldı.

Isparta’da tutuklandıktan sonra yerel medyanın hedef gösterdiği trans kadın Tamara, cezaevinde ölü bulundu. İki ki-
şiyi gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan Tamara hakkında aralarında bomba32.com ve haber32.com sitelerinin de olduğu 
yerel medya kuruluşları, “Gaspçı travesti tutuklandı” başlıklarıyla haber yapmış; tutuklanan trans kadının fotoğrafla-
rını “İşte o travesti” diye servis etmişti.

22 yaşındaki trans kadın 3 gündür tutuklu bulunduğu Isparta E Tipi Cezaevi’nde ölü bulundu. Trans kadını daha önce 
hedef gösteren yerel medya, “Cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastane-
si’ne getirildi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor” diye yazdı.

Sosyal ve ekonomik destek reddedildi

Yaşananların ardından KaosGL.org Isparta’dan Tamara’yı tanıyanlara ulaştı. Tanıkların verdikleri bilgilere göre; Tama-
ra, reşit olmadan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altındaydı. Reşit olduktan sonra koruma sona 
erdi. Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği gereği ‘yaş sınırı tamamlandıktan’ sonra sosyal ve ekonomik destek 
hizmetinden faydalanmak istedi. Ancak bu isteği ‘ikametgahı burada değil’ denerek reddedildi.

Yönetmelik ne diyor?

Yönetmeliğin ilgili 6. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“MADDE 6 – (1) Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanacaklar şunlardır:

***

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu 
aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi 
olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

***

24  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24862 
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(2) Çocuklar, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden en fazla onsekiz yaşını tamamlayıncaya kadar yararlandırılır. 
Ancak onsekiz yaşından sonra ekonomik destek verilmesine aşağıdaki esaslar çerçevesinde devam edilebilir:

***

c) Bakım tedbiri kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam edenler ise yirmi beş yaşına kadar.

ç) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olan gençlerden, iş ve meslek sahibi olamayan ve öğrenime devam etmeyen-
lere süreli ekonomik destek hizmetinden en fazla iki yıl süresince, ön lisans veya lisans eğitimine devam edenlere ise 
öğrenim süresi boyunca.”

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluları tespit etmeli”

Tamara’yı tanıyan ve Isparta’da yaşadıklarına şahit olan bir kişi şöyle dedi:

“Bu genç son üç aydır başka çaresi kalmadığı için hırsızlık yaparak hayatını sürdürüyordu. Sonrasında ne mi oldu? İşte 
medyanın iğrenç ve ötekileştirici dili, sosyal linç, zaten kimsesi ve sosyal direnci olmayan bu çocuğun intiharı ve ölümü.

“Bugün çok üzgünüm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan beklentim, bu süreçteki uygulama zorluklarını iyileş-
tirmesi, süreçten sorumlu personel varsa sorumlusunun cezasının çekmesini sağlaması, cinsel yönelimi ve cinsiyet 
kimliği farklı çocuklar için uzmanlaşmış personel sayısını artırması.

“Ne kadar da yabancılaşmış şekilde yaşıyoruz dünyada. Birileri ölüyor, kayıtsızız.”

“Kimse çözüm üretmedi”

Isparta’dan bir başka tanık da, “Aç kalan insan başka ne yapabilir” diyerek Tamara’nın yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Gecelerce sosyal hizmetler binasının bahçesinde yattı. Gidecek yer yok, yakını yok, iş yok, işveren de yok. Çünkü 
trans… Bu kadar kolay. Aç kalan insan başka ne yapabilir? Düşündüklerimi aktaramıyorum maalesef. Her gördüğüm-
de içim acıyordu. Sonunun böyle olacağını bütün Isparta halkı biliyordu. Bütün kurumlar biliyordu. Kimse çözüm 
üretmedi. Çözüm bulmak isteyen bile kınandı. İnanın söylenecek hiçbir şey yok…”

“İntihar iddiası araştırılmalı”

Öte yandan Kaos GL Derneği’nden Umut Güner, kapalı bir kurumda ‘intihar ettiği iddiasının’ ivedilikle araştırılması 
gerektiğini söyledi. Medyanın nefret içeren yayıncılığını, hedef göstermesini de eleştiren Güner şöyle dedi:

“Medyanın hedef göstermesi, kullandığı nefret dili kabul edilemez. Gazetecilik etiğine aykırı bir yayıncılık izlendi. Yanı 
sıra gerek sosyal ve ekonomik destek talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gerek kapalı bir kurum 
olan cezaevinde ‘intihar iddiasına’ ilişkin Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğu var. Her iki Bakanlık da derhal etkin bir 
soruşturma yürütmeli ve hem ihmali olanları tespit etmeli hem de ‘intihar’ iddiasını aydınlatmalıdır. Kaos GL Derneği 
olarak LGBTİ toplumuna ve sevenlerine baş sağlığı diliyor, bütün bu ihmal ve ihlaller sürecinde sorumlu olanların ya-
salar gereğince cezalandırılmasını talep ediyoruz.

“Kaos GL Derneği olarak özellikle sosyal hizmet kurumlarında lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin yaşadık-
ları ayrımcılık konusunda sosyal hizmet uzmanlarının farkındalıklarını arttırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle 
yetiştirme sosyal hizmet kurumlarında kalan LGBTİ’lere destek olmak isteyen sosyal hizmet uzmanları ve diğer mes-
lek elamanlarının bizimle iletişime geçmelerini istiyoruz.”

Yine bir intihar!25

Tarih: 23 Kasım 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Kahramanmaraş’ta yaşayan 18 yaşındaki LGBTİ+ birey intihar etti.

Arkadaşlarının iddiasına göre toplum ve aile baskısına dayanamayan 18 yaşındaki Ali’nin 21 Kasım 2017’de intihar haberi alındı.

Yakın arkadaşı sosyal medya hesabından “Ali aile ve toplum baskısına dayanamayarak intihar etti. Bu intihar politiktir. 
Suçluları derhal yargılanmalı. Daha 18 yaşındaki Ali’mi aldınız, yanınıza kalmasın” mesajını paylaştı. 

25  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1586 
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Bursa’da Trans Kadına Bıçaklı Saldırı!26

Tarih: 4 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat

2 Aralık’ta Bursa’da yaşayan bir trans kadın saldırıya uğradı.

2 Aralık’ta gece saatlerinde sokakta bir trans kadın bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Yardıma giden arkadaşları sal-
dırıya uğrayan trans kadını Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gerekli sağlık müdahalesi yapılan kadının durumu iyi.

Gazinoda çalışan trans bireyi vurup hastane bahçesine attılar27

Tarih: 5 Aralık 2017

Kaynak: CNN Türk

Zonguldak’ta bir gazinoda çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki trans birey İ.Y. tartıştığı kişiler tarafından vurulduktan 
sonra hastane bahçesine atıldı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir gazinoda çalıştığı iddia edilen trans bireyi silahla vurduktan sonra hastane bah-
çesine atıp kaçtılar. 

Edinilen bilgiye göre, olay saat 00.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, ilçe-
de bir gazinoda çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki trans birey İ.Y. kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile tartışmaya başladı. 
Tartışmanın uzaması üzerine kişi yada kişiler İ.Y.’yi silah vurarak yaraladı.

Karnından vuruldu

Silahtan çıkan 2 kurşun ile karnından yaralanan İ.Y.’yi zanlılar Gökçebey Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin önüne bırakıp 
kaçtı. Karnından yaralanan ve ilk müdahalesi hastanede yapılan İ.Y. ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastane-
sinde kaldırılarak ameliyata alındı. İ.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı yapan kişi yada kişileri 
yakalamak için çalışma başlattı.

Yönetmen Uzun’un katli, homofobik nefret cinayeti mi?28

Tarih: 13 Aralık 2017

Kaynak: Kaos GL

Figüranı tarafından evinde öldürülen Mustafa Kemal Uzun’un katli, homofobik nefret cinayeti olarak değerlendirildi.

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. tarafından evinde 
beyzbol sopası ile darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Yönetmen Uzun’un öldürülmesinin ardından, sosyal medyada, cinayetin homofobik nefret cinayeti olduğuna dair 
değerlendirmeler paylaşıldı.

“Bu konuda sağ kalmış bir kurban ve katilleri devlet tarafından aranmamış biri olarak konuşmaya hakkım var diye 
düşünüyorum”

Kendisi de bir nefret saldırısına maruz kalmış yönetmen ve senarist Cem Başeskioğlu sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, Kemal Uzun cinayetinin nefret cinayeti olabileceğini belirtiyor.

Başeskioğlu paylaşımında, “Kemal Uzun cinayetinde nefret suçu kokusu geliyor. Yönetmen figüranla ne yemeği yer 
diye sormuyorum herkes herkesle yemek yer. Yok alkol aldık, yok öfkelendim bana inandırıcı gelmiyor bir nefret suçu 
daha maktulün saygınlığına halel gelmesin diye örtülüyor sanki” ifadelerini kullandı.

“Kör ölünce badem gözlü, kel ölünce sırma saçlı olur ama eşcinsel olamaz mı” diyerek paylaşımına devam eden Ba

şeskioğlu, nefret cinayetlerinin benzeri nedenlerle örtüldüğüne dikkat çekti.

26  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1599 
27  https://www.cnnturk.com/turkiye/gazinoda-calisan-trans-bireyi-vurup-hastane-bahcesine-attilar 
28  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25078 
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Kendi maruz kaldığı nefret saldırısını hatırlatan Başeskioğlu, “Biz idmanlıyız zaten eksilmeye, size hoş geldiniz diyo-
rum... Bu konuda sağ kalmış bir kurban ve katilleri devlet tarafından aranmamış biri olarak konuşmaya hakkım var 
diye düşünüyorum. O hakkım da yok mu yoksa” diyor.

“Bir eşcinsel daha yalnız göçtü buralardan”

Başeskioğlu, Yönetmen Kemal Uzun’un cenazesiyle ilgili de şunları söyledi.

“Bugün bir cenazeye katıldım, merhum bir cinayete kurban gitmişti. Amma ve lakin ortam sanki yaşı kemale ermiş biri 
uykusunda eceliyle ölmüş, herkes zaten bekliyormuş gibi sessizdi. Caminin önündeki caddeden içeride yatanın neden 
öldüğünden habersiz, sıradaki ben miyim endişesinden uzak ellerinde Gucci mucci torbalarıyla kırıtarak geçen lubun-
yalara takıldı gözüm. Caminin avlusunda gidenin cinsel kimliğinden hâlâ utanan, konuşurlarsa konu oraya gelecek 
diye korkan merhumun yakını ama homofobik olduklarından habersiz tiplerle doluydu. Birçoğu bana yaratıkmışım 
gibi baktı. Sanki varlığım bir ayıbı (ayıp neyse) deşifre etmişti. Sizi bilmem ama caminin içindekiler için gey, caminin 
önünden geçen lubunyalardan daha hisli ve sorumlu olduğum için tam şükredecektim ki kim olduğum aklıma geldi. 
Bir Fatiha okudum, cami duvarına çöktüm bir sigara yaktım bir eşcinsel daha yalnız göçtü buralardan diye düşündüm 
bakmayın avludaki kalabalığa kaçı gerçekten tanıdı onu acaba... Hayat işte.”

“Eşcinsel/trans cinayetleri katili bildiğimiz politik cinayetlerdir”

Kaos GL yazarlarından Salih Canova, nefret cinayetlerini neden politik olarak da tartışmak gerektiğini kaosGL.org’a 
değerlendirdi.

“Bir cinayeti nefret cinayeti yapan şey, katilin hangi motivasyonla hareket ettiğinden çok kurbanı kurbanlaştıran süreçtir. 
Nefret cinayetlerini hukuk tartışması olmaktan çıkarıp politik tartışmaya dönüştüren de budur. Yoksa hepimiz katillerin sa-
bah uyandıklarında “bugün bir eşcinsel öldürmeliyim, çünkü nefret ediyorum” demediğini biliyoruz. Hoş bazen diyorlar da...

“58 yaşındaki bir adama, kendi arzu/duygu dünyasına uygun, insani/güvenli ikişkilenme koşulları sağlandığında, evinin 
koridorunda sırtında bir bıçakla bulunma olasılığını minimize edersiniz. Bunun için de nefret cinayetiyle sonuçlanan 
süreci analiz etmek, bu sürecin dinamiklerine uygun çözüm önerilerini geliştirmek gerekir. Bu süreç sadece güvenlikten 
de ibaret değildir. Bir ilişkilenmenin temel belirleyicilerinden birinin “güvenlik” olması bile başlı başına tartışma konusu…

“Kendimizi korumalıyız evet ancak bizi kendimizi korumak zorunda bırakan, dolayısıyla hedef haline getiren şeyin ne 
olduğunu da hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik yani politik açıdan tartışmalıyız. Meseleyi salt hukuk çerçevesinde ele 
aldığımızda, hepimizin başına gelebilecek bir şeyi biraz daha “aptal” ya da “saf” olanımızın başına gelmiş bir şeye 
dönüştürür, tüm sorumluluğu katledilene yüklemiş oluruz.

“Eşcinsel/trans cinayetlerinin nefret cinayeti olarak kabul edilmesi için birilerinin onur yürüyüşüne kalaşnikofla saldır-
ması gerekmiyor. Eşcinsel/trans cinayetleri katili bildiğimiz politik cinayetlerdir...”

Ayvalık’ta transfobik nefret cinayeti29

Tarih: 15 Aralık 2017

Kaynak: Kaos GL ve Pembe Hayat

Ayvalık, Sarımsaklı’da yaşayan trans kadın evinin balkonunda öldürüldü.

Basında yer alan haberlere göre 13 Aralık gecesi, trans kadın Kader evinin balkonunda, başına tek kurşun sıkılarak 
öldürüldü. Cinayet zanlısı olan N. E. Ç ve S. K. gözaltına alındı.

Ankara’da Trans Kadına Silahlı Saldırı30

Tarih: 22 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Köroğlu’nda gece saatlerinde bir trans kadın silahlı saldırıya uğradı.

21 Aralık gece 4 sularında Köroğlu’nda bulunan trans kadın silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadını bir trans arkadaşı 
tarafından Dışkapı Hastanesi’ne taşıdı. Yoğun bakımdan çıkan kadının ifadesi alındıktan sonra soruşturma başlatıldı.

Şu anda durumu iyi ve derneğimiz avukatı soruşturmayı takip ediyor.

29  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25090 
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1611 
30  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1617 
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İKİNCİ BÖLÜM: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık vakaları ile LGBTİ’lerin ya da LGBTİ örgütlerinin doğ-
rudan hedef alındığı, ayrımcılığı ve nefreti meşrulaştıran, özellikle toplumsal figürler tarafından sarf edilen söylemlere 
yer verilmiştir. 

Eşcinsel erkek telefon yazışmaları gerekçe gösterilerek işten atıldı31

Tarih: 2 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Aydın Nazilli’de bir kamu kurumu; “eşcinsel ilişkiye girdiği” gerekçesiyle bir çalışanını işten attı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir yurtta çalışan S.C., “eşcinsel ilişkiye girdiği” gerekçesiyle işten atıldı. S.C.’nin birlikte oldu-
ğu H.G. isimli kişinin evli olduğu kadın N.G.; eşi ve S.C. arasındaki yazışmaları S.C.’nin çalıştığı kamu kurumuna iletti. 
S.C.’nin Nazilli’de yurttaki işine son verildi.

S.C.’nin işine son verildiğini belirten kurum yetkilileri, “Kurum dışında yaşanan, onaylamadığımız bir durum söz ko-
nusu” diyerek ayrımcılığı savundu.

Öte yandan N.G., kocası H.G. ile S.C.›nin birbirleriyle bir gün önce yaptığı görüşme ve yazışmaların kayıtlarıyla boşan-
ma davası da açtı.

Doğan Haber Ajansı, bir kişinin cinsel yöneliminden dolayı işinden atılmasını “Eşcinsel ilişki skandalına adı karışan 
S.C.’nin Nazilli’de yurttaki işine de son verildi.” ifadeleriyle haberleştirdi. DHA kaynaklı haber yapan başka gazeteler 
de işyerinde cinsel yönelim ayrımcılığı yerine; “eşcinsel ilişki skandalı” demeyi tercih etti.

İçişleri Bakanı’nın homofobik söylemine soru önergesi32

Tarih: 13 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

HDP’li Vekil Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun homofobik söylemini soru önergesi ile Meclis’e taşıdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 7 Mart’ta Trabzon’da gerçekleşen “Referandum 
İstişare Toplantısı”nda Ertuğrul Özkök’e hitaben “Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın” diye soran İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu›ya soru önergesinde bulundu.

Sancar soru önergesinde, KaosGL Derneği’nin Medyada LGBTİ’lere Yönelik Nefret Söylemi raporuna atıfta bulunarak 
LGBTİ’lere yönelik her dört nefret söyleminden birinin siyasetçiler tarafından üretilmekte olduğunu ve bu söylemin 
nefret suçlarını arttırdığını ifade ediyor.

Mithat Sancar soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “nonoşlar” sözlerini anımsatıp, 1997 yılında Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararında düzenlenen nefret söyleminin tanımını yeniden hatırlattı.

Telaffuz edilen kelimelerle yaratılan klişelerin, belirli grupların ötekileşmesine, onlara yönelik şiddetin tetiklenmesine 
veya görünmez hale gelmesine neden olabileceğini ifade eden Sancar’ın sorusu, TDK’nin Türkçe sözlüğünde “nonoş” 
kelimesinin “homoseksüel erkek” olarak tanımlandığını ve bu tanımın da aşağılama amaçlı kullanımının cinsiyetçi ve 
ayrımcı bir söylem olduğunu da vurguladı.

31  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22736 
32  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23283 
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Mithat Sancar soru önergesinde, yakın zamanda nefret cinayetlerinde yitirdiğimiz, Buse, Aleda, Hande Kader ve 
Suriyeli eşcinsel bir mülteci olan Muhammed Wisam Sankari’yi hatırlatıyor. Sancar’ın Süleyman Soylu’ya yönelttiği 
sorular ise şöyle:

Nonoş derken tam olarak kimleri kastettiniz?

Bakan olduğunuz ülkede LGBTİ’ler her gün şiddete uğrarken, nonoş kelimesini aşağılayıcı bir biçimde kullanmanın bu 
şiddete nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?

Bakan olduğunuz günden bugüne kaç LGBTİ cinayeti işlenmiştir, kaçının failine ulaşılabilmiştir?

Bakan olduğunuz günden bugüne LGBTİ’lere yönelik kaç şiddet eylemi rapor edilmiştir, kaçının failine ulaşılabilmiştir?

Failleri bulunmayan nefret cinayetlerinin aydınlatılması için bakanlığınızın ne tür girişimleri olmuştur?

Kıvılcım Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştılar!33

Tarih: 17 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Atatürk Havalimanında gözaltına alınan trans aktivist Kıvılcım Arat ile görüşen avukatı Arat’ı nezarethanede erkek 
bölümüne koymaya çalıştıklarını, tartışma sonucu tek başına kaldığını söyledi. Arat “bir soruşturmada ifade verme-
diği için” gözaltına alındı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat’ın bugün Atatürk Havalimanı Dış 
Hatlar Terminali›nde gözaltına alınmasının ardından Av. Aylin Kırıkçu, Arat ile görüştü.

KaosGL.org’a konuşan Av. Kırıkçu, Arat’ın, gözaltı gerekçesine ilişkin dosya içeriğini bilmediklerini belirterek şunları 
kaydetti:

“Henüz dosya içeriğini bilmiyoruz ancak GBT’sine bakıldığında daha önceki bir soruşturmadan ifade vermesi gerek-
tiği, bu sebeple hakkında yakalama kararı çıktığı açığa çıkmış. Hangi soruşturmadan ne için ifade vermesi gerektiği 
de belirsiz. Avukatları olarak ifade işlemleri için savcıya ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Müvekkilimizin sağlık 
problemleri dolayısıyla bugün ifadesinin alınması gerekiyordu ancak savcıya ulaşılamadığından mümkün olmadı.”

Erkek bölümüne koymaya çalıştılar!

Kırıkçu, Arat’ın Atatürk Havaalanı Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirterek, büyük ihtimalle yarın sabah sa-
atlerinde savcılığa ifade vereceğini belirtti. Kırıkçu, Arat’ın trans kadın olmasına rağmen nezarethanede erkeklerin 
bölümüne konulmak istediğini de söyledi:

“Müvekkilimi trans kadın olmasına rağmen nezarethanede 20 erkeğin olduğu bölüme koymak istemişler. Kıvılcım’ın 
itiraz etmesi ve tartışma üzerine erkekler bölümüne konulmamış. Şu anda tek başına ayrı tutuluyor.”

Kadın hakları konferansına gidecekti

Arat, Almanya’da kadın haklarına ilişkin bir konferansa gitmek için bugün yola çıkmıştı. Gözaltı haberinin ardından 
KaosGL.org’a konuşan İstanbul LGBTİ’den Zelal Demir şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Arkadaşımız, yoldaşımız, yönetim kurulu üyemiz Kıvılcım Arat’ın gözaltına alınma gerekçesini bilmiyoruz ancak çok 
sayıda hak savunucusunun gözaltına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Kıvılcım’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
Hak mücadelesi gözaltılarla engellenemez. Arkadaşımızın yanındayız.”

33  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23332 
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LGBTİ+Aktivisti Zana Tolunay Yanan 7 gündür gözaltında34

Tarih: 22 Mart 2017

Kaynak: Pembe Hayat

2016 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eyleminde attığı iddaa edilen bir slogan delil gösterilerek hakkında yasadışı 
örgüt propagandası yapmak suçundan soruşturma açılan LGBTİ+ aktivisti Zana Tolunay YAMAN, savcılık kararıyla 16 
Mart 2017 tarihinde evinde yapılan arama ile birlikte gözaltına alındı. YAMAN, gözaltında geçirdiği 7. gününde.

22 Mart tarihinde sorgu hakimliğine sevk edilen YAMAN, savcılığın yasadışı örgüt üyeliği ve yasadışı örgüt propagan-
dası suçlamalarıyla yargılanacak. Henüz sorguya alınmayan Zana Tolunay Yaman’ın kronik rahatsızlıkları olduğu ve 
erkekler koğuşunda tutulduğu biliniyor.

YAMAN’ın avukatları Şükran ÖZTÜRK ve Mazlum DEMİRBAĞ’dan alınan bilgilerde, ilaçlarını düzenli olarak kullanabil-
diği ve ihtiyaçlarını giderebildiği belirtildi. Sağlık durumu açısından uygun olmayan şartlarda ve erkekler koğuşunda 
tutulmasının yanı sıra, YAMAN hakkında yapılan girişimlerin OHAL bahanesiyle gözardı edildiği belirtildi. 

Transfobik doktordan kötü muamele35

Tarih: 23 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Cinsiyetin tespiti amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine yönlendirilen trans kadın doktorun kötü muamelesiyle 
karşılaştı. Ayrımcılığa uğrayan trans kadın doktordan şikâyetçi oldu.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde cinsiyet değişikliği talebiyle görülmekte olan dosya kapsamında cinsiyetin 
tespiti amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine yönlendirilen trans kadın doktorun transfobisi ile karşılaştı.

Mahkeme tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına yönlendirilen 
trans kadın, hastanenin danışma ve sekreterlik bölümlerinde hiçbir sorun yaşamadı. Ancak görevli Doktor S.G. has-
taneye yönlendirilen trans kadına yüksek sesle ve azarlayan tonda, “Bu ne ya!, Gene mi ya!, Bu ne her gün her gün?, 
Ne bu Transseksüel mi?”  şeklinde karşılık verdi.

Trans kadın “Evet ben trasseksüelim” diyerek cevap verince, görevli doktor mahkemenin istediği resmi evrağı fırla-
tarak trans kadını yeniden azarladı. Trans kadın doktora yaptığının hoş olmadığını ve şikâyetçi olacağını ifade edince 
doktor, kendisine “Senden mi öğreneceğim. Git nereye şikâyet edersen et! Çık git, kapa kapıyı!” diyerek cevap verdi.

Avukat Eda Balçık: “Doktorun kötü muamelesi ayrımcılık kabul edilmiyor”

Transfobik Doktor S.G.’nin kötü muamelede bulunduğu trans kadının avukatı, Kırmızı Şemsiye Derneği’ninden Avu-
kat Eda Balçık’la yaşanan ayrımcılığı ve hukuki süreci konuştuk. Balçık, “Bu pazartesi üyemiz, mahkemenin yönlen-
dirmesiyle gereli işlemlerin yapılması adına Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Önce danışma ve sekreterlik 
bölümlerinde işlemlerini yaptırmış ve burada çalışan memurlar oldukça yardımcı olmuş kendisine. Ancak görevli 
doktorun kötü muamelesi ile karşılaşmış. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine, TBMM Dilekçe Komisyonuna, İnsan Hak-
ları Komisyonuna, T.C. Ankara Valiliği İl İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masasına, Ankara Tabip Odası’na gerekli 
şikâyetlerimizi yaptık” açıklamasında bulundu. Avukat Eda Balçık, Türk Ceza Kanunu’na göre doktorun kötü mua-
melesinin ayrımcılık kabul edilmesi için, işini yapmaması gerektiğini ve ilgili olayda hekimin işini söylenerek de olsa 
yaptığını, bu sebeple Savcılığa suç duyurusunda bulunmadıklarını yalnızca ilgili birimlere şikâyet ettiklerini ekledi.

34  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1425 
35  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23371 
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Umut Akyürek’in homofobisine suç duyurusu36

Tarih: 30 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Sosyal medyada “Eşcinselliği tartışmıyoruz ama bu sapıklığın zirve ülkesi Hollanda” gibi ifadeler kullanan TRT sanat-
çısı Umut Akyürek hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ten suç duyurusu.

Sosyal medya hesabından Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ve eşi Gauthier Destenay’ın fotoğrafını “Yaradan’a 
fıtrata ters düşmek”, “Eşcinselliği tartışmıyoruz ama bu sapıklığın zirve ülkesi Hollanda” ve “o kadar medeniler canla-
rım köpekle bile evlenmek serbest” ifadeleri ile paylaşan sanatçı Umut Akyürek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İfade özgürlüğü aşılmış, nefret söylemi var

Pembe Hayat LGBTİ Derneği Avukatı Yalçın Koçak vasıtasıyla savcılığa iletilen suç duyurusunda hem Umut Akyü-
rek’in hem de LGBTİ’lere hakaret eden Işıl Aktan isimli sosyal medya kullanıcısının ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Umut Akyürek ve Işıl Aktan isimli Facebook kullanıcısı sosyal medya üzerinden LGBTİ’leri hedef aldığı belirtilerek, 
“Şüpheliler, ifade özgürlüğü sınırlarını aşar şekilde LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi üretmektedirler” denildi.  

Suç duyurusunda Işıl Aktan’ın ‘uzun uzun yazmaya gerek yok. Eşcinsellik şeytani ve nefsani bir hastalıktır’ ifadeleri, el 
ele tutuşmuş iki erkeğe dair alayları ve ‘ben ibne lez trans falan sevmiyorum arkadaş. Fobiyse fobikim. Bu da benim 
özgürlüğüm. Bok yolundan birbirini siken iki erkek varsa ortada fobikim evet’ sözleri yer aldı. 

Umut Akyürek’in ise Lüksemburg Başbakanı ve eşi ile ilgili paylaşımının ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla-
ma’ suçu içermesinin yanı sıra, kendisine tepki gösterenlere ‘onun bunun evladı, piç, yavşak, ibiş’ ifadeleriyle karşılık 
vermesinin de hakaret olduğu vurgulandı.

Akyürek ne yazmıştı?

Umut Akyürek sosyal medya hesabından şöyle demişti:

“Bu iki yağuşuklu Lüksemburg’un çağdaş, moderen, batılı (batıl) başbakanı ve müstakbel eşleri. Bunların modernlik 
medeniyet anlayışları bu işte. Yaradana fıtrata ne kadar ters düşerlerse, kendi dinlerinden olmayanların hakkına huku-
kuna ne kadar tecavüz ederlerse o kadar çağdaş o kadar aristokrat oluyorlar. O yüzden biraz kazısanız sahte demokra-
silerinin de yaldızları dökülüverir. Batasıca batı medeniyetsizliği… Şimdi konuyu kimse farklı yerlere çekmeye çalışma-
sın. Burada eşcinselliği tartışmıyoruz bana ne kim ne yapıyorsa yapsın amma bu sapıklığın zirve ülkesi Hollanda kalkıp 
da bize insan haklarından demokrasiden özgürlükten falan söz etmesin. O kadar medeniler canlarım köpekle evlilik 
bile serbest! Kişisel görüşümü merak ediyorsanız; Benim sevdiim bildiğim pek çok eşcinsel arkadaşım var hangimizin 
yok ki. Transseksuel evlilik olabilir yani pembe cüzdan sahibi olmuş kişi tabi ki erkekle evlenebilir. Zaten bunun önünde 
yasal bir engel yok. Ama şu resmi iki erkeğin evliliğini asla onaylamıyorum. Kimse darılmasın kusura bakmasın”

Tepkilere şöyle cevap verdi

TRT Sanatçısı Akyürek’in kendisine yönelik tepkilere cevapları ise şöyleydi:

“Kardeşim hiç olmadığı kadar biseksuel kişiden istek geliyor. Amaç belli. Saldırmak için fırsat bekliyorlarmış çok 
yazık. Konu eşcinsellik değil, konu sahtekar insan hakları savunucusu batının ikiyüzlülüğü. Hollanda nın ne kadar öz-
gürlükçü olduğunu hepberaber gördük Ben yazımda belirttim bir kere daha yazayım belki anlarsınız! Çok sevdiğim 
biseksuel arkadaşlarım var hiç bir zaman onları incitmedim aşağılamadım. Ama söz konusu erkek erkeğe evlilikse 
bunu onaylamıyorum. Bu da benim kişisel düşünce özgürlüğüm. El insaf arkadaşlar bu camiaada sizleri benim kadar 
seven onore eden kac kisi var acaba. Bakin sayfama görürsünüz sizlerden gelen isteklere mesajlara hep nazikce ce-
vap vermişimdir. Paylaştığım fotoğrafta Hollanda da üzerinden batı ikiyüzlülüğüyle ilgiliydi. O iki kisi gayleri temsil 
etmiyor. O adam o ulkenin BAŞBAKANI o kadar hümanist, o kadar özgürlük yanlısı ya insanların üzerine köpeklerle 
atlarla saldırdılar. Bu mu özgürlük. Objektif olun objektif. Konuyu saptirtmayin beni olmadığım şekilde homofobiklikle 
itham etmeyin. Sizleri okuduğunuzu anlamaya objektif olmaya davet ediyorum”

36  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23430 
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“ÇAKALLAR İSTEDİ DİYE ATLAR ÖLMEZ...Bugüne kadar inandığım ne varsa savundum. Bunu herkes bal gibi biliyor. 
Doğruyu söylemenin her zaman madden manen siddetli bir biçimde cezasını cektim. Hani bazı ucuz tiplerin söylediği 
gibi bu bana hiç bir menfaat getirmedi aksine hedefe oturttu ve dünyevi pek çok kayba uğrattı. Ziyanı yok bundan 
gocunmuyorum bu duruş kendi tercihim. Son paylaşımlarımda mesele batının ikiyüzlü özgürlük tavrıyla ilgili idi. Sen 
istediğin kadar izah et yanlış anladınız de karşında ki anlamak isteği gibi anlıyor. Birileri düğmeye bastı son derece 
organize bir şebekenin linç girişimine sevketti. İnanın ne fetö ne başka bir yapı bu kadar hızlı organize olamaz. Beni 
bunun üzerinden iktidar yalakalığı gibi ucuz adi, rezil ve komik ithamlarla karalayan özel hayatımı, eşimi, işimi işin 
içine karıştırıp seviyesizliğin dibine vuran herkes adalet önünde hesap verecek.”

Yine Kızılay, yine ayrımcılık!37

Tarih: 30 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

Kızılay’ın kan bağışında “erkek erkeğe cinsel ilişki” yasağı mahremiyet hakkını ihlal etmeye devam ediyor. Bursa’dan 
Halil yaşadıklarını anlattı: “Kızılay’daki yetkili bana, ‘Buraya evet yazdığın için ömrün boyunca kan veremezsin’ dedi. 
O kadar kişinin önünde onurumu ayaklar altına aldı.”

Kızılay’ın “kondom kullanarak ya da kullanmadan oral veya anal yolla erkek erkeğe cinsel ilişkiye giren kişilerden” kan 
almaması, kan bağış formunda verilen bilgilerin mahremiyetini korumaması mağduriyetlere yol açıyor.

“Herkesin içinde onurumu ayaklar altına aldı”

Bursa’da yaşayan Halil de Kızılay’a kan bağışlamak isterken mağdur olan kişilerden biri. Halil, Bursa’da kan bağışla-
mak için Kızılay’a gitti. Yanında da bir arkadaşı vardı. Form eline geldi ve ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sorulardan birinde ‘12 ay içerisinde bir erkekle beraber oldunuz mu’ diyordu. Ben de arkadaşım beni bilmediği için 
hayır dedim. Sonra bu soruları kontrol eden bir doktor vardı, arkamda da kan vermek için bekleyen insanlar. Doktora, 
soruya hayır dediğimi ancak eşcinsel olduğumu söyledim. Doktor, ‘Buraya cevabım evet diyerek imza atar mısın’ dedi. 
Dediğini yaptım. Ardından bana, ‘Buraya evet yazdığın için ömrün boyunca kan veremezsin’ dedi. O kadar kişinin 
önünde onurumu ayaklar altına aldı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hiçbir şey diyemedim.”

Halil yaşadıklarının ardından Kızılay’dan çıktı. Ancak Kızılay ‘peşini bırakmadı’:

“10 dakika sonra oradaki doktor beni aradı. ‘Buraya gelebilir misin yakınsan’ dedi. Ben de özür dileyecek sandım, git-
tim. Bana ‘Sen iki dakika dışarıda bekle, geliyorum’ dedi. Benim bazı şeylere kavrayamadığımı, yanlış yolda olduğumu 
söyledi. Ben de her şeyin farkında olduğumu söyledim. Dışarı çıkıp ağlamaya başladım.”

TPD, Kızılay’ı eleştirmişti

Kızılay’ın kan bağış formunda yer alan ifadeler geçtiğimiz yıllarda çokça eleştirilmişti. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) 
şöyle demişti:

“Bu ifadenin amacının kan yoluyla bulaşma ihtimali olan, ancak cinsel yolla da bulaşabilen başta HIV ve hepatit 
gelmek üzere enfeksiyonlardan, korunma olduğu anlaşılmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar vajinal, oral, anal 
yoldan kişiden kişiye aktarılabilir. Bu enfeksiyonların temelde bulaşma yolu vücut sıvılarının iletilmesi şeklindedir, bu 
nedenle kondom (kaput, prezervatif, kılıf) kullanmak, cinsel etkinlik gösteren bireylerin CYBH’a karşı korunmasında 
halen en güvenilir yöntemlerden biridir. Ülkemizde hem kadınlar hem de erkekler için kondom mevcuttur. Cinsel 
ilişkinin her çeşidinde (vajinal, oral, anal), her ilişkide kondom kullanıldığı ve doğru kullanılması halinde enfeksiyona 
karşı koruyuculuğunun tama yakın olduğu bilinmektedir. Bu durumda, “kondom kullanılarak veya kullanılmayarak” 
ifadesinden bağışla gündeme gelebilecek bir riski en güçlü şekilde belirleyen bir davranışın önemsenmediği anlaşıl-
maktadır. Bu tutum, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların temel bulaş yolları ile ilgili bilinen bilimsel bilgilere aykırıdır.

“Bu tür enfeksiyonlar çeşitli yollarla herkese bulaşabilir, neden olduğu klinik belirtiler de cinsel yönelime göre farklılık 
göstermez. Benzer şekilde, cinsel ilişkide cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için önerilenler, eşcinsel, biseksü-
el ve heteroseksüeller için farklı değildir. Dolayısıyla erkek erkeğe ya da erkekle kadın arasındaki cinsel birliktelikte riski 
asıl belirleyen kondom kullanıp kullanmamaktır. Bulaşma riskini belirleyen kim olduğunuz değil, nasıl davrandığınızdır.”

37  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23432 
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Ian Mckellen, “açık bir gey olarak” dedi, çevirmen çevirmedi!38

Tarih: 5 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Film Festivali açılışında ödül alan Sir Ian Mckellen’in “Açık bir eşcinsel olarak” ifadesi Türkçe’ye çevrilmedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali dün TİM Maslak Show Center›da 
düzenlenen törenle başladı.

Sanatçı Kalben’in performansıyla başlayan törende Sinema Onur Ödülü’nün sahipleri Barış Pirhasan, Çetin Tunca, 
Selma Güneri, Macit Koper ve Ian McKellen oldu.

Birleşik Krallık’taki LGBTİ hareketinin önde gelen isimlerinden olan, Stonewall üyesi Sir Ian Mckellen törende yaptığı konuş-
mada “Açık bir eşcinsel olarak/as an open gay man” ifadesini kullandı. Ancak çevirmen Mckellen’ın bu ifadesini çevirmedi.

“Hiçbir şey olmamış gibi programa devam edildi”

Açılış töreninde yer alan LGBTİ aktivisti Seçil Epik o anları KaosGL.org’a şöyle anlattı:

“Onur Ödülü’nü almak üzere İKSV Film Festivali koordinatörlerinden Kerem Ayan tarafından sahneye davet edilen Ian 
McKellen sözlerine, ‘Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım’ dedi ve ardından 78 yaşında olduğunu, İngiltere doğum-
lu olduğunu ve kendini Britanyalı olarak tanımlayan bir aktör olduğunu söylemesinin ardından sözlerine ‘as an open 
gay man’ diye devam etti. Simultane çeviriyi yapan kişi ise bu sözleri çevirmedi. Başta sahnedeki Kerem Ayan olmak 
üzere tüm salonda ufak çaplı bir şok hali oldu. Ian McKellen, bir şeylerin ters gittiğini anlayarak çevirmene döndü ama 
ardından hiçbir şey olmamış gibi program akışına devam edildi.”

Murathan Mungan: Büyük bir ayıp!

Şair-yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabından yaşananları şöyle aktardı:

“İstanbul Film Festivali’nin açılış gecesinde büyük bir ayıp yaşandı. Büyük bir aktör olduğu kadar gey hakları savu-
nucusu bir aktivist olan Ian McKellen Türkiye’deki yasaklara değinirken cümlesine ‘Ben aynı zamanda bir gey olarak’ 
diye başladı ama simultane çevirmen McKellen’ın konuşmasını çevirirken bu cümlesini atladı, sansürledi. İstanbul Film 
Festivali organizasyonuna bile bu tür tırnak içi ahlak bekçilerinin sızmış olması, korkunun, baskının, kaygının ya da 
homofobinin içselleştirilmesi açısından kaygı verici.”

Sosyal medyadan tepki

Törende yaşananlara sosyal medyadan da tepki geldi. 

Ayrımcı lokanta translara servis açmadı!39

Tarih: 22 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Ankara’da lokanta çalışanları, yemek yemeye giden 3 transa servisleri toplayarak “İçeri giremezsiniz, patronun kesin 
emri var travestilere servis açmıyoruz” diyerek saldırdı.

Janset Kalan ve iki arkadaşı Ankara’da dün gece saatlerinde Köroğlu İşkembecisi’ne gitti. Janset’in aktarımına göre 
bu mekân daha önce sık sık gittikleri ve güler yüzle karşılaştıkları bir yerdi.

Mekâna geldiklerinde önce “Patronun kesin emri var, içerigiremezsiniz travestilere servis açmıyoruz” denilen trans-
lar “Biz buraya çorba içmeye geldik boş masa varken hizmet vermeyi nasıl reddedersiniz” diyerek bahçe katında 
bir masaya oturdular. İşletme çalışanları servisleri kaldırıp masayı boşalttı. Masada oturan translardan biri kolundan 
tutularak zorla kaldırmaya çalışıp darp edildi. O sırada müşteriler alkış tutarak “Biz sizi istiyoruz neden servis açılma-
yacakmış?” diyerek işletmeye tepki gösterdi.

38  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23474 
39  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23597 
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Polisler “biz sizi iyi tanırız cicim” dediler!

Janset transfobik saldırının devamını şöyle anlattı:

“Şef gelerek burada bir hafta kadar önce sizden birileriyle sorun yaşadık, olay çıkardılar. O yüzden artık almıyoruz 
sizinkileri” dedi. Biz elbette buna da tepki gösterdik. Burada herhangi başka kimlikten birisi olay yaşadığında siz tüm 
o kimliğe mensup insanlara ayrımcılık uygulayamazsınız da dedik. Polisi çağırmalarını istedik. Baktık çağırmıyorlar 
ben 155’i arayarak bir ekip arabası istedim. 155 Esat Karakolu’na yönlendirdi. Telefonda karakol önce ekip göndermeyi 
reddetti, bana bağırmaya kalktı memur. Ben de ona göndermek zorundasınız ne münasebet şiddete darpa uğruyoruz 
burada dedim. Mecburen gönderdiler.”

“Gelen iki polis memuru “cicim biz sizleri iyi tanırız” vs tavrı takınmaya kalktı. Derhal ciddiyetimizi koruyarak mesafeli 
konuşmaları gerektiğini söyledik. Polislere olayı aktarırken ve tutanak tutmalarını isterken bir anda mekan sahibi ol-
duğunu iddia eden biri geldi ve “kalkın lan burdan, size çorba morba yok” diyerek el kol hareketleri yaparak oturdu-
ğumuz masada üstümüze yürüdü. Polis sanki adamın 40 yıllık ahbabı gibi sakin ol kardeşim tamam biz götürüyoruz 
şimdi bunları deyip adamın bize vurmasına engel oldu.”

“Sonrasında polisler kalkın karakolda ifade verip şikayetçi olmanız gerekiyor burada tutanak falan tutmayız biz sonra 
gelir kimlik tespiti yaparız vs. deyince onlarla da tartıştık. Görevlerini ve sorumluluklarını hatırlattık. Gece amiri bir 
anda sinirlenip bize bağırdı “kalkın lan sizle mi uğraşacağım” diye. Biz de doğal olarak mesafesini korumasını, fiziksel 
temasta bulunma hakkının olmadığını sesini alçaltmasını ve görevini düzgün yapması gerektiğini hatırlattık.”

“Ameliyatlı mısın değil misin?”

“Kalktık ve ifade verip davacı ve şikayetçi olmak üzere Esat Karakolu’na vardık. Biz mekandan çıkarken polislerle 
beraber o mekan sahibi olduğunu iddia eden kişi hala arkamızdan gelip tehditler küfürler savurmaya devam etti bu 
arada.”

“Karakol içerisinde arkadaşım tuvaleti sorduğunda erkekler tuvaleti diye belirtilmiş yere ille de yönlendirilmek istendi, 
“ameliyatlı” olup olmadığı soruldu. Bana sürekli “gel bakalım cicim” falan diye kimlikte yazan isimle hitap edilmeye 
kalkıldı. Ben de gayet düzgün bir şekilde “sayın memur bey bana Janset diye hitap edeceksiniz, ayrıca bu ne samimi-
yet mesafenizi koruyun” dedim. Trans erkek arkadaşımıza flört etmeye kalktı memur.”

“Karakolda resmi yazılı ifade ve suç duyurusunda bulunmamızı zorladık, başardık. Sabaha karşı saat 04:30’du iş-
lemler bitip çıkabildiğimizde. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki taşkınlık çıkaracak, kimseyi rahatsız edecek, görgüsüz 
davranacak birisi hiçbir zaman olmadım. Sadece ve sadece cinsiyet kimliğimizden kaynaklı bir ayrımcılığa uğradık, 
açıkça travesti olduğunuz için size servis açmıyoruz denildi.”

“Okurken Kimlik Bilgileri Böyleydi, Hukuksuzluk Yok”40

Tarih: 16 Mayıs 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği mezunu olan trans kadının, diploma bilgilerini güncelleme isteği rektörlük tara-
fından reddedildi.

Pembe Hayat Derneği’ne ulaşan Ece, diplomasını kullanmak istediğini ancak geçiş sürecindeyken mezun olduğu için 
kimlik bilgileriyle aldığı diplomasını değiştirmek istediğini belirtti. 

Bunun üzerine Pembe Hayat, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile iletişime geçti. 23.01.2017 tarihinde danışanın dip-
loma bilgilerinin değişikliği üzerine başvuruda bulundu. 24.01.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü baş-
vuruyu reddederek, reddin gerekçesini “mezun olurken kimlik bilgilerine göre diploma verildi, hukuksuzluk yoktur 
değişim yapılmayacaktır“ dedi. 

Belirtilen red cevabının ardından Pembe Hayat Derneği avukatı 28.01.2017 tarihinde “özel hayatın gizliliği ilkesi ve 
insan hakları üzerinden çalışma hakkını kullanmak” maddeleri ile diploma bilgilerinin değiştirilmesi talebiyle Marmara 

40  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1439 
    http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23823 
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Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı dava sürecini başlattı. Rektörlük ise önceki cevabını tekrarlayarak herhangi bir hu-
kuksuzluk olmadığını yeniden belirtti. 

Dava süreci devam etmekte olup, dava Pembe Hayat tarafından takip edilmekte ve sürdürülmektedir. 

Transların güncel kimlik bilgilerinin her kurum ve kuruluş tarafından güncellenmesi ve gizliliğin esas alınması insan 
hakkıdır. 

Ece’nin diploma bilgilerinin acilen rektörlük tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

Ece’nin diplomasını duvara asabilmesi, çok sevdiği mesleği olan diş hekimliğini yapabilmesi için Marmara Üniversite-
si’ni insan hakları çerçevesinde hareket etmeye, Ece’nin diplomasından elini çekmeye davet ediyoruz. 

Translara yapılan her türlü kimlik ayrımcılığı için #BizeBirYasaLazım 

ODTÜ cinsiyetsiz tuvalet istiyor, yönetim transfobik tutumda inat ediyor!41

Tarih: 18 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

“ODTÜ, öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet talebine sosyal medyada haber yapmayın diyerek yanıt veriyor.”

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışmasının, ODTÜ yönetiminden cinsiyetsiz tuvalet talebi, yönetimin “cinsiyetsiz, Lgbti+ gibi ifa-
delerin kullanılmaması” ve meselenin “sosyal medyada çok fazla haberinin yapılmaması” talepleriyle yanıtlandı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, 15 Mart tarihinde toplam 420 öğrencinin imzasının bulunduğu Cinsiyetsiz Tuvalet dilek-
çesini üniversite yönetimine ilettiklerini, zaman içinde Dekan ve Bölüm Başkanlarıyla görüşmeler yaptıklarını ve Nisan 
ayında dekanlıktan Cinsiyetsiz Tuvaleti iki hafta içerisinde açacaklarına dair söz aldıklarını ifade ediyor. Dekanlık bu 
görüşmelerde ODTÜ LGBTİ+ Dayanışmasından, cinsiyetsiz ve LGBTİ+ terimlerinin kullanılmaması ve konuyu sosyal 
medyaya taşımamaları gibi taleplerde bulundu.

Üniversite yönetiminin cinsiyetsiz tuvalet için dersliklerin çok uzağında bulunan tuvaletleri önermesi ve yönetimin 
“bir-iki hafta içerisinde Cinsiyetsiz Tuvaleti açacağız” demesine rağmen, sürecin uzatılmış olmasına dikkat çeken 
ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, üniversitedeki LGBTİ öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet haklarından mahrum bırakıldığına 
dikkat çekiyor.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, üniversite yönetiminin cinsiyetsiz tuvalet taleplerini karşılamaması üzerine yaptıkları 
açıklamada, “ODTÜ’deki trans-kuir-cinsiyetsiz+ öğrenciler olarak hakkımız olanı istiyoruz! Kampüsün her alanı cis-
gender kadın ve erkeklere göre oluşturulmuşken bizler ODTÜ’de yaşayan trans-kuir-cinsiyetsiz+ öğrenciler olarak 
kıyıda köşede kalmış tuvaletleri değil, hakkımız olanı istiyoruz” diyor.

Mersin Onur Haftası’ndan tehditlere cevap: Onuruma dokunamazsın!42

Tarih: 4 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Etkinliklerinin tehdit edildiğini duyuran Mersin Onur Haftası Komisyonu, #OnurumaDokunamazsın diyerek dayanış-
maya çağırıyor.

Mersin Onur Haftası Komisyonu, haftaya yönelik homofobik ve transfobik tehditlere karşı sosyal medya kampanyası 
başlattı. “5-11 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 3. Mersin Onur Haftası-Yürüyüşü İslamcı-gerici gruplar tarafından he-
def gösterildi” diyen Komisyon, haftanın ilk gününde (5 Haziran) basın açıklaması da yapacak.

“Tehditler açık bir nefret söylemi”

Komisyon, açıklamasında çeşitli basın yayın organları ve kurumlar tarafından etkinlik yapılacak yerlerin hedef göste-
rildiğini belirtti:

41  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23798 
42  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23913 
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“Milat gazetesinin yaptığı haberden sonra, İslami analiz internet gazetesinde de hedef gösterildik. Ensar Vakfı, Türki-
ye Gençlik Vakfı, İHH, Beyza Piliç, MÜSİAD, AGD, Memur Sen, Cihannuma Derneği etkinlik yapacağımız mekanları ve 
oteli hedef alan toplu mesajları üyelerine gönderdiğini tespit ettik.

“3. Mersin Onur Haftası öncesinde İslamcı-gerici gruplar yaptıkları çağrılar ile bizi “onursuz, ahlaksız” ilan ederek 
yapılacak yürüyüşleri tehdit etti. Bu grupların savurduğu tehditler LGBTİ+’ların onurlu bir yaşam mücadelesine yö-
neltilmiş açık bir nefret söylemidir ve asla kabul edilemez.”

“Kimsenin tehdit etmeye hakkı olamaz”

Onur Yürüyüşü’nün, LGBTİ+’ların onurlu bir hayat taleplerinin simgesi olduğunu hatırlatan Komisyon açıklamasına 
şöyle devam etti:

“Kimsenin LGBTİ+ bireyleri ne tehdit etmeye, ne de onurlarına dil uzatmaya hakkı olamaz.

“Onur Haftası’na ve LGBTİ+’lara yönelik tehdit ve saldırı çağrıları, insan haklarının temel ilkelerini çiğneyerek ifade ve 
örgütlenme özgürlüğümüzü ihlali ediyor. Gerçekleştirilen hakaretlerle açıkça nefret ve ayrımcılık suçu işlenmektedir. 
Bu tehditler karşısında yetkililere düşen biz LGBTİ+ bireyler için adaleti ve güvenliği sağlamaktır. İnsan haklarına say-
gılı tutum alarak, barışçıl ve güven içinde bir Onur Haftası’nı gerçekleştirmemizi sağlaması gerekmektedir.”

Komisyon, baskı ve nefret söylemlerinin onuru savunmaktan vazgeçiremeyeceğini de vurgulayarak, “Biz bugüne ka-
dar olduğu gibi hep varolacak, varoluşumuzu hep haykıracak ve varoluşumuzdan hep onur duyacağız” dedi.

Basın toplantısına çağrı

Gerekli hukuki sürecin başlatılacağını söyleyen Komisyon, haftanın ilk gününde basın toplantısı yapacaklarını duyur-
du:

“Yapılan tehditlere ve nefret söylemlerine karşı hakkımızı savunacağız ve gerekli hukuki süreci başlatacağız.

“Yapacağımız suç duyurusunun ardından 5 Haziran Pazartesi günü Mersin Eğitim Sen şubesinde saat 12.00’da konuy-
la ilgili basın toplantısı gerçekleştireceğiz. Tüm insan hakları savunucularını dayanışmaya bekliyoruz.

“Şehirlerin kuytularında değil her yerindeyiz “Alışın, Burdayız!””

Milat gazetesi hedef göstermişti

Milat gazetesinde 1 Haziran’da yayınlanan bir “haber” ile Mersin Onur Haftası hedef gösterildi. “Onur’suz provokas-
yon” başlıklı haber boyunca LGBTİ’leri aşağılayan ifadeler yer aldı. Nefret söyleminin yoğun olarak kullanıldığı haber-
de yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

“Önceki sene İstanbul’daki ‘onur’suz yürüyüş rezil görüntülere sahne olmuştu. Simdi de aynı rezillik, 5-11 Haziran’da 
Mersin’de sergilenecek. Müslüman bir ülkede, Ramazan ayında Müslümanları tahkir etmeyi hedefleyen eyleme büyük 
tepki var.

“Bu rezilliğe, Soros’un vakıfları, Avrupa Birliği ve Eğitim-Sen de sponsor oldu.

“Müslüman bir ülkede, üstelik Ramazan ayı gibi kutsal bir ayda halkın bakmaktan dahi imtina edeceği kıyafetlerle 
sokaklarda fütursuzca eylem yapacak olan LGBT bireylerine Mersin ev sahipliği yapacak. Bir destek de 120 bin üyesi 
bulunan ve 50 bine yakın üyesi FETÖ’den soruşturulan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mersin 
şubesinden geldi.

“Her fırsatta kendilerine haklar tanınması bahanesiyle yürüyüş düzenleyen gay ve translar, önceki yıl düzenlenen 
yürüyüşte imza attıkları rezaletle neden toplumdan izole edildiklerini de kanıtlamışlardı.

“2014’te düzenlenen LGBT yürüyüşüne Türk halkına hakaret eden ve daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan Barbaros 
Şansal da destek vermişti. Yürüyüşte Hristiyanlığın haç sembolü de öne çıkan figürler arasındaydı.”

Gazete, Onur Haftası etkinliğinin tam programı da paylaştı. Milat gazetesinin yanı sıra İslami Analiz isimli sitede de 
haftayı hedef gösteren bir yazı yer aldı. Sosyal medyadan da haftaya dönük tehdit mesajları paylaşılıyor.
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Mersin’de otelden Onur Haftası’na ayrımcılık!43

Tarih: 5 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Mersin Onur Haftası etkinliklerinin bir kısmının yapılacağı The Monard Hotel son anda “toplum değer yargıları” diye-
rek organizasyonu iptal ettiğini duyurdu.

Bu yıl Mersin’de üçüncüsü yapılacak Mersin Onur Haftası hedef gösteriliyor. Homofobik ve transfobik grupların tehdit 
ettiği Onur Haftası etkinliklerinin bir kısmına ev sahipliği yapacak The Monard Hotel de son anda bir açıklama yaptı 
ve “Uzun zaman önce rezervasyonu yapılan bir organizasyonu iptal ettiğini” duyurdu.

Otel yönetimi iptal kararını açıkladığı sosyal medya gönderisinde, “Bizim için toplumumuzun değer yargıları her za-
man öncelikli olup, Milletimizin görüşleri her şeyden önemlidir” ifadelerini kullanarak ayrımcılık yaptı.

Homofobi ve transfobi karşıtlarının yaşanan ayrımcılığa tepki göstermesinin ardından otelin Facebook hesabına eri-
şim sağlanamazken, ayrımcı açıklama Twitter hesabında duruyor.

“Yaşanan büyük bir ayrımcılık”

Konuya ilişkin KaosGL.org’a bilgi veren Mersin Onur Haftası Komisyonu ve Mersin 7 Renk LGBTİ Dayanışma Derne-
ği’nden Gizem Derin, tehditlerin ardından otelle iletişimde olduklarını ancak kendilerine hiçbir iptal kararı bildirilme-
den sosyal medyadan açıklama yapıldığını söyledi:

“Bize hiçbir bilgi verilmeden sosyal medyadan açıklama yapan otel son anda aldığı bu kararla ayrımcılığa ortak ol-
muştur. Onur Haftası’na yönelik tehditlerde olduğu gibi bu yaşanan ayrımcılığa ilişkin de hukuki süreci başlatacağız.”

Milat ve Akit, Mersin Onur Haftasını hedef göstermeye devam ediyor44

Tarih: 7 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

3. Mersin Onur Haftası ve Yürüyüşü Milat ve Akit Gazeteleri tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor.

Mersin Onur Haftası’nı hedef gösteren ilk metin 1 Haziran günü yayınlanan Milat Gazetesinden Özlem Doğan imzasını 
taşıyor. “Onur’suz Provokasyon” başlıklı yazı, Onur Haftası’nın provokasyon amacıyla yapıldığını öne sürüyor. Onur 
Haftası’nı “Müslümanları tahkir etmeyi hedefleyen”, “LGBTİ’nin haçlı ittifakı”, “Müslüman gençlerin ahlakını bozmak 
için yapılan etkinlik” olarak betimleyen Doğan’ın nefret yazısında Eğitim-Sen LGBTİ’lerle dayanışma sergilediği için 
hedef gösterildi. Aynı yazı “toplumda tepki çığ gibi” başlığıyla gerçeği çarpıtıyor.

LGBTİ’lerle dayanışan kurumlar hedef gösterildi

Yeni Akit de dün “Mersin’deki onursuz yürüyüş iptal edildi” başlıklı bir yazı yayınladı. LGBTİ’lere “Ramazan ayında 
provokasyon peşinde olan sapkınlar grubu” diye saldıran Akit, İzmir’deki yürüyüşün “tüm tepkilere rağmen” gerçek-
leştiğini iddia ediyor. Mersin Valililiğinin her sene olduğu gibi bu sene de izin vermediği Onur Yürüyüşü’nü “Mersin’de 
sapkına geçit yok” ara başlığıyla duyuruyor.

aber hedef göstermede sınır tanımıyor; “PKK’lılar destek veriyor”, “Alman Friedrich Naumann Vakfı’nın fonladığı Ka-
osgl”, “PKK yanlısı terör bildirisine imza atan akademisyenler, Tabipler Odası, Alisiz Alevi oluşumu Pir Sultan Abdal 
Derneği Mersin Şubesi ve PKK’nın STK uzantısı İnsan Hakları Derneği’nin” ifadeleri yer alıyor.

Mabel Matiz’in fotoğrafı buğulanarak kullanıldı

Milat Gazetesi bugün yani Mersin Onur Yürüyüşü’nden bir gün önce yeniden benzeri bir nefret haberine yer verdi. 
Haber, Mabel Matiz’in Onur Yürüyüşü’ne katıldığı bir fotoğrafı göğsü ve elindeki dövizi buğulayarak kullanmış. Eği-
timsen’den, Tabibler Odasına, LGBTİ topluluğundan destekleyen tüm kurumalar nefret kusan bu haberde Milat, Cum-
huriyet Gazetesi tarafından hedef gösterildiğini yazacak kadar da pervasız. Gazete, Mersin Onur Haftası Komitesi’nin 

43  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23914 
44  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23937 
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basın açıklamasına yer veren Cumhuriyet Gazetesi’ni kendilerini hedef gösterdiğini ileri sürüyor.

Aşk nefretten güçlüdür!

Mersin Onur Haftası etkinlikleri devam ediyor. Mersin Onur Yürüyüşü’nün hedef gösterilmesi üzerine KaosGL.Org’da 
Gökkuşağı Forumuna yazan Aylin Keser’in cesaretlendirici cümleleriyle bitirelim: “Geçmişten günümüze birileri yıkar-
ken biz yeniden kurduk. Birileri üstünü karaladı biz yeniden çizdik. Birileri saldırıp parçaladı ama biz yeniden bir araya 
geldik. Çünkü aşk nefretten daha güçlüdür.

Yargılanan Alperen Ocakları Başkanı’ndan yine tehdit!45

Tarih: 19 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Geçtiğimiz yıl Onur Yürüyüşü’nü tehdit ettiği için hakkında dava açılan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat 
Mican yine sahnede: “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz.”

2016 LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit eden, hakkında dava açılan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat 
Mican bu yıl da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etti.

Kültür TV’de (KRT) yayınlanan bir televizyon programına katılan Mican nefret dolu ifadelerini sürdürdü:

“Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz. Biz hiçbir şekilde ne olursa olsun yü-
rütmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya. 
İstesek 200 bin kişi de buluruz.

“Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. İstihbaratımızı uyarıyoruz. Bu bir proje, kapitalist, komünist, em-
peryalist güçlerin projesi. Eşcinselliği yaygınlaştırarak, aile birliğini yok etmek, üremeyi durdurmak, karı koca ilişkisini 
sonlandırmak ve karı koca ilişkisinden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı fert olabilmesini engellemek 
istiyorlar. Aile yapısının temeline koyulmuş dinamittir. Gençler o yöne doğru meylediyorlar. Özellikle mahalle çalış-
malarına indiler.”

Ne olmuştu?

Mican, geçtiğimiz yıl da onur yürüyüşlerini tehdit etmiş, homofobik ve transfobik nefret söyleminde bulunmuştu. 
“İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normal-
leştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diyen Mican tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapa-
rak, “Biz Taksim’de sopalarla kovalayalım demedik” demek zorunda kalmıştı.

Mican’ın bu açıklamasının ardından LGBTİ dernekleri suç duyurusunda bulunmuş, açılan davanın ilk duruşması 18 
Mayıs’ta görülmüştü. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan yargılanan Kürşat Mican ve avukatı mahkemeye 
gelmemişti.

LGBTİ örgütlerinden Beşiktaş Belediyesi ve Hazinedar açıklaması46

Tarih: 21 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

SPoD: LGBTİ+ haklarına karşı verilen bu özgürlük aleyhtarı tepkileri yatıştırmaya öncelik verilmesini Belediye’nin bu-
güne kadarki çalışmalarının ve emeklerinin üzerine gölge düşürebilecek ve bu çalışmalarla bağdaşmayan, tutarsız bir 
davranış olarak değerlendiriyoruz.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Lambdaistanbul LGBTİ, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın sosyal medyadaki ifadelerine ilişkin açıklama yayınladı.

Beşiktaş Belediyesi’nin LGBTİ+ Onur Haftası dolayısıyla belediye binasına gökkuşağı bayrağı asmasının ardından 
belediyenin sosyal medya hesabından, “Freddie Mercury’nin askerleriyiz” tweet’i atıldı.

45  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24031 
46  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24053 
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Başkan Hazinedar bu tweet’i kaldırttı ve ardından kendi sosyal medya hesabından şunları yazdı:”Sosyal medyada 
çalışan bir arkadaşımızın işgüzarlığı için bizi seven ve takip eden tüm yurttaşlarımdan özür dilerim. Biz sadece Hz. 
Muhammed Mustafa (Sav) ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerinin peşinde Devletimizin ve Milletimizin askeri 
oluruz… İnsanlarımızın değerlerine, kültürlerine, inançlarına saygı göstermek Beşiktaşımızın ve Beşiktaş Belediye-
si’nin en önemli yaşam ve yönetim düsturudur. Bunu gösterirken özenli olmak, abartmamak topluma doğru anlat-
makta hassasiyetlerimizin başında gelir… Bu anlayışa uymayan hiçbir davranış, tutum, lisan, yaklaşım bizde karşılık 
bulmaz. Bu nedenle Beşiktaş Belediyesi’ni ve (beni) temsil etmeyen tweet Ağrı’da bulunduğum sırada öğrenilmiş 
derhal müdahale edilerek sildirilmiştir. Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz. İnancımız 
ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir. Saygılarımla”

Lambdaistanbul: LGBTİ’lerden özür dilemeye çağırıyoruz

Lambdaistanbul LGBTİ, Hazinedar’ın bu tutumuna ve yazdıklarına ilişkin şunları kaydetti:

“Dün Onur Haftası nedeniyle astıkları gökkuşağı bayrağından dolayı kutladığımız Beşiktaş Belediyesi ni bugün Beşik-
taş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ın twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle kınıyoruz.

“Bir yerel yönetimin görevi sınırları içerisinde bulunan herkese eşit davranmak ve herkesin sunduğu hizmelerden eşit 
yararlanmasını sağlamak adına gerekli önlemleri almaktır. Murat Hazinedar LGBTİ Dostu Kentler protokolünü imza-
ladığında ilçesi sınırında yaşayan LGBTİ’lerin haklarını koruyacağına ve konuda çalışmalar yapacağına dair bir söz 
vermiştir. Bugün ise yaptığı paylaşımlarla verdiği sözü tutmamış ve LGBTİ+ Hakları konusunda bugüne kadar yaptığı 
güzel çalışmalara gölge düşürmüştür.

“Beşiktaş’da ve diğer tüm ilçelerde LGBTİ+’ler her zaman varlardı ve varolmaya da devam edecekler. Beşiktaş Beledi-
yesini ve Murat Hazinedar’ı yaptığı hatanın farkına vararak LGBTİ’lerden özür dilemeye çağırıyoruz.”

SPoD, LGBTİ Dostu Belediyecilik protokolünü hatırlattı

Yerel yönetimlerde LGBTİ temsili için çalışmalar yürüten SPoD ise bütün süreci özetleyen bir açıklama yayınladı. 
SPoD’un açıklamasının tam metni şöyle:

“Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana, yak-
laşık 6 senedir siyasal katılım çalışmaları kapsamında belediye hizmetlerinin ayrımcılıktan arındırılması için çalışmalar 
yürütüyoruz.

2014 Yerel Seçimleri öncesi il, ilçe meclisi ve belediye başkanı adaylarının “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü” 
imzalama çalışmalarının yanında farklı partilerden LGBTİ+ adayları da destekleyerek güçlendirme çalışmaları yaptık. 
Bugün hala Belediye Eşitlik Endeksi çalışmamızda belediyeleri LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığı engellemekle ilgili adım 
atma yönünde güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar belediyelerin gerçekleştirdikleri 
örnek kabul edebileceğimiz çalışmaları ön plana çıkartmayı böylelikle diğer belediyelerin de teşvik edilmesini hedef-
liyoruz.

“SPoD, belediyelerin LGBTİ+ eksenli politikalar üretip, halihazırda sundukları hizmetlere LGBTİ+ların erişebilmeleri 
ve gerekli talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetler üretmeleri için çalışmalarına tüm bunların LGBTİ+lar için 
bir ayrıcalık değil bir hak olması gerektiği inancı ile girişti. LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığın önlenmesinin sadece bir 
belediyenin değil bütün belediyelerin görevi olması gerektiği ilkesiyle hareket ederek parti ayrımı yapmaksızın savu-
nuculuk çalışmalarını yürüttü.

“Yerel seçim kampanyamızın sonucunda pek çok insan hakları savunucusunun ve  LGBTİ+ hareketinin farklı bileşen-
lerinin desteği ile Sedef Çakmak arkadaşımızın Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi’ne seçilebilmesini sağlayacak toplumsal 
desteğe ulaştık. Sedef Çakmak’ın Beşiktaş Belediyesi’ne girmesiyle Beşiktaş Belediyesi LGBTİ+ hakları ile ilgili hızlı 
bir farkındalık yaşadı. Belediye kapsamında LGBTİ+ların sorunlarına eğilen cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli 
ayrımcılık karşıtı çalışmalar üretildi. Pek çok belediye de bu rüzgarda ayrımcılığa karşı daha görünür daha cesur 
mücadele edebildiler. Bu çalışmalara dahil olan, hem Beşiktaş’ta hem diğer belediyelerde LGBTİ+ hakları için çalışan, 
emek veren, bütün aktivist, bürokrat ve politikacılara hareketimize destekleri için tekrar teşekkürü bir borç biliriz.

“LGBTİ+ toplumunda hayal kırıklığına sebep oldu”
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“LGBTİ+ların insanlık onurlarını savundukları LGBTİ+ Onur Haftası’nı tüm coşkumuzla kutladığımız bu günlerde, be-
lediyelerden de bu minvalde paylaşımlar beklerken, belediye bünyesinde LGBTİ+ hakları ile ilgili kafa karışıklıklarının 
devam ettiğini görmek bizleri kaygılandırıyor. 19 Haziran Pazartesi akşamı Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazi-
nedar’ın Belediye’nin Twitter hesabından atılan bir tweet’in kendi görüşünü yansıtmadığına dair yaptığı bir açıklama-
sında “Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize sebep olamaz inancımız ve toplumsal yaşama bakışımız 
buna engeldir.” açıklaması LGBTİ+ toplumunda ciddi bir hayal kırıklığına sebep oldu.. 

“Belediye’nin çalışmalarıyla bağdaşmayan bir davranış”

“LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığa karşı pek çok girişimi olan bir belediyenin kendi çalışmalarına dair gelen tepkilere 
yönelik, öncelikle baskıların mağduru olan biz LGBTİ+ları değil, özgürlüklere ket vuran bir anlayışla ilerleyen tehditkar 
bir kitleyi muhatap almasını ve LGBTİ+ haklarına karşı verilen bu özgürlük aleyhtarı tepkileri yatıştırmaya öncelik 
verilmesini Belediye’nin bugüne kadarki çalışmalarının ve emeklerinin üzerine gölge düşürebilecek ve bu çalışmalarla 
bağdaşmayan, tutarsız bir davranış olarak değerlendiriyoruz.

“Belediye Başkanlığı makamından doğru yazılan bu ifade bize aynı zamanda hakların inşa edildiğini ve kazanıldığını 
hatırlatırken; yerel yönetimlerin, bu toplumun bir parçası olan LGBTİ+ların ihtiyaç ve taleplerine yanıt verme yönünde 
dönüşmeleri ve tam da bu şekilde demokratikleşmeleri için daha çok çalışmamız gerektiğini yeniden gösterdi.

“Teşvik ile çoğaltılamadığı gibi baskı ile de azaltılamaz”

“Bununla beraber, hem bütün belediyelere, hem de belediyeleri baskı altında tutmak isteyen ve özgürlüklere taham-
mülü olmayan kesimlere tekrar ifade etmek istiyoruz ki, “eşcinsellik” ya da herhangi bir cinsiyet kimliği veya cinsel 
yönelim bahsedildiği gibi “teşvik” ile çoğaltılamadığı gibi baskı ile de azaltılamaz. LGBTİ+ yönelimler ve kimlikler 
daha sağlıklı ve kapsayıcı bir toplum için sadece özgürleştirebilirler ve böylelikle kendilerini gizlemekten ve baskıdan 
kurtarabilirler. Yerel ve merkezi yönetimler nezdinde uygulanan politikalar ise, ancak ve ancak toplumun tüm kesim-
lerinin ihtiyaç ve taleplerine yanıt vererek kapsayıcı, demokratik ve adil olabilirler. Belediyelere yönelik dile getirdi-
ğimiz talep ve beklentilerimiz LGBTİ+ kimliklerin ayrımcılık ve şiddete uğramaması ve hizmetlerden eşit bir şekilde 
yararlanmaları için adalet arayışının desteklenmesi ile ilgilidir.

“Unutmamak gerekir ki, sunulan belediye hizmetleri, biz LGBTİ+ların da ödedikleri vergiler aracılığı ile oluşan hizmet-
lerdir ve biz LGBTİ+ların bu hizmetlerden ihtiyaçlarımız doğrultusunda ayrımcılığa uğramadan faydalanabilmemiz 
en temel hakkımızdır. SPoD olarak, hiçbir türlü baskıya veya atılan geri adımlara boyun eğmeden bütün belediyeleri 
özgürleştirene, uygulanan tüm yerel politikaları LGBTİ+ları kapsayıcı hale getirene kadar çalışacağımızı ve haklarımızı 
talep etmeye devam edeceğimizi bütün kamuoyuna ve LGBTİ+ hareketine duyururuz.

“LGBTİ+ Onur Haftası hepimize tekrar kutlu olsun!”

Tek renge sabitlenmiştir!47

Tarih: 22 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gökkuşağını tek renkte sabitledi.

İstanbul’da bulunan “M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi” metro hattının açıldığı günden beri gökkuşağı renkli ışıklandır-
ması, «15 Temmuz Şehitler Köprüsü» tartışmasının ardından tek renk bir tasarıma dönüştürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışma Grubu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya (İBB Beyaz Masa) yolcu sıfa-
tıyla yaptığı şikayetlere yetkililer, metro hattının gökkuşağı renklerinin yolcuların talebi üzerine tek renk yapıldığı ifade edildi.

“Hangi yolcular diğerlerinden üstündür?”

İBB Beyaz Masa, yolculardan gelen tepkilere” istasyondaki ışıklandırmalar yolcularımızdan gelen talepler doğrul-
tusunda tek renge sabitlenmiştir” yanıtını verdi. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışma Grubu,  “İBB’ye soruyoruz, 
hangi sıfatlara sahip yolcular diğerlerinden üstündür? Renkli istasyon isteyenler YOLCUNUZ değil midir, yolcularınız 
arasında nasıl bir hiyerarşi gözetilmektedir?”sorularını yetkililere yönelterek kendilerine verilen verilen yanıtı sosyal 
medya hesaplarında paylaştı.

47  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24074 
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Grup, İBB’nin tavrını Onur Haftası’na ve dolayısıyla LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemlerinin ve hedef gösterme-
lerin bir sonucu olarak gördüğünü ifade ediyor.

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü” tartışması hakkında

Adı “15 Temmuz Şehitler Köprüsü” diye değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nün gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasının 
ardından köprüdeki ışıklandırmanın “LGBTİ propagandası” olduğunu iddia eden bir grup sosyal medya üzerinden 
uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye’si sosyal medya hesaplarından 19 Haziran günü, konuyu Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
görüşerek bu ışıklandırmanın kaldırıldığına ilişkin bir tweet attı ve bu twetinde “vatandaşların yüreğine su serpilsin” 
diye değiştirilen ışıkların görselini de paylaştı.

Victoria’s Secret Zorlu’da transfobi48

Tarih: 30 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Zorlu Center’daki Victoria’s Secret mağazası “müşteriler rahatsız oluyor” diyerek trans müşterisinin alışveriş 
yapmasını engelledi.

İstanbul Zorlu Center›daki Victoria’s Secret mağazası, “müşteriler rahatsız oluyor” diyerek trans müşterisinin alışveriş 
yapmasını engelledi. Gülşen Afife, 28 Haziran tarihinde sütyen almak için Zorlu Center Victoria’s Secret mağazına 
gitti. Satış danışmanıyla uygun ürünü bulduktan sonra, denemek için kabinlere yöneldi ancak kabin görevlisi kahka-
halar atarak mağaza müdürünü çağırdı. Mağaza müdürleri ise Gülşen Afife’ye “müşteriler rahatsız oluyor, deneme 
kabinine giremezsin” yanıtını verdi.

“Kabin görevlisi kahkahalarla mağaza yöneticilerini çağırdı”

Gülşen Afife maruz kaldığı transfobik ve ayrımcı uygulamayı şöyle anlattı:

“Dün (28 Haziran) saat 5 sularında, ihtiyacım olan sutyeni almak için Zorlu Center Victoria’s Secret mağazasına git-
tim. Satış danışmanıyla uygun ürünü bulduktan sonra, denemek için kabinlere gittim. Mağazanın kabinlerini kullanan-
lar bilirler, ortada bir koltuk vardır ve her kabin bir oda gibi tasarlanmıştır. Odaya ürün desteği sağlayan bir çalışanla 
girersiniz ve denemelerinizde yardımcı olur. Kimsenin sizi görmesine imkân yoktur.

Deneme alanına girdiğimde, görevliye ürün demek istediğimi ve sırada olduğumu belirttim. Kendisi artan kahkaha-
larla dışarı çıktı ve yaklaşık iki dakika sonra mağaza yöneticisi olduğunu iddia eden iki tane kadın geldi. Bu esnada 
boşalan oda kabinlere her hangi bir ürün desteği sağlayan çalışan olmadığı için giremedim.

“Beyefendi lütfen yapmayın”

Gelen iki kadından biri ‘maalesef burada deneyemezsiniz, buna izin veremeyiz’ dedi. ‘Neden’ diye sorduğumda bura-
da kadınların denediğini ve daha önce buna izin vermediklerini’ söyledi. ‘Ben kadınım’ dedim ancak ‘beyefendi lütfen 
yapmayın’ diye yanıt verdiler.

“Müşteriler rahatsız”

‘Bu söylediğiniz şey şirket kurallarından biri mi?’ dedim. ‘Şu elimdeki sütyenin tasarımcısından ütücüsüne kadar bir 
sürü LGBTİ çalıştıran uluslararası bir firmanın böyle bir kararı olmayacağını’ söyledim. ‘Bizim çok fazla gey çalışanımız 
var ama burada denemenizden müşteriler rahatsız oluyor, bildirim aldık’ dedi.

‘Onlar müşteriyse, ben neyim? Kapalı odalarda, kim neysen rahatsız oluyor? Ortak bekleme alanından mı? Buradan 
bakarsak mağazaya trans kadınların ve geylerin girmesine müsaade etmemeniz gerekiyor o zaman’ dedim. ‘Kişisel 
algılamayın, gay çalışanlarımız var, kişisel bir konu değil, müşteriler rahatsız oluyor’ diye tekrar edince, konuyu uzat-
mak istemeyerek, sürecimin başında bir trans kadın olarak ‘yaptıklarının nefret suçu olduğunu, ayrımcılık olduğunu’ 
belirterek ve kabinde ki diğer kadınlardan destek bularak mağazadan ayrılmak zorunda kaldım.”

İstanbul Zorlu Center›daki Victoria’s Secret mağazası’nda transfobik uygulamaya maruz kalan Gülşen Afife, yaşadığı 
ayrımcılıktan ötürü hukuki süreci başlatacağını ifade etti.  

48  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24112 
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Zalimin zulmü varsa bizim dayanışmamız var!49

Tarih: 13 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans Tutsak Esra ile Dayanışma Ağı, kaosGL.org’a konuştu: Baskılar mahkum bir trans kadın olduğunda katlanarak 
artıyor.

Büyük çoğunluğun arkadaşlık veya sıradan bir diyalog kurmaktan çekindiği bir trans olarak 5 dakika sokakta dolaş-
tığınızı düşünün. Kiralık bir eve çıkmayı, size ev verecek bir ev sahibi bulsanız bile imza toplayıp sizi apartmandan 
attırmak isteyen transfobik komşularınızı. Trans kimliği ile yaşayanların sıradan günlük rutinlerini bile bir eziyete dö-
nüştüren bu resmi bir sistematikle desteklenen yaygın trans nefreti ortamı içerisinde cezaevine düşmenin içeride sizin 
nasıl alacağınız her nefesin boğazınızı tırmalayarak akciğerlerinize ulaşacağını düşünebilirsiniz belki. Trans Tutsak 
Esra Arıkan’ın koşullarını gündeme almak istiyoruz.

Eğer sosyal medya platformlarında profil fotoğraflarımıza gökkuşağı renklerini koyuyor ve eşitlik istediğimizi söylüyor-
sak pratikte de yapabileceğimiz somut bir dayanışma var. O halde buyurun konuyu öğrenmeye ve birlikte fikir üretmeye.

Trans Tutsak Esra ile Dayanışma Ağı’ndan arkadaşlarımız kaosGL.org’a konuştu.

“OHAL süreci hapishanelerde etkisini gösteriyor”

Esra kaç yaşında, ne işle meşgul idi? Ne sebepten ceza aldı?

Esra 37 Yaşında, 13 yıldır hapishanede tutuklu bulunuyor. Adli bir vakadan dolayı içeride. Daha önce uzun yıllar seks 
işçiliği yapmış. 

Kendisi ile düzenli görüşüyor musunuz? Nasıl tanıştınız? En son ne zaman görüşebildiniz ve gördüğünüz kadarıyla 
nasıl kendisi? Ona, trans olduğu için ne gibi zorluklar yaşatıyorlar?

Esra’nın yasal vasisi yani dışarıdaki legal süreçlerde rol alan bir kişi var. Görüşlere de o gidiyordu şimdiye dek, Esra 
bir iki hafta evvel görüş için Trans Tutsak Esra ile Dayanışma Ağı içerisinden bir arkadaşımızın adını yazdırdı. Yani son 
birkaç haftaya dek, bireysel mektuplaşmalarımız, vasisi ve diğer aktivistler yoluyla iletişime geçebiliyorduk.

Esra ile iletişimimiz geçen yıl Kasım ayında maruz bırakıldığı işkence ve tecrit koşulları sosyal medya ve basında yer 
almaya başladığı dönem başladı. Mektuplaşmalarımız sırasında yapabileceğimiz çok şey olduğunu görünce “Trans 
Tutsak Esra ile Dayanışma Ağı” ismiyle bir inisiyatif oluşturuldu. 

Sonrasındaki İzmir, Atina, Üsküp ve Bitola şehirlerinde dayanışma geceleri organize edildi, dönüştürdüğümüz, kul-
lanmadığımız eşyaların satışı yapıldı, hala da devam ediyor. Özellikle tutsaklarla olan dayanışmalarda, süreklilik çok 
büyük önem arz ediyor.

Esra 13 yıldır cezaevinde ve sıradan bir tutuklunun sahip olduğu birçok hakka sahip değil. Kaldığı hapishanelerde cin-
siyet kimliği bahane edilerek tecritte tutuluyor. Yine aynı bahane ile havalandırma, kütüphane, atölyelerde çalışmak 
gibi hayatında sosyal ve ekonomik farklılıklar yaratabilecek etkinliklerden de mahrum bırakılıyor. 

Yakın bir zamanda Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Sevk edilmeden hemen önce gönderdiği mektuplar 
hâlâ elimize ulaşmadı. Görüş için gittiğimizde de yanlış saat için bilgilendirildiğimizi öğrendik ve göremedik Esra’yı, 
önümüzdeki hafta tekrar görüşe gideceğiz. 

OHAL süreci elbette hapishanelerde de etkisini gösteriyor. Esra ile legal bağı olmayan insanlar haricinde kimseyle 
görüş günü ve saati paylaşılmıyor artık. Her an yaptırım ve uygulamalar şekil değiştirebiliyor. Sosyal hayattan farklı 
olarak ivedilikle tavır alınması gereken durumlar oluşabiliyor tutsaklık koşullarından dolayı.

Psikolojisini, trans kimliğinden bağımsız olarak değerlendirmek çok güç. İçeri girdiğinden beri, kimlik rengi mavi ol-
duğu için erkeklerle aynı hapishanede tutuluyor Esra. Elbette bu da onun durumunu zorlaştırıyor. Daha önce kaldığı 
hapishanelerde birçok kötü muamele, taciz, tecavüz ve işkenceye maruz bırakılmış bir insanın, anbean bu korkuyla 
tekrar karşı karşıya kalması demek oluyor Esra için erkek gardiyan ve görevlilerle muhatap olmak. 

49  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24193 
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Ne gibi konularda dayanışmamıza ihtiyaç var? (Para, mektup, görüşçü…)

Bu saydıklarının hepsinde dayanışma örülebilir ve örülüyor aslında Bora. Yani geçtiğimiz aylarda bizim yazdığımız 
mektuplar ve yurt dışından ulaşmaya çalışan insanlarınki de dahil olmak üzere gönderilen mektuplardan bazıları 
ulaşmadı Esra’ya. Mektuplar, yalnızca Esra ile değil bütün tutsaklarla yegane iletişim yolumuz. Hem içeriye hem de 
mahkuma yalnız olmadığını hissettirmenin en somut yöntemi. 

“Keyfi uygulamalar ve baskılar mahkum bir trans kadın olduğunda katlanarak artıyor”

Esra’nın trans geçiş süreci nasıl ilerliyor? Hastane veya cezaevi yönetimi zorluk çıkarıyor mu?

Esra 7 yıldır genital ameliyatı için birçok dernek ve aktivistin de dayanışmasıyla mücadele veriyor. Esra’nın kadın 
hapishanesine sevk edilebilmesi için, Türkiye Devleti’nin dayattığı bu operasyonu olmak zorunda. Haziran ayında, 
Pembe Hayat’ın ameliyat başvurusu sonuçlandı ve izin çıktı, fakat Eskişehir’deki hapishanenin doluluğu gerekçe gös-
terilerek Esra’nın nakli istendi. On gün önce Denizli’ye nakli gerçekleşti ama süreç uzamış oldu elbette. Keyfi uygula-
malar ve baskılar mahkum bir trans kadın olduğunda ekseriya artıyor.

Espressolab işletmecisi lezbiyen çifti mekandan kovdu50

Tarih: 13 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Lezbiyen bir çift, Ankara’da Espressolab isimli kafenin işletmecisi tarafından mekandan kovuldu.

Dün, Ankara Bahçelievler 7. Cadde’de hizmet veren Espressolab isimli kafenin işletmecisi, lezbiyen bir çifti mekandan 
kovdu.

Saldırıya uğrayan çiftten N.C, olayın nasıl gerçekleştiğini kaosGL.org’a anlattı:

“Espressolab adlı mekanda kız arkadaşımla yan yana oturduğum için mekandan kovulduk. Önümüzde hiçbir uyarı 
almadan kucak kucağa oturan heteroseksüel çiftler olmasına rağmen el ele bile tutuşmadan otururken bir çalışan 
yanımıza geldi ve patronun kameradan bizi izlediğini ve uygunsuz davranışlarımız olduğunu bu yüzden bize hizmet 
vermeyeceklerini söyledi.”

“İşletmeci konuşmaya gittiğimizde ‘Size ne, istediğimi atarım, davranışlarınız uygunsuz, orası beni ilgilendirir’ şeklin-
de konuştu. Heteroseksüel çiftler hakkında neden uyarı yapılmadığını sorduğumuzda ‘Size mi soracağım, siz rahatsız 
ettiniz’ dedi.”

N.C “Böyle iğrenç, ayrımcı, homofobik bir davranış görmedim. Bunun peşini bırakmayacağım” diyerek Espresso-
lab’ı Twitter hesabından ifşa etti. 

“Eşcinselliği yayıyor” dedikodusu ve ardından gelen ihraç51

Tarih: 19 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz, KHK ile ihraç edilmesine zemin hazırlayan süreci KaosGL.org’a anlattı: “Hakkımda ‘gey 
bara gittiğini duydum’, ‘eşcinselliği yayıyor’, ‘İlahiyatçı vasfıyla milli ve manevi değerler aleyhine propaganda yapıyor’ 
gibi cümleler kuran iki akademisyen…”

Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler arasında yer alan Uşak Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Çağlar Deniz ihraca giden süreci KaosGL.org’a anlattı.

“Toplumsal cinsiyet dersim bile soruşturma konusu edildi”

İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat mezunu, Eğitim-Sen üyesi Deniz sosyoloji doktorası yapmıştı. Toplumsal cinsiyet çalış-
maları dersi de veren Deniz, 2017 yılında üniversitede mobbinge uğradığını söyledi:

50  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24196 
51  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24233 
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“2017 yılında üniversite yönetimince yapılan tüm mobbing uygulamalarına rağmen, akademik teşvik uygulamasından 
yüz tam puan aldığımı söylemeyi gereksiz buluyorum. Toplumsal cinsiyet tartışmaları dersinde anlattığım ‘fallik yapı’ 
kavramı bile soruşturma konusu edildi.

“KHK ile atıldığıma dair paylaşımımdan sonra muhafazakarından sosyalistine, HDP’lisinden AKP’lisine, Romanından 
Kürtüne, dindarından agnostiğine çok farklı toplumsal gruplar arasında yer alan insandan teselli telefonu, mesajı 
aldım.

Diğer on binlerce mağdur KHK’lıdan tek farkım, 2016 Aralık ayından beri FETÖ’den tutuklu olan Uşak Üniversitesi 
Rektörü’nün hakkımda hazırlattığı FETÖ soruşturmasının içeriğini öğrenmem ve olayla alakalı suç duyurusunda bulu-
nup, tazminat davası açmam, Savcılık ve BİMER kanalıyla YÖK’ten soruşturma talebimde bulunmamdır.”

“Lehime dinlenmesini istediğim kişiler dinlenmedi”

Deniz ‘adalete teslim ettiği’ dosyanın içeriğini ise şöyle aktardı:

“Adalete de teslim ettiğim dosyaya göre dini inancım gereği herhangi bir tarikat veya cemaate bağlı olmayacağımı 
belirttim. Lehime dinlenmesini istediğim kişiler dinlenmedi. Tutuklu rektörün ifşa olmasını sağladığı dosyaya göre 6 
yıl görev yaptığım üniversitede, beni 4 öğretim üyesine sormuşlar. Bir hoca beni yeteri kadar tanımadığı için şahitlik 
yapamayacağını, diğeri ise beni tanıdığı kadarıyla FETÖ, KCK vs. gibi örgütlerle herhangi bir ilişkime dair bir şey bil-
mediğini söylemiş.”

“Gey bara gitti”, “Eşcinselliği yaymaya çalışıyor”…

Deniz kendisiyle sadece bir yıl çalışan ve tutuklu rektörün son zamanlarında üniversiteye aldığı iki kişinin ise kendisi 
hakkındaki ifadelerini paylaştı. Deniz, bir yardımcı doçent doktorun kendisiyle ilgili ifadelerini şöyle aktardı:

“Benim kendisini herhangi bir tarikat veya cemaat toplantısına çağırmadığımı, beni tanımadığını, sadece iki kez çay 
içtiğimizi, gey bara gittiğimi duyduğunu söylüyor. Kimden duyduğunu belirtmiyor. Kendisinde uyandırdığım kanaatin 
KCK üyesi olabileceğim veya FETÖ ile çıkara dayalı ilişki kurmuş olabileceğim olduğunu öne sürüyor.”

Deniz bir başka doçent doktorun ise kendisi hakkında, “Ermeni tehcirine dair devletin resmî söylemine uygun olma-
yan şeyler söylediği, ilahiyatçı vasfıyla milli ve manevi değerler aleyhine propaganda yaptığı, eşcinselliğe yaymaya 
çalıştığı, Erasmus koordinatörü olarak iki kız öğrenciye ayrımcılık yaptığı” şeklinde ifade verdiğini belirtti ve ekledi:

“Bunların nerde, ne zaman söylendiği ve neler olduğu belirtilmemiş. İlahiyatçı vasfımla milli ve manevi değerler 
aleyhine nasıl propaganda yaptığımı anlatmamış. ‘Eşcinselliği yaymaya çalıştığım’ ile sanırım toplumsal cinsiyet tar-
tışmaları derslerimle alakalı bir şeyi kast ediyor. Erasmus koordinatörü iken ayrımcılık yaptığım iddiasında ise bu 
öğrencilerin kim olduğu, nasıl ayrımcılık yaptığıma hiç değinilmiyor.”

“Dedikodudan öteye geçmeyen iddialarla soruşturma”

Deniz bu iddialara ilişkin cevaplarına şöyle devam etti:

“Bu iddiaları bırakın bir sosyoloji doçentinin, sosyoloji lisans ikinci sınıf öğrencisinin bile söylemesi ayıp sayılır. Çünkü 
sosyoloji ne egemenin papağanıdır, ne herhangi bir inancın misyoneridir, ayrıca herhangi bir cinsel yönelimin yayıla-
mayacağını bilir. Sosyoloji en çok da hetero-maşist söylemin uzağındadır. Kendisi sadece bana değil, gerekli sınavları 
başararak ve ilgili prosedürleri tamamlayarak yurtdışı staj hareketliliğine giden öğrencilerime de açıkça iftira atmak-
tadır. Maalesef Uşak Sosyoloji bölümündeki öğrencilere, aleyhimde yaptıkları dedikodular üniversitenin soruşturma 
komisyonunca şahitlik sayılan bu iki kişi ders verecek.

“Bu iki saçma sapan, dedikodudan öteye geçmeyen ve terörist (!) olup olmadığıma dair en ufak bir bilgi kırıntısı 
içermeyen iki sözde şahitlik ile üniversitede kurulan FETÖ soruşturma komisyonunca, düşük şüpheliden orta düzey 
şüpheliye geçirilmiştim.

Daha sonra FETÖ’den tutuklanacak rektör de bu dosyayı alelacele hakkımdaki bir diğer soruşturmanın dosyasına 
göndermişti. Süreçten dosyaları almak için YÖK’e gittiğimde haberdar olmuştum.

“Makamlarını kullanarak soruşturmaya müdahil oluyorlar”
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“Lehime ifade verecek öğrencileri UÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı bizzat arayarak Rektör Vekili’nin adını vererek korkut-
maktadır. Dersleriyle, notlarıyla ve istikballeriyle tehdit edilen ve ettirilen öğrenciler, bu durumu dile getirmeye bile 
korkar hale getirilmeye çalışılıyorlar. Rektör Vekilinin böylesi bir olaydan haberdar olmaması hayatın olağan akışına 
terstir. Bu kişiler oturdukları makamlarını kullanarak yürüyen soruşturma süreçlerine müdahil olmaktadırlar. Normal 
bir sistemde bu durumda yapılacak olan şey bellidir. Soruşturmaların selameti için görevden alınırlar.”

“Birileri, birilerini fena halde kandırıyor”

Deniz, kendisi ile ilgili “dedikodu yapan” kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Kendimi Dreyfus gibi hissettiğim, Arendt’in ‘kötülüğün sıradanlığı’ teorisiyle anlattığı böylesi bir süreçte; uğradığım 
haksızlıkları aşmamda şahsıma destek olan, tehditlere uğramalarına rağmen hakikatin yanında duran, hakkın ve ada-
letin ayağa kalkması için bana el veren tüm aileme, öğrencilerime, dostlarıma teşekkür ediyorum.

Bence birileri birilerini şu anda fena halde kandırıyor, kimse kızmasın lütfen kendim hakkında verilen karardan biliyorum.”

Başımızı Koyacak Yer Bulsak Kıçımız Dışarıda Kalıyor52

Tarih: 25 Temmuz 2017

Kaynak: Buse Kılıçkaya/Pembe Hayat

Evi taşıma süresinde apartmanın kapısının açılmaması, taşıma için gelen arkadaşlarımın kılık kıyafetleri ve nakliyeciler 
sorun oldu. Nihayet eve taşındım bu zorlu süre içerisinde. Bunlar hiç olmamış gibi, ev arkadaşımla beni evlendirmek 
isteyen ahlak bekçisi yöneticim, nasıl evleneceğimize dair farklı farklı metotlarla her gün kapımı çaldı. “Bir evde nikah-
sız iki kişi yaşayamaz, resmi nikahınız olsun, olmadı imam nikahıyla evlenin” diyerek tacizlerine devam etti.

5 yıldır oturduğum ev satıldığı için ev arama telaşesine girdim. Nereden bilebilirdim bu kadar zorluk yaşayacağımı. 
Evimi satan emlakçılar, aynı zamanda bana ev aramaya başladılar. Her ev görüşmesinde yeni ev sahiplerine trans 
olduğumu söylediler. Ben belirtsinler istemiştim, çünkü yeni taşınacağım binaya bir de trans kimliğimi açıklamak, an-
latmak zorundalığım vardır. Ne kadar bir dernekte çalışsam ve ev sahibim referans olsa da, hatta sigortalı bile olsam, 
‘Travestiye ev vermiyoruz’ diye bütün kapılar yüzüme kapatıldı. Her ev bakmaya gittiğimde baştan aşağı süzüldüm; 
bu bir nevi de taciz değil miydi?

Sonra baktım ki 5 yıldır yaşadığım semtte ev bulamıyorum, Kızılay’da ev arayışlarım devam etti. Orada da ev bula-
madım.  Tek sebebi Trans olmamdı. Bu hengamede yaşadığım ev satıldı, yeni alıcalar eve yerleşmek için beni sürekli 
sıkıştırıyordu. Aynı mahallede oturduğum arkadaşım taşınacağı için oturduğu kiralık evi, ev sahibiyle konuşup devret-
mek istedi. Ev sahibi hem arkadaşımdan ve hem bir memurdan kefil olma şartıyla evini benim kiralamamı kabul etti. 
Bu kabul sürecinde iki kat depozitoyla, yani evin kirasından daha fazla bir kirayla kiralamış bulundum. Eve eşyaları 
taşımaya başladığım anda yönetici kapıya dayanmaya başladı. Yönetici benden belgeleri isteyip ‘taşınmış olduğum 
apartmanın bir aile apartmanı olduğunu ve buranın ahlaklı insanların oturduğunu’ ilk gündem söyledi. Kontratımı 
gösterdim. Bir hafta geçmeden posta kutuma evrakları tamamlamadığım sürece -ki evraklar tamdı- avukatlarla hu-
kuki sürecin başlayacağını belirten bir yazıyla “apartmana hoş geldiniz” dendi.

Ev taşıma süresince yöneticinin farklı farklı tacizlerine maruz kaldım. Evi taşıma süresinde bile apartmanın kapısının 
açılmaması, taşıma için gelen arkadaşlarımın kılık kıyafetleri ve nakliyeciler sorun oldu. Nihayet eve taşındım bu zorlu 
süre içerisinde. Bunlar hiç olmamış gibi, ev arkadaşımla beni evlendirmek isteyen ahlak bekçisi yöneticim, nasıl ev-
leneceğimize dair farklı farklı metotlarla her gün kapımı çaldı. “Bir evde nikahsız iki kişi yaşayamaz, resmi nikahınız 
olsun, olmadı imam nikahıyla evlenin” diyerek tacizlerine devam etti.

Bunlardan pek sonuç alamayan yönetici yeni bir şikayetle kapımı tekrar çaldı: “Köpeğiniz çok havlıyor.” Ayol bir kere 
o benim 12 yıldır hayat arkadaşım ve herkes bilir ev içerisinde havlamaz. Yani yöneticinin Dost’la da sorun yaşıyor 
olması artık niyetinin hiç iyi olmadığı ve tek nedenin benim cinsiyet kimliğimden ötürü apartmanda istemediğinin 
kanıtıydı. Ki gün içerisinde binadaki çocukların sesini çekiyorsam Dost da benim çocuğum, onun da sesini çeksinler. 
Fakat ben 20 yıldan beri mücadele veren bir dönme olarak onunla da mücadele etmenin yollarını çok iyi bilirim.

52  http://www.pembehayat.org/yasam.php?id=1474 
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Baktı bizim yönetici tek başına bizimle baş edemiyor, apartman görevlisini örgütleyerek tacizlerine devam etti. Girdi-
ğim günden beri her ay düzenli olarak ödediğim aidatın karşılığını hiçbir şekilde alamayan ben, bu sefer de çöplerle 
sınav edilmeye başlandım. Ayol yeminle girdiğim günden beri kapıma bıraktığım çöpleri ben attım.

Bundan bir hafta önce yönetici amca tekrar kapımı çaldı. Yeni bir sürpriz beni bekliyordu. Bu sefer bizim yönetici gece 
uyumamış, sabaha kadar evime girip çıkanları kontrol etmeye başlamıştı. Yönetici bir gece 4 kişinin evime girdiğini, 
bu dört kişiden ikisinin bende kaldığını, ikisinin de çıktığını iddia etti. Ayol insanlar o saate uyur, işin gücün yok mu 
amca neden evimi gözetliyorsun? Ben de bir gün önce evi temizlemişim, çok yorgunum, kapıma geldiğinde çıldırdım. 
Benim evime dört kişinin gelmediğini ben biliyorum, gel gelelim bizim yöneticiye anlatamıyorum. Benim de bir tra-
vesti damarım var, “Ayol nereye kadar bu tacizler?” diyerek yöneticiye bağırdım. Binada eşi tarafından dayak yiyen bir 
kadın ağlayarak bağırıyordu, kimse ses çıkarmıyor da benim evim mi kontrol ediliyor? O kadın için polisi çağıran ben, 
bunun üzerine evi tekrar basılan ve sürekli ahlak dersi veren bir adamı çeken ben.  Bu konu üzerine ben de binanın 
kamera kayıtlarını istedim. Avukatımızla beraber kamera kayıtlarına bakmak için aşağıya indik, baktım ve kamera ka-
yıtlarında hiçbir görüntü bulamayınca bu sefer ‘Kadın kılığına girmiş erkeklerin’ evime girip çıktığını öne sürdü. Evime 
gelen hiçbir arkadaşım bir kılığa girmiş değil. Yani sorun yazımın başında da belirttiğim gibi; trans olmak.

Son olarak avukatla birlikte kamera kayıtlarını izledikten sonra sayın apartman yöneticimi savcılığa şikayet ettik. 
Onun takık olduğu o dört kişiyi bu sefer ben sordum. Bu dört kişi nereye, niçin, kime girdi?

Yani ev bulmak bir dert, yeni bir eve taşınmak bir dert. Hadi bunları geçtim, taşındığınız apartmana kendini anlat-
mak, ne olduğunu söylemek ve travesti olduğunu anlatmak en büyük dert. Bu dert yumağında nasıl yaşayacağımızı 
şaşırttılar valla. Ne yapsak yaranamıyoruz yurdum insanına. Hani eleştirip duruyorsun tamam, bari ne istediğinizi de 
bilseniz ve söyleseniz ne güzel olur. Özel hayat diye bir alan bırakmayan bu toplum bakalım önümüze daha neler 
getirecek.

Bursa Kent Konseyi LGBTİ+ları hedef gösterdi!53

Tarih: 11 Ağustos 2017

Kaynak: Kaos GL

Bursa Kent Konseyi, Nilüfer Müzik Festivali’ndeki “LGBTİ+lar Buluşması”nı hedef gösterdi: “Etkinlikler milli ve manevi 
değerlerimizle örtüşmemekte, gençlere kötü örnek olarak özendirmekte ve teşvik etmektedir.”

Bursa Kent Konseyi, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’ne katılan Bursa Özgür Renkler Derneği 
ve LGBTİ+ları hedef gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Kent Konseyi, “Sağlıklı ve ahlaklı nesiller 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak” diyerek ayrımcılık yaptı.

Bursa Kent Konseyi’nden nefret söylemi!

Bursa Kent Konseyi’nin açıklaması şöyle:

“Nilüfer Belediyesi’nce organize edilen Nilüfer Müzik Festivali ve bünyesinde gerçekleşecek olan ‘Festivalde LGBTİ+-
lar Buluşması’ halkımızda büyük bir infiale yol açmış, Bursa Kent Konseyi kurumsal katılımcılarından ve gönüllülerin-
den yoğun tepki gelmiştir.

“Konser adı altında gerçekleşen ve bünyesinde yapılacak etkinlikler milli ve manevi değerlerimizle örtüşmemekte, 
gençlere kötü örnek olarak özendirmekte ve teşvik etmektedir.

“Yiğit emniyet güçlerimizin vatan toprağına düştüğü günlerde milli ve manevi değerlerimizden uzak bu tarz etkinlik-
lerin iptal edilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Sağlıklı ve ahlaklı nesillerin Türkiye’yi geleceğe taşıyacağı 
inancımız tamdır.”

53  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24362 
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Boğaziçi Rektörlüğü Hande Kader bağışlarını iade ediyor!54

Tarih: 21 Ağustos 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Boğaziçi Rektörlüğü, Hande Kader Burs duyurusundan sonra “bursla ilgili bilgisi olmadığını” iddia ederek bağışları 
iade etmeye başladı. Boğaziçi LGBTİ+ “Üzgünüz” dediği açıklamada projenin bir yıldır sürdüğünü, resmi mailleşmeler 
olduğunu, yazışmalar sürerken şu anki Rektör’ün görevde dahi olmadığını hatırlattı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliğiyle başlayacağını duyurduğu 
Hande Kader Bursu’na ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı.

Haberi yayınlayan websitelerine mail atan Rektörlük, açıklamasında “Vakfın ve Rektörlüğün bursa dair hiçbir bilgi 
ve dahli olmadığını” ileri sürdü. Haberin yayından kaldırılmasını talep ederek, “Fon hakkındaki haber üzerine bağış 
yapanların hesaplarına yaptıkları bağışlar an itibarıyla iade edilmektedir” dedi.

Rektörlük bağışları iade ediyor

Rektörlüğün açıklamasının tam metni şöyle:

“Web sitenizde de yer alan “BÜVAK ve LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) işbirliği sonucu, ‘Hande Kader Bursu’ 
ile Boğaziçi Üniversiteli bir trans öğrenciye 12 ay boyunca 500 TL burs verileceği” yönündeki habere konu olan fon 
ve bursa dair Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün hiçbir bilgi ve dahli bu-
lunmamaktadır.

“BÜVAK bünyesinde böyle bir fon mevcut değildir. Bu nedenle bu haberin yayınlanmanın ardından bağış yapan ve 
yapmak isteyenler yanlış yönlendirilmektedir.

“Fon hakkındaki haber üzerine bağış yapanların hesaplarına yaptıkları bağışlar an itibarıyla iade edilmektedir.

“Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi ve olmayan bir fona bağış yapılmasına neden olan haberin web sitenizden kal-
dırılması konusunda yardımınızı rica eder; Saygılar sunarız”

Boğaziçi LGBTİ+dan açıklama

Rektörlüğün bu açıklamasının ardından bursu duyuran Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü de sosyal 
medya hesabından açıklama yayınladı. Bir yıl boyunca mailleşildiğini belirten kulüp, “Bu projenin Boğaziçi Üniver-
sitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünde lgbti+ öğrenci bursu çağrısı ile geçen yıl Kulüp Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
toplantılarında kararları alınarak BÜVAK ile görüşülmüştür. BÜVAK, kulüp resmi mail hesaplarına muhasebe depart-
manları aracılığıyla hesap bilgilerini ve bağışçıların açıklama kısmına neler yazmaları gerektiğini içeren yazışmaları 
yollamıştır.  Tüm yazışmalar resmi mailler üzerinden yapılmıştır” dedi.

Kulüp açıklamasının tam metni şöyle:

“Hande Kader Bursu bağışları, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün talimatıyla bağışçılara iade edilme kararı alınmış ve 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Rektörlüğü ilgili bağış projesi hakkında bilgi ve dahilliklerinin bulunmadıklarını beyan 
etmişlerdir.

Proje boyunca neler oldu?

“Olayın aslını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

“Bu projenin Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünde lgbti+ öğrenci bursu çağrısı ile geçen yıl Kulüp 
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında kararları alınarak BÜVAK ile görüşülmüştür. BÜVAK, kulüp resmi mail 
hesaplarına muhasebe departmanları aracılığıyla hesap bilgilerini ve bağışçıların açıklama kısmına neler yazmaları 
gerektiğini içeren yazışmaları yollamıştır.  Tüm yazışmalar resmi mailler üzerinden yapılmıştır.

54  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24433
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1511
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“Belirtilen tarihlerde henüz rektör atamaları gerçekleşmediği için şu anki rektör görevinde değildi ve BÜVAK başkanı 
da değildi.

“Hande Kader’in ölüm yıl dönümünde uygulamaya koyduğumuz projedeki hesap bilgilerini bizatihi BÜVAK’ın muha-
sebe departmanındaki görevlilerce bize söylenilen doğrultuda paylaştık. Açıklama kısmına “LGBTİ BAĞIŞ” yazılacak-
tı, bunu “HANDE KADER BURSU” olarak değiştirdik.

“Medyada geniş yer bulması, ilgiyle karşılanması ve beklenmedik yoğun bağışlar karşısında 2016 yılının Kasım ayında 
görevine başlayan Rektörlük bağışları iade etmeye ve proje hakkında bilgilerinin olmadığına dair basına bilgilendir-
mede bulunmaya karar vermiştir.

“Kararı kamuoyu vicdanına bırakıyoruz”

“Üzgünüz.

“LGBTİ+ öğrenciler olarak utanç duyuyor ve bu ayrımcı uygulamayı kınıyoruz. Konu hakkındaki kararı kamuoyu vicda-
nına bırakıyoruz. Bağışçılarımızdan özür diliyor, yoğun ilginizin bizleri çok mutlu ettiğini ve umutlandırdığını belirtiriz.”

Kamil Koç, eşcinsel çifti otobüsten indirmeye çalıştı55

Tarih: 7 Eylül 2017

Kaynak: Kaos GL

Kamil Koç muavini eşcinsel bir çifti otobüsten indirmek istedi. Gerekçe ise ‘başını omzuna yaslayarak uygunsuz ha-
rekette bulunmak”!

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre Kamil Koç firmasıyla İzmit’ten Ankara’ya seyahat eden Koray Çeliker 
erkek arkadaşıyla seyahat ederken muavin tarafından otobüsten indirilmek istendi.

5 Eylül günü İzmit’ten Afyon aktarmalı olarak Ankara’ya seyahat eden Çeliker, yaşadıklarını ETHA’ya anlattı.

Erkek arkadaşıyla seyahat ettiğini belirten Çeliker, muavinin yanlarına gelerek “uygunsuz hareketleriniz var” dediğini 
ve kendilerini otobüsten indirmek istediğini aktardı. “Uygunsuz hareketin” de başını erkek arkadaşının omzuna koy-
ması olduğunu ifade eden Çeliker, otobüsten inmeyi reddettiklerini kaydetti.

Seyahat hakkının engellenmeyeceğini söyleyen Çeliker, “Eğer direnmeseydik bizi bilmediğimiz bir yerde indirip bıra-
kacaklardı. Ama direndik, gerekli olan her yere de şikayette bulunduk” diye konuştu.

Çeliker, yaşadıklarını “Cinsel kimliğimden dolayı muavinin kötü muamelesine maruz kaldım” sözleriyle değerlendirdi.

Çeliker, şöyle devam etti:

“Şikayet ettim, firmadan özür dilendi ama gerekenin yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü bu tip olaylar çok fazla ya-
şanıyor. Bu yüzden, tüm LGBTİ’ler yaşam alanları için, seyahat hakları için direnmeli, teslim olmamalı.”

Bursa’da Trans Seks İşçilerine Para Cezası Kesildi56

Tarih: 11 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Pazar günü Bursa Merkez’de trans seks işçisi kadınların çalıştıkları caddede ve mekanlarda idari para cezası kesildi.

Dün gece Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzur ve asayişi için ‘Ulu Şehir Bursa Uygulaması’ adı altında 
huzur operasyonu düzenledi. Birçok yere baskın yapan polis 46 kişiyi gözaltına aldı. Bunun yanı sıra 46 bin 623 lira 
para cezası kesildi.

Trans seks işçilerinin çalıştıkları caddeye ve mekanlara operasyon düzenleyen polisler 8 trans kadına 3 bin 178 lira ida-
ri para cezası kesildi. Bursa’da huzurun ve asayişin sağlanması için bu tarz operasyonların devam edeceği açıklandı.

55  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24528 
56  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1526 
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Bursa’da Fuhuş Adı Altında 2. Operasyon57

Tarih: 15 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Bursa’da gerçekleşen fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü-
ğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, trans ve natrans kadınların çalıştıkları bölgelere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda polis, seks işçiliği yapan 8 trans kadını ve müşterilerini gözaltına aldı.  Emniyete götürülen 
translara Kabahatler Kanunu uyarınca 227’şer lira para cezası uygulandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleriyle koordineli olarak ‘Fuhuş Operasyonuna’ katılan Trafik 
Şube ekipleri, caddede çalışan seks işçilerinin olduğu noktalarda arabaları ve sürücüleri denetledi. Denetleme sonucu 
30 araca toplam 2 bin lira civarı ceza kesildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine, Yunus ekipleri, Trafik Şube ekipleri ve Asayiş ekipleri de 
‘Fuhuş Operasyonunda’ destek verdi.

Antalya ve Bursa’da seks işçilerine gözaltı!58

Tarih: 19 Eylül 2017

Kaynak: Kaos GL

Polis, Antalya ve Bursa’da aralarında trans kadınların da olduğu 50 seks işçisini gözaltına aldı. Kabahatler Kanunu’n-
dan para cezası kesti.

Polis, geçtiğimiz hafta Antalya ve Bursa’da seks işçilerini toplu olarak gözaltına aldı, Kabahatler Kanunu’ndan para 
cezası kesti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “fuhuş yaptıkları gerekçesiyle” 8’i 
trans kadın 30 kadını gözaltına aldı. Kadınlara Kabahatler Kanunu’ndan 227’şer lira para cezası kesildi.

Antalya’da ise Ahlak Büro Amirliği içerisinde kurulan özel bir ekip 20 seks işçisini gözaltına aldı. Aralarında trans 
kadınların da olduğu seks işçilerine Asayiş Şube Müdürlüğü’nde para cezası kesildi.

Bursa’da seks işçilerinin arabalı müşterilerine “trafiği tehlikeye düşürmekten” para cezası uygulanırken; Antalya’da 
polis, “pazarlık için duran sürücülere de trafiği tehlikeye düşürmekten yasal işlem yapılacağını” belirtti.

Eşcinsel turistler İzmir’de gözaltına alındı, gerekçesiz sınır dışı59 

Tarih: 20 Ekim 2017

Kaynak: journo

İngiltere’den Türkiye’ye gelen iki eşcinsel turist, havalimanında hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıktan son-
ra sınır dışı edildi. Ülkesine geri gönderilen İngiliz vatandaşı Bilal Sadiq, “Anladığımız kadarıyla, telefonlarımıza bakan 
memur gördüklerini beğenmedi ve eşcinsel olduğumuz için ülkeye giriş izni vermedi. Şoke olduk” diye konuştu.

Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Bilal Sadiq (28) ve Polonya vatandaşı Tomasz Pawel Walus (25), Türkiye’deki arka-
daşlarını ziyaret etmek için 14 Ekim günü İzmir’e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda pasaport kontrolü için 
kuyrukta bekledikleri sırada yanlarında bir kişi belirdi. Sivil giyimli polis memuru iki turiste, Türkiye’yi ziyaret neden-
lerini sordu. Journo’ya konuşan Bilal Sadiq, memurun kendisine aslen nereli olduğunu sorduğunu, bir süre sonra ise 
kuyruktan ayrılarak başka bir yere geçmelerini istediğini söyleyerek, “Öncelikle kontrol amaçlı sorular sorulduğunu 
sandık. Yarım saat sonra başka bir yetkili geldi. Telefonlarımızı istedi” dedi.

‘Onur Yürüyüşü ne zaman düzenleniyor?’

57  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1529 
58  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24595 
59  https://journo.com.tr/escinsel-turistler-sinir-disi-edildi 
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Sadiq, telefonunu alan yetkilinin WhatsApp mesajlarını okuduktan sonra fotoğraflarına baktığını dile getirdi. “Eşcin-
sel olduğumuzu anladılar. Sonra arkadaşımın telefonunu istedi. Ona da sorular sordu. Oradan bir ofise geçtik” diyen 
Sadiq, memurun kendilerine sevgili olup olmadıklarını sorduğunu da öne sürdü. İngiliz genç, sevgili değil arkadaş 
olduklarını söyledikten sonra, Türkiye’de LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün ne zaman düzenlendiğinin de sorulduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bu esnada telefonumdaki fotoğrafları birbirlerine gösterip gülüyorlardı. Türkçe bilmediğim için ne dediklerini anlamadım. 
Türkiye’ye giriş yapamayacağımızı, İngiltere’ye gitmemiz gerektiğini söylediler. Bunu duyduğumda şoke oldum. Türkiye’ye 
ilk kez gelmemiştim ama başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Daha önce sorun yaşamadım. Hiçbir neden göstermediler.”

‘Sınır dışı kararı için kimse bir neden sunmadı’

Sadiq, telefonlarını geri aldıktan sonra arkadaşı Tomasz Pawel Walus’un neden sınır dışı edileceklerini sorduğunu ancak 
yanıt alamadıklarını, yazılı bir belge istedikleri zaman ise görevlilerin agresifleştiğini söyledi. “Havaalanında görevli ki-
şilerden kimse bize bir neden sunmadı. Gözaltına alındığımız yerde üstümüz arandı. Türkiye’deki arkadaşlarıma haber 
verebildim, onlar da inanamadılar” diyen İngiliz turist, ilk uçakla ülkelerine geri gönderilmek istendiklerini ancak uçağın 
kaptanı kabul etmeyince aynı geceyi havaalanında gözaltında geçirdiklerini ifade etti. Çarşamba gününe kadar bekle-
meleri gerektiği söylendiğinde Londra dışında başka bir şehre gidebileceklerini belirtmelerine rağmen bunun mümkün 
olamayacağını, prosedüre uygun davranılması gerektiğini ancak sonrasında kendilerinin ödemesi halinde gidebilecek-
lerini öğrendiler. İki kişi tek yön 2 bin lira ödeyerek Münih bileti almak zorunda kaldılar ve 15 Ekim’de sınır dışı edildiler.

‘Fotoğraflara baktıktan sonra tavırları değişti’

Pasaportlarının pilota verileceği, inince alabilecekleri söylenmişti ama havaalanı yetkilileri pasaportlarını uçağa bin-
meden geri verdi. Almanya’ya indiklerinde ise kendilerini Alman yetkililerin karşılayacağını düşünmüşlerdi ama böyle 
bir durum yaşanmadı. Sadiq, “Anladığımız kadarıyla, telefonlarımıza bakan memur gördüklerini beğenmedi ve eşcin-
sel olduğumuz için ülkeye giriş izni vermedi” diye konuştu.

Memurların telefonlarındaki fotoğraflara baktıktan sonra tavırlarının değiştiğini savunan Sadiq, “Öncesinde kibar bir 
şekilde soru soruyorlardı. Sonra tavır değişti ve kabalaştılar. Bunu beklemiyordum. Kötü bir deneyim oldu” dedi.

Eşcinsel turist ayrıca, İngiliz Konsolosluğu’nu aradıklarını ama konsolosluk yetkililerinin bir şey yapamayacaklarını 
söylediğini de iletti. Ne arkadaşının ne de kendisinin sabıkası olduğunu belirten Sadiq, Türkiye’den sınır dışı edilmeleri 
ile ilgili henüz bir şikâyette bulunmadıklarını ancak yasal işlem başlatmayı düşündüklerini dile getirdi.

DTCF’de gökkuşağına yasak: “Fakülte böyle anılmamalı”60

Tarih: 24 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Ankara Üniversitesi DTCF’de LGBTİ+ Kolektifi’nin gökkuşağı bayraklı standı “Rektörlük talimatı” iddiasıyla kaldırıldı. 
Gerekçe ise, “Fakültenin isminin böyle anılmaması”!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bugün güvenlik görevlileri LGBTİ+ Kolektifi’nin standını ve 
gökkuşağı bayrağını engelledi. Kolektif’ten öğrenciler, fakülte yönetimi ile görüşmelerinde talimatın Rektör Erkan 
İbiş’ten geldiğini, “üniversitenin LGBTİ+’larla anılmamasının istendiğini” ve “rahatsız olanların şikayeti üzerine” bay-
rağın yasaklandığını öğrendi.

“Zorluklara rağmen gökkuşağı kazanacak”

LGBTİ Kolektifi gün boyunca yaşananları sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Bugün homofobik rektörün keyfi yasaklamalarıyla karşılaşıldı. LGBTİ+ Kolektifi’nin gökkuşağı bayrağı serdiği masa 
Rektör Erkan İbiş tarafından verilen talimatla kaldırıldı. Bunun gerekçesi sorulduğunda ise ‘Rahatsız edici’ bulundu-
ğu, basına bu şekilde yansımaması gerektiği ve üniversitenin adının LGBTİ+’lar ile anlamayacağı, böyle bir şeye yer 
verilmeyeceği söylenerek durum savunuldu. Bir arkadaşımız gökkuşağı bayrağını sırtına asarak tüm engellemelere 
rağmen bu bayrağın orada bulunabileceğini göstererek tepkisini koymuştur.

60  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24842 
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“Biz LGBTİ+ Kolektifi olarak buradan rektör İbiş’e ve tüm ibişlere cevap veriyoruz. LGBTİ+’lar olarak üniversiteleri-
mizde gökkuşağının tüm renkleri olarak varız var olmaya devam edeceğiz. Sizin saklamaya, kaldırmaya çalıştığınız 
renkler bizim sizlere karşı kalkanımızdır! Tüm zorluklara rağmen karanlığa karşı gökkuşağı kazanacak!”

Gerekçe: “Fakültenin ismi böyle anılmamalı”

Yaşananların ardından KaosGL.org’a açıklama yapan LGBTİ+ Kolektifi’nden Firdevs şöyle dedi:

“Biz masada otururken güvenlikler geldi. Masanın sorumlusunu sordular. ‘Dekanlıktan emir geldi’ diyerek masayı kal-
dırmamızı istediler. Biz de ardından Dekanlığa çıktık. Neden kaldırıldığını sorduk. Dekan; daha önceki standımızı kast 
ederek ‘Görüntü basına konmuş. Basında görülmüş, rahatsız olunmuş, fakültenin ismi bu şekilde anılmamalı” dedi. 
Neden bununla anılmaması gerektiğini sorduğumuzda Dekan talimatın Rektör’den geldiğini söyledi. ‘Niye kendinizi 
ifşa ediyorsunuz? Saldırganlık halinin önünü açıyor’ gibi cümleler kurdu. Sanki biz saldırıyormuşuz gibi bir algı oluş-
turmaya çalıştı açıkçası. Ancak biz LGBTİ’lerin bu kampüste var olduklarını, mücadele yürüttüklerini görünür kılmak 
için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Var olmaya devam edeceğiz”

Öte yandan yine LGBTİ+ Kolektifi’nden Göksu, “Bizler insanlarım kabaca deyimiyle Lut kavmi, lanetliler değiliz. Biz de 
herkes gibi bir anne ve babadan doğduk” diyerek baskılara tepki gösterdi ve ekledi:

“Böyle doğulur fakat hiçbir yerde ‘Gökkuşağının biz onurlu çocuklarını’ kabul etmezler. Dini dayatmayalar, kültürel 
ya da çevresel her bir dayatma bizim varlığımızı gizleyemez. Ötekileştirmekten uzaklaşamasak da biz varız ve var ol-
maya devam edeceğiz. Öldürülmek, intihara zorlanmak… Ya da mecazi olarak hepimizin ‘ahlaksız’ olarak zorbalıklara 
maruz kalması aslında bunların her biri bir cinayettir ama biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bizler gökkuşağı-
nın altındaki onurlu çocuklarız.”

“Bu tutuma tepkimizi göstereceğiz”

Yaşananlara şahit olan DTCF Nar Kadın Dayanışması’ndan Gizem Kürekçi ise olanları şöyle aktardı:

“Güvenlik şefi LGBTİ+ Kolektifi’nden arkadaşlarımızın standına gelerek bayrağın ve standın kaldırılmasını söyledi. 
Herhangi bir açıklama yapmadı. Talimat geldiğini söyledi ve ‘LGBTİ bayrağı olan standın kaldırılmasını’ istedi.”

Kürekçi, okuldaki kadın ve LGBTİ+ oluşumları olarak tepkilerini göstereceklerini, üniversitenin yasakçı ve muhafazakar 
tutumuna karşı birlikte mücadele edeceklerini belirterek, “Özellikle son dönemde muhafazakar bir tavırdan kaynaklı 
baskının arttığını gözlemliyoruz. Okuldaki tarikat örgütlenmelerine izin verilirken gökkuşağına bayrağına sansür de 
bu muhafazakarlığın göstergesi” ifadelerini kullandı.

Trans erkek Derin Oylum yurttan atıldı61

Tarih: 25 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Konya Seydişehir Yurt Müdürlüğü, yurttan attığı trans erkek Derin Oylum’a ifade forumunda “transseksüel olduğunuz 
için herhangi bir tedavi süreciniz var mı” sorusunu sordu.

Sevgilisinin ailesi tarafından darp edilen trans erkek Derin Oylum, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Konya Seydişehir’deki yurdundan atıldı.

Konya’da üniversite eğitimini sürdüren Derin Oylum yaşadığı saldırının ardından kaldığı yurttan, e-devlet aracılığıyla 
bir hafta izin aldı. İzni biten ve eğitimine devam etmek için yurda dönen Derin Oylum’a Konya Seydişehir Yurt Mü-
dürlüğü yetkilileri, yurttan atıldığını söyledi. Derin Oylum bir yıl boyunca kaldığı yurttan atılmasının gerekçesini sor-
duğunda yetkililer, hakkında açılan disiplin soruşturmasının devam etmesi sebebiyle yurda alınmayacağını kendisine 
iletti.

“Yukarıdan” gelen talimatla Derin’i yurttan attılar

61  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24850 
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Bunun üzerine Derin Oylum kendi avukatı da olan Siyah Pembe Üçgen Derneği avukatlarından Sena Yazıbağlı Gül’e 
ulaştı ve durumu bildirdi. Avukat Yazıbağlı Gül, yurt yetkilileri ile telefonda görüşerek, Derin’in yurda alınmama ge-
rekçesinin yazılı şekilde beyan edilmesi gerektiğini, devam eden disiplin sürecinin henüz kesinleşmediğini ve yurt 
idaresinin verdiği kararın telafisi güç zararlar oluşturabileceğini ayrıca Derin’in kalacak yeri olmadığını belirtti.  Bunun 
üzerine memur yazılı bir karar olmadığını “yukarıdan” talimat aldığını belirtti.

Avukat Yazıbağlı Gül’ün ısrarı sonucu Derin Oylum’a hem izin kaydını almadıklarına ilişkin bir belge hem de soruştur-
ma kapsamında Oylum’un yanıtlaması istemiyle üç sorunun yer aldığı bir evrak verildi.

“Transeksüel olduğunuz doğru mudur?”

Yurt idaresinin Derin Oylum’a verdiği ifade forumunda Derin Oylum hakkında çıkan haberlerdeki beyanın kendisine 
ait olup olmadığı, transseksüel olup olmadığı ve transseksüel ise herhangi bir tedavi sürecinin başlayıp başlamadığı 
soruldu.

Trans geçiş sürecini hastalık olarak kabul eden ve cinsiyet kimliğini yeniden beyan etmeye zorlayan yurt idaresinin 
sorularını yanıtlamayacağını bildiren Oylum’a yurt yetkilileri, “kendi isteğinle çıkarsan öğrenim kredin kesilmez ama 
disiplin cezan kesinleşir de çıkarsan devletin verdiği krediyi de kaybedersin” ifadelerini kullanarak baskı uyguladı. 
Derin Oylum soruları cevaplamayı reddederek, yurttan ayrıldı ve okulunu dondurdu.

“Yurt idaresinin ayrımcı kararına ilişkin hukuki süreci başlatacağız”

Avukat Sena Yazıbağlı Gül, Oylum’un barınma hakkının ihlal edilmesi hakkında, ayrımcılık yasağı kapsamında suç du-
yurusunda bulunacaklarını bildirdi. KaosGL.org’a konuşan Avukat Sena Yazıbağlı Gül ayrıca yurt idaresinin hazırladığı 
sorulara ilişkin yapılan ayrımcılıkla ilgili de hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

Avukat Yazıbağlı Gül, Derin Oylum hakkında çıkan haberlerin ardından Oylum’un annesinin işsiz kaldığına ve eğitimini 
sürdürecek ekonomik gücünün bulunmadığına dikkat çekti.

Cinsiyet kimliği gerekçe gösterilerek barınma hakkı ve dolaylı olarak da eğitim hakkı engellenen Derin Oylum’un 
hukuki mücadelesi Siyah Pembe Üçgen Derneği avukatı Sena Yazıbağlı Gül ve derneğin gönüllüsü Avukat Gamze 
Alpagu Algan tarafından takip ediliyor.

Koruma kararı çıkarıldı

Üniversite öğrencisi, 19 yaşındaki trans erkek Derin tatil için ailesinin yanına Manisa›ya gittiği sırada sevgilisinin ailesi 
tarafından darp ve taciz edilerek, vücut dokunulmazlığı ihlal edildi ve özgürlüğünden alıkoyuldu. Saldırganlardan 
şikâyetçi olup ve hukuki süreci başlatan Oylum hakkında Avukat Sena Yazıbağlı Gül tarafından koruma kararı çıkarıldı.

Ege’li öğrenciler homofobik hoca istemiyor!62

Tarih: 27 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders veren Prof. Dr. Erdal Toprakçı’nın homofobik söylemlerine karşı öğrenciler 
protesto başlattı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon programı dâhilinde ders alan psikoloji ve felsefe öğren-
cileri, Prof. Dr. Erdal Toprakçı’nın derste Hollanda’daki eşcinsel evlilikleri kastederek ‘sapkınlık’ demesine tepki gös-
termelerinin ardından Toprakçı’nın tepki veren öğrencileri susturmaya çalıştığını, lakin konuyu da kapatmayıp nefret 
söylemlerinde ısrar ettiğini bildirdiler.

KaosGL.org’a konuşan öğrenciler sınıfın felsefe ve psikoloji öğrencilerinden oluştuğunu, bu nefret söylemlerine mü-
dahale eden birkaç kişinin olduğunu ancak daha sonra tüm sınıfın Toprak’nın söylemlerine karşı çıkmaya başladığını 
ve bağrış çağrışa varacak kadar büyüyen bir tartışmanın olduğunu ifade ettiler.

“Kızlar kız gibi yetiştirilmeli, erkekler errrkek gibi”

62  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24856 
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Öğrenciler; “Öğretim üyesi bizi susturmaya çalışıp ısrarla eşcinselliğin/translığın sapıklık olduğunu, doğal olmadığını, 
‘öyle’ insanların tedavi edilmesi, hatta toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Toprakçı, ‘Onlar asla öğretmen 
olmamalılar, toplumda bu durum normalleşmemeli’ dedi. Bu söylemleriyle yetinmeyip daha bunlar gibi birçok nefret 
söyleminde bulundu. Translar için ‘kızlar kız gibi yetiştirilmeli, erkekler errrkek gibi’ dedi. Önceden bu hocanın cinsi-
yetçi transfobik/homofobik olduğunu; onlar hakkında günah, yazık, iyileştirilmeli, yardım edilmeli gibi söylemlerde 
bulunduğunu başka arkadaşlarımız da aktarıyordu” ifadelerini kullandı.

“Prof. Dr. Erdal Toprakçı’ya soruşturma açılmalı”

Öğrenciler, Toprakçı’nın homofobik konuşmaları sürerken, hocanın dersten çıkmayın uyarılarına rağmen protesto 
ederek, formasyon bölümünde görevli çalışanın odasına gittiklerini bildirdi. Öğrenciler, “Apar topar formasyon koor-
dinatörünü çağırdılar. O gelene dek sınıfça konuştuk ve istisnasız hepimiz aynı duruşta olduğumuz için kolektif hare-
ket etmeye karar verdik. Ders çıkışında aramızdan seçtiğimiz birkaç sözcüyle birlikte koordinatörle konuştuk. Durumu 
anlattık, dersin hocasının değişmesini ve bu hocaya soruşturma vb. yaptırımda bulunulmasını; toplumsal cinsiyet 
problemi, cinsiyet eşitliği, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimler konularında eğitim verilmesini istedik. Koordinatör, 
hocayla da görüştükten sonra süreçle ilgilenecek ve sonuç bize bildirilecek‘’ açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Erdal Toprakçı dersten alındı

Öğrenciler bu açıklamalarının ardından Prof. Dr. Erdal Toprakçı’nın dersten alındığını fakat başka sınıflardaki ve eğitim 
fakültesindeki derslerine aynı nefret söylemleriyle birlikte devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Erdal Topraçı’nın bu nefret 
söyleminden vazgeçmedikçe tüm yasal süreçleri takip edeceklerini belirten öğrenciler önümüzdeki günlerde kamu-
oyunu ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceklerinin haberini verdiler.

Hazinedar: “LGBT’ye saygı duymamız destek verdiğimiz anlamına gelmez”63

Tarih: 28 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, Beltaş Vakfı bursiyer adayları buluşmasında, “LGBT’ye saygı göstermemiz des-
tek verdiğimiz anlamına gelmiyor” dedi. Konuşmaya tanık olan bir öğrenci KaosGL.org’a, “Mesele LGBTİ olduğunda 
böyle mesafeli duruşlar koymak zorunda hissediyorlar. Destek vermek ne, saygı duymak ne? Herkese eşit görevini 
yap yeterli” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 1991 yılından beri faaliyette olan Beltaş Vakfı bursiyer adayı öğrencilerle 
Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde buluştu.

Hazinedar konuşmasının bir noktasında LGBTİ’lerden de bahsetti. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, 
üyelerinin de katıldığı etkinlikte yaşananları ve Hazinedar’ın ifadelerini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Bu açıklamalar korku siyasetinin ürünüdür”

“Sayın Murat Hazinedar, bugün, MKM’de BELTAŞ Vakfı konuşmanızda LGBTİ+lardan bahsederken ‘Saygı göstermemiz 
destek verdiğimiz anlamına gelmiyor.’ dediniz. Kendinizi LGBTİ+ siyaseti açısından kirlenmiş hissetmenizi üzülerek 
gözlemledik. Her alanda ‘saygı duymak destek vermek değil’ gibi açıklamalar korku siyasetinin ürünüdür. LGBTİ+’lara 
destek vermek kimseyi alçaltmaz. Aksine kişiye değer kazandırır, itibar sağlar. LGBTİ+’lara destek veren herkesin onur 
duymasını, kimsenin utanmadan, sürekli kendini aklamak zorunda kalmadan siyaset yapabileceği günler dileriz. Bizi 
üzdünüz.”

Onur Haftası döneminde ne olmuştu?

Hazinedar, LGBTİ+ Onur Haftası zamanında belediye binasından gökkuşağı bayrağı sarkıtılmasına ilişkin belediye he-
sabından yapılan “Freddie Mercury’nin askerleriyiz” tweet’ini sildirmiş ve “Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik 
etmemize neden olamaz. İnancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir. Saygılarımla” ifadelerini içeren bir 
tweet paylaşmıştı.

63  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24863
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1556 
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Hazinedar, eleştirilerin ardından belediye meclis toplantısında, söz konusu tweetin, “belediye bünyesinde yapılan üç 
yıllık yapıcı çalışmalara zarar verdiğini, toplumun verilen mücadeleyi yanlış anlamasına neden olduğunu, LGBTİ’lere 
de bir faydası olmadığını” ileri sürdü. Belediye Başkanı Hazinedar konuyla ilgili kendi hesabından yaptığı açıklama-
nın da yanlış anlaşıldığını şu cümlelerle ifade etti: “Böyle şeyleri abartılı bir biçimde öne çıkarmak onlara da hizmet 
etmez, onu ifade etmeye çalıştım.”

Hazinedar, “LGBTİ’ler için yapmadım, özgürlüklere dair saygımdan yaptım. İnancımın gerektirdiği bir istikamet var, 
inancını yanlış ortaya koyanlarla beni karıştırmayın. Asker olacaksan inancınla asker olacaksın. Açıklamayı da beledi-
ye hesabından değil kendi hesabımdan yaptım” sözleri ile sona erdirdi.

“Destek verse ne olur?”

Kulübün bu açıklamasının ardından toplantıya katılan kulüp üyelerine ulaştık. Kulüp üyesi öğrencilerden biri KaosGL.
org’un sorularını yanıtladı:

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, MKM’de BELTAŞ Vakfı konuşmasında LGBTİ+’lara değindi. Siz de oraday-
dınız, ne dedi, hangi bağlamda böyle bir konuşma yaptı?

Öncelikle kısaca süreçten bahsetmek istiyorum. BELTAŞ Vakfı, Beşiktaş Belediyesi›ne bağlı bir vakıf ve İstanbul›da 
bulunun bilhassa devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriyorlardı. Biz de bu bursa başvurduk. Bursun ön 
elemesini geçtiğimizi, 28 Ekim günü, saat 11›de Mustafa Kemal Kültür Merkezi›ne gelmemizi rica eden bir mesaj aldık.  
Gittiğimizde İstanbul›daki üniversitelerden gelen bizler gibi çağrılmış öğrenci arkadaşların da olduğunu gördük. Daha 
sonra salona geçtik, 900 küsur kişilik bir salondu ve bir hayli doluydu, zaten 1000 küsur öğrenci burs alıyormuş.

Öğrenciler yerlerine geçtikten bir süre Murat Hazinedar belediye başkanı sıfatıyla doğal olarak bir konuşma gerçekleş-
tirdi. İşte bu esnada bir anda, pek de bağlamı olmayan bir yerden, damdan düşer gibi derler ya öylece «LGBT» dedi. 
«Başıma bir şey geldi, sosyal medyada bana hakaret eden bir arkadaş vardı, bu LGBT meselesi var ya...» diye konu-
şurken biz konuyu anlamaya çalıştık. Pek de anladığımı söyleyemem. Ama sonra şöyle bir şey dedi: “Bize saldırıyorlar, 
‹destek veriyorsunuz› diyorlar. Bakın LGBT›ye destek vermedik, saygı duymamız destek verdiğimiz anlamına gelmez”.

Yani ne menem bir şeymiş bu “LGBT” meselesi de sürekli “destek vermiyorum” diye kendinizi güya temize çıkarmaya 
çalışıyor. Destek verse ne olur? “LGBT” olmanın nesi bu kadar iğrenç ve pislikçe ki “destek vermedim” diye hesap 
vermek zorunda hissediyor kendini bilmiyorum.

“Sen herkese eşit görevini yap yeterli”

“Saygı göstermek” ve “destek vermek” arasında bir fark olduğunu öne sürüyor? Öyle mi gerçekten? Veya “saygı 
göstermek” LGBTİ+’ların eşitliği için yeterli mi?

Evet, saygı göstermek ve destek vermek arasında bir fark kuruyor. Saygı göstermek medeniyetle ve medeni olmakla 
eşdeğer, görev bilincine vurgu var. Kirletmiyor kendisini. Saygı göstermek, oysaki destek vermek ne demek? Baş-
ka hiçbir konuda böyle ayrımlar yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmaz. Mesele LGBTİ olduğunda böyle mesafeli duruşlar 
koymak zorunda hissediyorlar. Destek vermek ne saygı duymak ne? Sen herkese eşit görevini yap yeterli. Kişisel 
hayatında destek mi verirsin, ıyyy mı dersin pek de beni bağlamıyor ama böyle ayrımlar koyarak var olan nefreti kö-
rüklersen kendini temize çıkaracağım diye olmaz, karşı dururuz, tarihe not ederiz. Çünkü senin “temize” çıkmandan 
çok daha kıymetlidir bu mücadele ve uzun vadeli bir özgürlük mücadelesi eşyanın doğası gereği senin önündedir, 
senden kıymetlidir, seni aşar. Sen onu aşamazsın. Tarih senin “temize” çıkmandan taraf olmaz, aksine “LGBT’ye des-
tek olanlardan” taraf olur.

“Birinin sizi aşağıladığını hissediyorsunuz”

Beşiktaş Belediyesi bir yandan LGBTİ+ların eşitliği için çalışan, protokolü imzalayan, projeler üreten bir belediye. Ama 
son dönemde Başkan’ın açıklamalarının ayrımcı olduğu belirtiliyor. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu çelişkiyi çok acıklı görüyorum. Tam da istenen bu. Tam da istenen korkup kraldan çok kralcı olmaları. Buna ne 
gerek var? Daha önce de “saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olmaz” demişti. Gerekçe olarak da 
çoğul konuşarak inancımız ve toplumsal yaşama bakışımız gibi şeyler söylemişti. Gerçek düşünceleri nedir bilmiyo-
rum; ama bu düşüncelerinde belli ki ciddi bir itibar kaygısı var. Az önce de söylediğim gibi kişisel itibar kaygılarını 
aşan evrensel ve çağın ta kendisi olan bir özgürlük-eşitlik mücadelesinden söz ediyoruz, keşke bunu görebilseler.
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Son olarak orada, o salonda LGBTİ+ hak savunucuları olarak bu cümleleri duymak size kendinizi nasıl hissettirdi?

Aşağılanmış hissediyorsunuz. Daha doğrusu birinin sizi aşağıladığını… İğrenç, pislikçe bir şeyin içindeymişsiniz de 
toplum diye gerçek, homojen bir şey var da onun dışında marjinal bir ucubeymiş gibi. Halkın oylarıyla seçilen bir be-
lediye başkanı... Halk… Seçim… Azınlık... Az... Güç... İktidar... Pislik/iğrenç/kötü/günahkar/çirkin olmak, öteki olmak... 
Sonra yalnız olmadığını ve bir hareketin, bilgi birikiminin, akademik toplumun olduğunu bilmek. Bir yandan komik 
geliyor, gülesi geliyor insanın, bir yandan aman boş ver diyor. Bir yandan kes sesini be diyesi geliyor. Bir yandan kafayı 
niye bu kadar bu meseleye taktı, iyi bir şey mi söylemeye çalışıyor, sırf LGBT sözcüğünü geçirmek için mi konuştu 
diyorsunuz… Çünkü hemen sonrasında “Siz üniversite öğrencilerisiniz, artık kafanız her şeye açık olmalı, farklı düşün-
melisiniz.” diye nasihatlerde bulunmuştu. Böyle karışık hisler, düşünceler, komedi, sinir, irdeleme…

Nilüfer’de CHP’li köyler isyan etti…Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli…64

Tarih: 8 Kasım 2018

Kaynak: Bursa Şehir Gazetesi

Nilüfer Belediyesi’nin mahalle komitesi seçimlerinden getirdiği 5’te 1 LGBT kotası, CHP’li köyleri isyan ettirdi. Boz-
bey’in kapısını aşındıran köylüler “Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli” diye isyan etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te cinsiyetsiz tuvaletle şimşekleri üzerine 
çekmişti. Bozbey, şimdi bir adım daha öteye geçerek, mahalle komitelerine LGBT kotası getirdi. Mahalle komitesi se-
çimlerinde 5’te bir oranında LGBT kotası konulurken, köylüler ayağa kalktı. Nilüfer Belediyesi’nde Bozbey’in kapısını 
aşındıran köylüler, kotaya isyan etti. “Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli” diyen köylüler, uygulamaya tepkilerini 
sert bir dille iletti.

Öte yandan CHP’liler kotayı doldurmak için eşcinsel aramaya koyuldu. 5’te bir kotayı doldurabilmek için seferber olan 
CHP’liler, mahalle komitelerinde çalışacak eşcinsel bulup ikna etmeye çaba harcıyor.

Attığı adımlarla sık sık milletin sinir uçlarıyla oynayan Mustafa Bozbey, bakalım büyükşehir yürüyüşünde eşcinseller-
den alacağı destekle iddialı bir konuma gelebilecek mi?

Erdoğan: “CHP’de eşcinsel kotası var, Allah şaşırtmasın”65

Tarih: 9 Kasım 2017

Kaynak: Kaos GL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Toplantısı’nda, “CHP İlçe Belediyesi Mahalle Komiteleri’nde yapılacak seçimde 
5’te bir oranında eşcinsel kotası koyuyor. Allah şaşırtmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında ayrımcı ifadeler 
kullandı, “CHP İlçe Belediyesi Mahalle Komiteleri’nde yapılacak seçimde 5’te bir oranında eşcinsel kotası koyuyor. 
Allah şaşırtmasın” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Erdoğan’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

“Ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan bir parti milletimizden o kadar ayrıldı ki şu an CHP İlçe Belediyesi Mahalle 
Komiteleri’nde yapılacak seçimde 5’te bir oranında eşcinsel kotası koyuyor. Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalma-
yınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Bunlar böyle devam etsin.”

Yerel basın hedef göstermişti

Erdoğan’ın hangi belediyenin uygulamasını kast ettiği bilinmese de geçtiğimiz günlerde Nilüfer Kent Konseyi Mahalle 
Komiteleri yerel basında hedef gösterilmişti. Şehir Bursa gazetesi Nilüfer Belediyesi’ni hedef göstermiş, belediyenin 
mahalle komitelerinde LGBTİ adaylara pozitif ayrımcılık uygulamasını çarpıtmıştı. Gazete yayınladığı haberde kim 
olduğunu belirtmediği “köylülerin LGBTİ kotasına isyan ettiğini” iddia etmişti.

64  http://sehirmedya.com/bursa-bolge/niluferdelgbtliisyani/ 
65  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24946 
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Nilüfer Mahalle Komitesi eşitlik için çalışıyor

Öte yandan LGBTİ’lerin eşitliği için mücadele eden kuruluşlardan Nilüfer Kent Konseyi’nin internet sitesinde “LGBTİ 
kotası” denilen uygulama şöyle anlatılıyor:

“Seçimlerde 1/3 oranında kadın kotası, 1/3 oranında genç kotası (18-29 yaş), eğer aday varsa 1/5 oranında engelli 
kotası ile 1/5 oranında LGBTİ kotası aranmaktadır. Kotalar mahalle genelinde uygulanmaktadır.”

Türkiye’de mahalle ölçeğinde yerel yönetim birimi oluşturmak açısından öncü bir nitelik taşıyan “Mahalle Komiteleri” 
projesi 2009 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından başlatıldı. Nilüfer Kent Konseyi tarafından uygulanan Mahalle Ko-
miteleri projesi ile mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve 
kamusal alanın inşası amaçlanıyor.

Tv8 Programinin Yorumcusu Hakan Ural’dan Translarla İlgili Nefret Söylemi66

Tarih: 14 Kasım 2017

Kaynak: GZONE

TV8’de hafta içi sabah kuşağında yayınlanan “Bunu Konuşalım” programının yorumcusu, eski oyuncu Hakan Ural, 
Rüzgar Erkoçlar ve LGBTİ bireyler ile ilgili nefret söylemi olarak adlandırılacak açıklamalara imza attı. 

Seda Akgül’le Hakan Ural’ın günlük magazin haberlerini yorumladığı programda, trans erkek Rüzgar Erkoçlar’ın “Ço-
cuk sahibi olmak istiyorum” açıklamalarının tartışıldığı sırada konuşan Ural, Rüzgar Erkoçlar’ın açıklamaları üzerinden 
tüm LGBTİ bireyleri hedef alan konuşmalar yaptı.

“Herkes istediği hayatı yaşasın ama” diyerek konuya hoşgörü(!) ile başlayan Ural, “Bana her türlü ters bir durum. Biz 
tutucu bir toplumuz. Bu marjinal hayatlara insanları özendirmesinler. Tercih(!)lerini yaşayabilirler. Bu konuyu normali-
ze etmeye çalışmasınlar” gibi sözler sarf etti. Programın diğer yorumcusu Seda Akgül’ün “Yani cinsiyet değiştirsinler 
ama göze sokmasınlar ve üremesinler mi diyorsun Hakan?” sorusuna Hakan Ural’ın yanıtı ise “Evet” oldu.

Böylece TV ekranlarında, LGBTİ’lerin “marjinal” olduğu, bunu “tercih” ettiği ve çocuk sahibi olmaması gerektiği gibi 
yalan yanlış mesajlarla dolu, yeni bir nefret söylemi üretilmiş oldu.

bianet ve Kaos GL’nin etkinliği hedef gösterildi67

Tarih: 17 Kasım 2017

Kaynak: Kaos GL

bianet ve KaosGL’nin Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Mardin Atölyesi medyada hedef gösterildi. 

IPS İletişim Vakfı’nın sürdürdüğü, Kaos GL’nin destekleyerek içinde yer aldığı “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” 
atölyesinin 18 Kasım’da Mardin’de düzenlenmesi planlanan 11. ayağı gerçekleşmeyecek.

İlk yılını tamamlayan ve ikinci yılı devam eden projede, şimdiye kadar İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Eskişehir, Trab-
zon,  Diyarbakır,  Akyaka, Edirne  ve  Dersim’de düzenlenen haber atölyelerinde, yerel gazeteciler, iletişim fakültesi 
öğrencileri ve konuyla ilgili hak savunucuları bir araya geldi.

11. haber atölyesinin de 18 Kasım’da Mardin’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak ILKHA’nın servis ettiği ve yerel 
medyanın yanısıra Sabah gazetesi web sitesi, Güneş gazetesi web sitesi, HaberVaktim ve Yeni Akit gibi ulusal medya 
kuruluşlarınca yayınlanan, bianet ve KaosGL’nin hedef gösterildiği ve LGBTİ’ler hakkında nefret söylemi ve tehditler 
içeren haberlerin ardından, Mardin’deki etkinlik ertelendi.

bianet, etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleşmesinin sağlanması için Mardin Valiliği’ne başvuruda bulundu.

bianet ve Kaos GL, etkinliğin ortaya çıkış amacının tam olarak böylesi nefret söylemi ve saldırıların bir daha yaşan-
maması olduğunu belirterek gazetecilerle güvenli bir alanda yeniden bir araya geleceklerini duyurdu. İki kurum da, 
bu etkinlik serisi ile medyadaki nefret söylemine karşı hak haberciliğini, toplumsal cinsiyet ve LGBTİ odaklı haberciliği 
savunmaya devam edeceklerini belirtti.

66  http://gzone.com.tr/tv8-programinin-yorumcusu-hakan-uraldan-translarla-ilgili-nefret-soylemi/ 
67  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24990 
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Atölyenin içeriğiyle ilgili yalan bilgileri yayan, hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haber kuruluşları hakkında suç 
duyurusunda bulunulacak.

Medya hedef gösterdi

9 Kasım’da İlke Haber Ajansı’nın (İLKHA) servis ettiği ve LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi içeren “Mardinliler: Bu 
ahlaksızları istemiyoruz!” haberiyle, toplumsal cinsiyet odaklı haber atölyeleri hedef gösterilmeye başlandı. Haber 
Çınarın Sesi, Doğru Haber, Hür24, Mardin Life, Hür Seda gibi web sitelerinde de yayınlandı.

İLKHA’nın 15 Kasım’da servis ettiği «Cinsel sapkınlığı bölgede yaygınlaştırmak istiyorlar» başlıklı haberde ise araların-
da Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu’nun da bulunduğu altı erkek, “Birçok medeniyetin beşiği olan Mar-
din’de böyle bir programın yapılamayacağı”, “daha önce inançlı kesimin gösterdiği tepkilerle böyle programların iptal 
edildiği” gibi şeyler söyleyerek etkinliği hedef gösterdi.

Bu haber Sabah gazetesi web sitesi, Güneş gazetesi web sitesi, HaberVaktim ve Yeni Akit gibi ulusal medya kuruluş-
larınca da yayınlandı.

Sosyal medyada ise, 18 Kasım’da “eşcinsellerin Mardin’de yürüyüş yapacağına” dair paylaşımlarla haber atölyeleri 
hedef gösterilirken, mesajlarda “bu duruma karşı gelecez gerekirse öldürecez” ifadesi de yer aldı.

LGBTİ+ örgütleri: “Özkaya ve benzer zihniyettekiler, nefreti körüklemektedir!”68

Tarih: 5 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat/Kaos GL

Haber Türk kanalında Oylum Talu ve konuğu Aslı Karasaç Özkaya’nın nefret söylemlerine karşı LGBTİ+ örgütleri ortak 
açıklama yayınladı.

Haber Türk kanalında 26 Kasım 2017 tarihinde Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu adlı program-
da “uzman” psikolog konuk olarak çıkarılan Aslı Karasaç Özkaya adlı şahıs, çocukların cinsel kimliklerini oluşturmaları 
konusunda ebeveynlere tavsiye verdiği iddiasıyla LGBTİ+ fobik söylemlerde bulunmuştur. Çocukların cinsiyet kimlik-
lerinin ailenin yönlendirmesiyle değişebileceğini iddia eden Özkaya, ebeveynlere çocukların atanmış cinsiyetlerine 
uygun olarak giyinmeye zorlamayı, onları ödüllerle yönlendirerek “düzeltmenin” mümkün olacağını söyleyerek trans/ 
interseks çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamayı olumlamıştır.

Aslı Karasaç Özkaya program sırasında “norm dışında” kalan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine yönelik ayrımcı 
söylemlerde bulunmuş ve bu kişilere yönelik nefreti desteklemiştir. Program sunucusu Oylum Talu konuğunun nefret 
içerikli söylemlerine engel olmadığı gibi kendisi de bu söylemleri desteklemiştir.

Uzman Psikolog sıfatıyla programa konuk olan şahsın verdiği “bilgiler” bilimsellikten uzak, heteronormatif ve cisseksist yar-
gılardan oluşan ifadelerden ibarettir. Programda konuşulan konular modern psikolojik yaklaşımlardan uzak olduğu gibi halkı 
bilgilendirmeyi amaçlayan bir programın yanlış ve basmakalıp bilgilerle dolu oluşu yayıncılık ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aslı Karasaç Özkaya’nın psikolog kimliğiyle televizyon kanalına çıkarılması, onu toplum nezdinde sözü dinlenebilir 
bir kişi yapmıştır. Dolayısıyla söylediği bu cinsiyetçi, transfobik, interfobik sözlerle başta ebeveynleri ve nihayetinde 
toplumu çocuk şiddetine yönlendirmiştir. Son yıllarda hızla artan kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı mücadele 
eden bizler, Özkaya ve benzer zihniyetteki insanların bu tarz programlarda söz sahibi olmasının bu nefreti körükledi-
ğini biliyoruz. Yapılan LGBTİ+ fobik bu yayından dolayı Haber Türk kanalından, programın sunucusu Oylum Talu’dan 
ve konuğu Aslı Karasaç Özkaya’dan gerekli açıklamayı yapmalarını ve kamuoyundan özür dilemelerini bekliyoruz.

İmzacı örgütler: Ahtamara LGBTİ WAN, Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi, Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi, Denizli LGBTİ+ 
Aileleri Grubu, DEÜ Eşit Şerit Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu, Genç LGBTİ+ Derneği, Herkes İçin Ruh Sağ-
lığı Derneği, Hevi LGBTİ Derneği, İnterseks Türkiye, İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, KeSKeSoR 
Amed Oluşumu, Kuir Kıbrıs Derneği, LADEG+ (LGBTIQ+ Aileleri ve Yakınları Destek Grubu), Lambda İstanbul, LeGeBİT 
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Dayanışma Topluluğu, LISTAG - LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Grubu, Mer-
sin LGBT 7 Renk Derneği, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat, Pembe Hayat KuirFest, Po-
zitif Yaşam Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği, SPoD, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

68  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1600
    http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25037 
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İki trans erkek, cinsiyet kimliklerinden dolayı mekana alınmadı!69

Tarih: 7 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Transfobik Mood Night!

Kız arkadaşlarıyla ve annesiyle eğlenmeye giden 2 trans erkek, cinsiyet kimliklerinden dolayı mekana alınmadı.

Eskişehirde yaşayan 2 trans erkek, 6 Aralık’ta kız arkadaşları ve annesiyle doğum gününü kutlamak için Mood Night’a 
gitti. Mekan görevlileri tarafından kimlikleri istenen trans erkekler gerekçe gösterilmeden mekana alınmadılar. Ardın-
dan mekandan uzaklaşırken transfobik söylemlere maruz kaldılar.

Olay sonrası trans erkekler maruz kalınan ayrımcılığa karşı hayatın her alanında mücadele edeceklerini, bugün değil-
se yarın orayı da dönüştüreceklerini duyurdular.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü: “Okulumda Erkek Olup da Kız Gibi Davranan Hoca İstemiyorum”70

Tarih: 29 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Görevlisi, cinsel yöneliminden dolayı Rektör Ahmet Ağırakça tarafından sözel 
tacize maruz kaldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin araştırma görevlisi, Prof. Ahmet Ağırakça tarafından 26 Aralık sa-
bahı makam odasına çağırılarak cinsel yönelimine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlere maruz kaldığını belirtti.

Rektörün makam odasında yaşananları şöyle anlattı: “Ağırakça bana durduk yere ‘Kız mı olmak istiyorsun sen?’ diye 
bir soru yöneltti. Şaşkınlığım karşısında ‘Mardin’de olduğunun farkında değil misin?’ diye devam etti. Ben ne olup 
bittiğini anlamak istediğimi ifade ederken ‘Çık dışarı!’ diye bağırmaya başladı. Bu yaptığının nefret söylemi olduğunu 
ve hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ifade ettim. O da elini beline silaha uzanır gibi götürerek odadan çıkmam 
yönünde tehdit etti.”

Araştırma görevlisi, 27 Aralık sabahı Prof. Ağırakça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu-
ğunu belirtti.

‘Haber yaparsanız dava açarım’

Telefonla ulaşılan Rektör Ağırakça ise konunun gündeme taşınması halinde haberi duyuran Journo’ya dava açacağını 
öne sürerek: “Bu adam terbiyesizdir ve aşağılıktır. Okulda çocuklara terbiyesiz şeyler konuşuyor. Ben okulumda erkek 
olup da kız gibi davranan hoca istemem. Bu haberi yaparsanız siz de bedel öderseniz, dava açarım. Hiç uğraşmayın. 
Sizin de başınız derde girer” dedi.

69  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1602 
70  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1622 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İfade Özgürlüğü 

LGBTİ’leri hedef gösteren nefret söylemleri nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. Aynı şekilde İstanbul’da Valilik tara-
fından LGBTİ yürüyüşlerine izin verilmemiştir. Gerekçe olarak da toplumsal hassasiyetler gösterilmiştir.

İstanbul’da LGBTİ ve Trans Onur Yürüyüşüne polis saldırmış, çok sayıda aktivist yaralanmış ve gözaltına alınmıştır.

Ankara’da Alman LGBTİ filmlerinin yasaklanmasıyla başlayan yasak dalgası Ankara’da tüm LGBTİ etkinliklerinin Valilik 
tarafından yasaklanmasıyla devam etmiştir. İstanbul’da da Beyoğlu Kaymakamlığı film gösterimini yasaklarken, Bur-
sa’da film gösterimini polis engellemiştir.

Valilik’ten Onur Yürüyüşü’ne ‘kamu düzeni’ yasağı71

Tarih: 24 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

İstanbul Valiliği, “kamu düzeni” ve “toplumun farklı kesimlerinden tepkileri” bahane ederek Onur Yürüyüşü’ne izin 
verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden iki yıldır polis saldırısına sahne olan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne ilişkin açıklama geldi.

Valilik internet sitesinden yaptığı son dakika açıklamasıyla 25 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini 
söyledi. Açıklamada “Bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir”, 
“turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenlenmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

Valilik’ten “toplumun farklı kesimlerinden tepki” bahanesi!

Valilik açıklamasının tam metni şöyle:

“Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran 2017 Pazar günü saat 
17.00’da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı’nda “Onur Yürüyüşü” adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşıl-
maktadır.

Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü 
alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir baş-
vuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok 
ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.

“Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere va-
tandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün 
ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir.

“Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, Güvenlik Güçleri’nin bu hususta yapacağı 
çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir.

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

71  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24079 



197

2017 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
17

“Gözaltındayken polisler durup durup fotoğrafımızı çekiyordu”72

Tarih: 28 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan Demhat Aksoy: Polisler durup durup fotoğrafımızı çekiyordu. Polis Alperenler’e 
sigara ikram ederken biz ters kelepçeyle, güneşin altındaki bir araçta tutulduk.

İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü bu yıl da polis saldırısıyla geçti. Çok sayıda LGBTİ+ hak savunucusu gözaltına alındı. 
Polis keyfi bir şekilde kimin hangi sokağa gireceğine karar verdi.

Gözaltına alınan herkes aynı gece serbest bırakılsa da gözaltında ters kelepçe işkencesinden, Alperenler’le LGBTİ+ 
hak savunucularını aynı araca koymaya kadar birçok hak ihlali yaşandı.

Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Demhat Aksoy da sevgilisi ile birlikte ilk gözaltına alınan isimlerdendi. 
Saatlerce sıcak bir araçta tutulan, ters kelepçe işkencesine maruz kalan Demhat ile gözaltında yaşananları konuştuk.

“Herkesin geçebildiği yerden biz de geçmek istiyorduk”

Erkek arkadaşınla birlikte gözaltına alındın. Yürüyüş günü ilk gözaltına alınanlardınız. Nasıl oldu?

Saat 15.30 gibi ‘Beni Bırakma’ sergisini kurmaya başladık. Serginin kabataslak hali çıkınca yemek yemek için erkek 
arkadaşımla birlikte Taksim’e geçtik. Daha saat çok erkendi yürüyüş için ama ortada çok ciddi bir polis ablukası vardı. 
Polisler insanları tipine göre seçiyordu. Kendi hislerine göre ayırıyorlardı insanları. Biz önce caddeye girdik, yürüyorduk 
ki bir kadın polis, ‘Hop’ diyerek durdurdu bizi. Gittik yanına. ‘Bugün buradan geçemezsiniz. Gösteriler var’ dedi. Ben 
de bütün insanların geçtiğini, bizim de yemek yemeye gittiğimizi söyledim. Polis işi yokuşa sürmeye başladı. Sertleşti, 
bağırmaya başladı. Elini havaya kaldırdı. Ben de, ‘Benle düzgün konuş. Elini de indir. Ben bir vatandaşım sen de beni 
korumakla yükümlü kolluk kuvvetisin. Sizin maaşlarınız bizim vergilerimizle ödeniyor’ dedim. Bunun üzerine amirini 
çağırdı. Amiri de polise, ‘Biz size söylemedik mi, zorluk çıkaranı arabaya alın hemen’ dedi. Ortada bir zorluk da yoktu.

Birçok kişi o gün caddeye keyfi bir biçimde alınmadı. Şiddete uğradı, gözaltına alındı…

Herkesin geçebildiği yerden biz de geçmek istiyorduk. Benim o sokağa alınmamam için gerekçeleri ne ki? Eğer bir 
vatandaş gözüyle bakıyorlarsa beni engelleyemezler. Ardından ben itiraz ettim tekrar. ‘Çantamı arayın, bakın’ dedim. 
Çantamı zorla arattım. Baksınlar da bir şey olmadığını görsünler diye. Tam çanta aranırken bir erkek polis benim ko-
lumu büküp zorla götürmeye çalıştı. ‘Bırak elimi, kadın polis varsa o gelsin’ dedim. İlk başta bizi durduran kadın polis, 
‘Ben tutarım, ben tutarım’ dedi, koşarak geldi. Bizi kendilerinin dinlendiği zırhlı bir araca götürdüler.

“Araçta bize Kur’an dinlettiler”

Aracın içerisinde neler yaşadınız?

Aracın içerisindeyken ben bir tiyatronun içinde olduğumu düşündüm. Polislerin hepsi acemiydi. Prosedür bilmiyor-
lar… Bir polisçilik oyununa biz de dahil olduk.

Polis aracındayken bizi en başta durduran polis, ‘Keşke böyle yapmasaydınız, geri çekilseydiniz’ dedi. Ama bize ait 
olan bir yerden neden geri çekileyim ki? Eğer ki hepimiz eşitsek ben oradan geçebilmeliydim.

Arabanın içerisinde bizi defalarca GBT’ye soktular. Her gelen memur kimliklerimizin fotoğraflarını çekip gitti.

Erkek arkadaşımla yan yana oturuyorduk. Birden araçta bize Kur’an dinletmeye başladılar. Erkek arkadaşımla birbi-
rimize bakakaldık. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlamaya çalıştım. Bu durum bir saate yakın sürdü. Avukat arka-
daşlar geldi. Onlar da Kur’an dinletildiğini duyunca şok oldular.

Saldırmak için gelen Alperenler’den de gözaltına alınanlar oldu. Hiç karşılaştınız mı?

Gözaltına alındığını düşündüğüm Alperenler de bizim aracın yanında bekliyordu. Polisler sırtlarını sıvazlıyordu, sigara 
ikram ediyordu. Bir süre dışarıda durduktan sonra bizim oturduğumuz araca getirdiler. Alperenler’den bir tanesi, ‘Ben 
buraya oturmam. Bunları dövmek için geldim aynı yerde mi duracağım?’ dedi. Bir polis, ‘Ben sana nereye oturmanı 
söylersem oraya oturacaksın’ dedi. Çok ilginç bir şekilde Alperenler polisi dinlemeden araçtan indi. Aşağıda tanıdıkları-
nı düşündüğüm diğer polislerle konuştular. Sigara içtiler. O sırada tabi bizim sigara, su gibi ihtiyaçlarımız karşılanmıyor.

72  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24102 
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“Durup durup fotoğraflarımızı çekiyorlardı”

Araçta ne kadar bekletildiniz?

O araçta üç saat filan bekledik. Biz bir yandan da, ‘Eğer gözaltına alındıysak bizi karakola götürün’ diyoruz. Çünkü 
araç çok sıcaktı ve tuvaletimiz gelmeye başlamıştı. Tuvalet ihtiyacımızı iki saat sonra karşıladılar.

Sonrasında bizi başka bir araca aldılar. Taksim meydanında güneşte beklemiş bir araca aldılar bizi. İnanılmaz sıcaktı 
orası da. Aracı her koltukta tek kişi oturacak şekilde doldurmaya başladılar. O araca biner binmez telefonlarımızı ka-
pattırdılar. Ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçeyle oturmaya başladık. Erkek arkadaşların hepsi bindikten gece karakola 
gidene kadar ters kelepçeliydi. Biz kadınların ters kelepçeleri birkaç saat sonra öne alındı.

Bir yandan polisler sürekli psikolojik şiddet uyguluyordu. Bir ara araca getirilen iki arkadaşa, ‘Bunlar kadın mı erkek 
mi ne oldukları belli değil’ dediler. Bir kadın arkadaşa ayağını indirmediği için vurdular. Durup durup bizim fotoğraf-
larımızı çekiyorlardı.

Saatlerce sıcaktan bunaldıktan sonra bir ara uykuya dalmışım. Hande Yener’in şarkısıyla uyandım. Çok yüksek sesle 
çalıyorlardı. Şarkının sesini kısmalarını istedim. ‘Burda ben ne istiyorsam onu dinlemek zorundasın’ dedi polis.

Polis: “Dava açarsınız olur biter”

Ne zaman araç hareket etti? Nereye götürdüler?

Araç gece saat 11 gibi dolunca ayrıldı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İnsan hakları anlamında hiçbir bilgileri yoktu. 
‘Topladık ama ne yapacağız’ diye birbirlerine sürekli soruyorlardı. Evraklarımızı bile kaybettiler. En sonunda bir amir-
leri geldi, ‘Arkadaşlar sizi sağlık raporu almak için hastaneye götüreceğiz, oradan sonra emniyete gideceğiz’ dedi.

Haseki Hastanesi’ne götürüldük. Hastanenin orada otobüsün bütün ışıklarını kapattılar. ‘Sesiniz çıkmayacak, konuş-
mayacaksınız’ dediler. Tek tek hastaneye götürüp hızlıca yaka paça bizi geri araca getiriyorlardı. Sanki bizi saklamak 
istiyorlardı. Çok korkunçtu muameleleri.

Ardından Emniyet’e geçtiniz. Emniyet’te neler yaşandı?

Vatan’a gittiğimizde Alperenler’le karşılaştık. Onlar bizden önce getirilmiş. Biz arabadayken el kol hareketleri yaptılar, 
tehdit ettiler. Biz en son polise bizi korumakla yükümlü olduklarını hatırlattık. ‘Dava açarsınız olur biter’ diye geçiş-
tirdiler.

Avukatlar geldi. İfadelerimizi verdik. Ama iş bilmezlik emniyette de sürdü. Bizi nereye götürüp ifade alacaklarını 
bile bilmiyorlardı. Ben ifademe ters kelepçe meselesini de ekledim. Bence ters kelepçe büyük bir şiddet ve işkence 
yöntemi. Yoldan döndürdüğünüz, sırf LGBTİ+ olduğunu düşündüğünüz için gözaltına aldığınız insanlara bir de ters 
kelepçe yapıyorsunuz!

Mücadeleye devam!

Hem kendi yaşadıklarını hem de yürüyüşte olanları düşününce nasıl hissediyorsun?

Onur Yürüyüşü’nde Cihangir’de pankartın açıldığını, Sema annenin bayrağı sallandırdığını görmek güç verdi. Ne ya-
parlarsa yapsınlar birileri bayrağı dalgalandırıyor. Biz günlerce de o araçta kalsaydık İstiklal’i terk etmeyen insanların 
olduğunu görmek çok umut vericiydi. Onur Yürüyüşü’ne katılan, orada yer alan, haberini yapan, sosyal medyada 
paylaşan, yaşananları yaygınlaştıran, pankart açan kısacası mücadele eden herkese çok teşekkürler, iyi hissettirdiniz. 
Mücadeleye devam!
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Trans Onur Yürüyüşü’ne son dakika yasağı!73

Tarih: 1 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Valilik son dakika açıklamasıyla Trans Onur Yürüyüşü’nü de yasakladı. Gerekçe yine “kamu düzeni ve toplumun farklı 
kesimlerinden tepki”!

25 Haziran İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yasaklayan İstanbul Valiliği bugün akşam 10 civarında internet sitesin-
den yaptığı açıklamayla yarın saat 17’de Taksim’de yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’nü de yasakladı.

Gerekçe hep aynı: Toplumun farklı kesimlerinden tepki ve kamu düzeni

Valiliğin mesai saatleri dışında son dakika yaptığı açıklama şöyle:

“Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada birtakım marjinal çevrelerce, 2 Temmuz 2017 Pazar günü 
saat 17.00’da Taksim Meydanı’nda “8. Trans Onur Yürüyüşü” adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

“Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürü-
yüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir 
başvuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden 
çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.

“Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi ama-
cıyla bölgede bulunan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, söz konusu yürüyüşün düzenlenmesine izin 
verilmeyecektir.

“Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı 
çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir.

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde ne olmuştu?

İstanbul Valiliği 25 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü de son dakikada yasaklamıştı. Valilik internet sitesinden yaptığı 
açıklamayla 25 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini söylemişti. Açıklamada “Bu çağrıya karşı top-
lumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir”, “turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözeti-
lerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri 
yer alıyordu.

Polis ve milliyetçi, İslamcı gruplar 25 Haziran’da 15. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne saldırdı. İstiklal Caddesi’ni kapatan 
polis üzerinde gökkuşağı sembolü taşıyan veya yürüyüşe katılacağını “düşündüğü” kişilerin caddeye girmesine izin 
vermedi. Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda hak savunucusu gözaltına alındı. Bütün saldırılara rağmen Be-
yoğlu’nun çeşitli yerlerinde eylemler yapıldı.

Trans Onur Yürüyüşü yasağa inat Harbiye’deydi!74

Tarih: 2 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans Onur Yürüyüşü basın açıklaması Pangaltı’da okundu. Transfobi karşıtları Harbiye’ye kadar yürüdü. Yürüyüşün 
ardından 7 kişi gözaltına alındı.

Trans onur Yürüyüşü kapsamında İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla transfobi karşıtları bugün Pan-
galtı’da buluştu. Pangaltı metro durağında basın açıklaması okundu. Açıklamada Valiliğin son dakika yasağı protesto 
edildi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de katledilenler anıldı.

73  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24122 
74  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24123 
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Yürüyüş ardından gözaltı

Transfobi karşıtları açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi boyunca Harbiye’ye kadar yürüdü. Yürüyüşün ardın-
dan polis hiçbir gerekçe göstermeden 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Pemba Hayat LG-
BTİ’den Buse Kılıçkaya, LGBTİ+ aktivistleri Şevval Kılıç, Özgür Durmaz, Emre Aymelek, Beniz Ertürk, Umut Avcı ve 
fotoğrafçı Ömer Tevfik Erten.

Gözaltına alınan hak savunucuları Feriköy Karakolu’na götürüldü. Yaklaşık bir saat süren gözaltının ardından hepsi 
serbest bırakıldı. 

Polis, 7 kişiyi serbest bıraktıktan sonra “tutanak tutulması” için tekrar gözaltına aldı.

Taksim polis ablukasında

Öte yandan dün gece gelen yasak kararının ardından Taksim ve çevresi polis ablukası altında. Gezi Parkı kapatıldı, 
İstiklal Caddesi’ndeki birçok sokağa giriş engellendi. Polis Mis sokak çevresinde kafelerde oturan insanları taciz etti.

Açıklama Taksim’de de okundu

Yürüyüşün basın açıklaması İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bulunduğu Öğüt Sokak’ta da okundu.

Kuirfest: Valiliğin görevi yasaklamak değil güvenliği sağlamak75

Tarih: 15 Kasım 2017

Kaynak: Pembe Hayat/Kaos GL

Kuirfest, Alman LGBTİ Film Günleri’nin Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasına ilişkin açıklama yayınladı: “Valiliğin 
görevi yürüyüşleri ya da etkinlikleri yasaklamak değil, onların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.”

Pembe Hayat Kuirfest, Ankara Valiliği’nin Almanya Büyükelçiliği, KuirFest ve Büyülü Fener Sinemaları işbirliğiyle 16-17 Kasım 
2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri’ni yasaklamasına ilişkin açıklama yayınladı.

Kuirfest, Valiliğin görevinin yürüyüşleri ya da etkinlikleri yasaklamak değil, onların güvenli bir şekilde gerçekleştiril-
mesini sağlamak olduğunu hatırlattı.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

Yasağın sosyal medyada #LGBTfilmgünleriiptaledilsin ve #İstiklalimizeKaraLeke hastagleriyle yürütülen nefret saldı-
rılarının ardından geldiğini de vurgulayan Kuirfest, “Biz LGBTİ+’lar, hayatın her alanında nefreti değil yaşamı ve özgür-
lüğü savunacağımızı, sokaklar rengarenk olana kadar ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homo-bi-kuir-transfobiye ve cinsellik, 
yaş, toplumsal cinsiyet, etnisite ve sınıf kaynaklı bütün ayrımcılıklara karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi 
basına ve kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

“Nefret söylemi üreten kişi ve kurumlar meşrulaştırılıyor”

Kuirfest’in açıklamasının tam metni şöyle:

“Almanya Büyükelçiliği, KuirFest ve Büyülü Fener Sinemaları işbirliğiyle 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da düzen-
lenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri, sosyal medyada #LGBTfilmgünleriiptaledilsin ve #İstiklalimizeKaraLeke has-
htagleriyle gerçekleştirilen nefret saldırılarının ardından 15 Kasım 2017’de Ankara Valliliği’nin Büyülü Fener Sineması’na 
gönderdiği bir tebligatla yasaklanmıştır. Valilik internet sitesi üzerinden de duyurduğu açıklamada ‘halkın sosyal sınıf, ırk, 
din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen 
tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği’ gerekçesiyle etkinliği 
yasaklamıştır.  Son yıllarda keyfi ve hukuksuz bir biçimde yasaklanan onur yürüyüşlerinde de olduğu gibi bu film göste-
rimlerinde de terör ve provakasyon tehdidinin öne sürülmesi, varlığımızı tehdit olarak gören ve bizlere dair nefret söylemi 
üreten kişi ve kurumları meşrulaştırmakta ve anayasal haklarımızdan bizleri ‘koruma’ adı altında mahrum etmektedir. 
Valiliğin görevi yürüyüşleri ya da etkinlikleri yasaklamak değil, onların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

75  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1578
    http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24979 
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“Etkinliğin yasaklanması için basın açıklaması yapan İHH basın metnini ‘tüm insanların akıl, nesil, can, mal ve din 
emniyetlerinin sağlandığı’ bir dünya temennisiyle bitiriyor. Göstermeyi planladığımız Kabuğunu Kırmak, Romeolar, 
Adı Konmamış ve Dördümüzün Çocuğu Oluyor adlı filmler, benzer gerekçelerle yasaklanan onur yürüyüşlerinin de 
amaçladığı gibi eşit, bir arada ve onurlu bir yaşamı savunmaktadır. Bizler de tüm bunların yanında Marie ve Sarah’nın 
aşklarını özgürce yaşayabildikleri, 17 yaşındaki Milan’ın ailesine ve kendine karşı açık olabildiği, Kalle ve Jens’in çocuk-
larını mutlu bir şekilde yetiştirebildiği, Fabio’nun transfobiye maruz kalmadığı bir dünya istiyoruz.

Biz LGBTİ+’lar, hayatın her alanında nefreti değil yaşamı ve özgürlüğü savunacağımızı, sokaklar rengarenk olana 
kadar ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homo-bi-kuir-transfobiye ve cinsellik, yaş, toplumsal cinsiyet, etnisite ve sınıf kaynaklı 
bütün ayrımcılıklara karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.”

Valilik: “Bazı kesimler tepki gösterebilir”

Ankara Valiliği’nin bugün yayınladığı yasak metni ise şöyleydi:

“Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından; 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Büyülü Fener 
Sinema Salonunda Alman LGBT Film Günleri adıyla, birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren film göste-
rimi organizasyonu yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

“Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi-
ni, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve 
yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde 
olduğu yönündeki istihbarî bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, or-
ganizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler 
tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

“Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi 
dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması 
kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanunu’nun 11/f maddesine göre 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde ilimiz genelinde ve Ankara Büyülü Fener Sinema Salo-
nunda düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Ankara Valiliği’nden “LGBTİ etkinliklerine” süresiz “genel ahlak” yasağı76

Tarih: 19 Kasım 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Ankara Valiliği, “LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak” etkinlikleri “genel ahlak” bahanesiyle süresiz ola-
rak yasakladı.

Ankara Valiliği, Alman LGBTİ Film Günleri’ni yasaklamasının ardından Ankara’daki “LGBTİ sivil toplum örgütleri tara-
fından gerçekleştirilen etkinlikleri” süresiz olarak yasakladı.

Valilik karar gerekçe olarak, “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korun-
ması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel 
veya travesti) ile LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, intersex) adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, 
ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, 
söyleşi, sergi vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

“Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesi-
mini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve 
yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak 
istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de 
bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

76  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24992
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1580 
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“Bu nedenlerle 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif 
yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. 
etkinlikler,  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi 
dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması 
kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Ka-
nunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

Bursa’da Film Gösterimine Polis Engeli77

Tarih: 19 Kasım 2017

Kaynak: Özgür Renkler

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında 20 Kasım Pazartesi günü (yarın) gerçekleştireceği-
miz “Gacı Gibi” film gösterimi etkinliğimizi iptal etmek zorunda olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyoruz.

Gösterimin gerçekleşeceği SanatMahal’e gelen emniyet görevlileri, görevli arkadaşlara, etkinliğin iptal edilmesini, aksi 
takdirde yarın etkinliğe müdahale edileceğini bildirmişlerdir.

Emniyetle iletişime geçen avukatımız, güvenlik şubeye yönlendirilmiş ancak güvenlik şubeden cevap alınamamıştır. 
Konu ile ilgili şuan için elimize ulaşan yazılı bir belge yoktur. Etkinliği iptal ettiğimizi ve dernek olarak takipçisi oldu-
ğumuzu, bildiririz.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Kuir Kısalar Yarışması Film Gösterimi’ne Yasaklama78

Tarih: 24 Kasım 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Beyoğlu Kaymakamlığı, İstanbul’da 25 Kasım’da düzenlenmesi planlanan British Council, KuirFest ve Pera ortaklığıyla 
yapılan Kuir Kısalar yarışması filmlerinin gösterimini engelledi. 

KuirFest’in British Council ve Pera Müzesi ortaklığıyla, 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Pera Müzesi Oditoryu-
mu’nda düzenleyeceği “Kuir Kısalar” gösterimi ve söyleşisi, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın Pera Müzesi’ne bugün tebliğ 
edilen 24 Kasım 2017 tarih ve 2017/2284 sayılı kararı ile “anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olabileceği, kamu 
düzeni ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği” gerekçesiyle, daha sonra açıklanacak başka bir 
tarihe ertelenmiştir.

ODTÜ’de LGBT film gösteriminde yine elektrik kesildi79

Tarih: 24 Kasım 2017

Kaynak: soL

ODTÜ’de yapılan LGBT film gösterimi, bir kez daha elektriklerin kesilmesiyle engellenmeye çalışıldı.

Bugün akşam saatlerinde ODTÜ Fizik binası P2 amfisinde gösterimi yapılan ‘’Romeos’’ isimli LGBT filminin izlenmesi 
elektriklerin kesilmesiyle engellendi.

Bununla birlikte özel güvenliğin Fizik binasına geldiği, öğrencilerin direnişi karşısında geri çekildiği bildiriliyor.

Üniversitenin diğer yerlerinde elektrik kesintisi yaşanmazken, söz konusu kesintinin yine rektörlük kararıyla olduğu 
düşünülüyor.

Gösterimin yasaklanması akıllara Ankara Valiliği tarafından konan yasağı getirdi.

Öte yandan ODTÜ A1 kapısı önüne çevik kuvvet ve bir TOMA›nın geldiği belirtiliyor.

ODTÜ öğrencileri tepki olarak bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

77  https://www.facebook.com/ozgurrenklerdernegi/posts/1689544014402585 
78  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1587 
79  http://haber.sol.org.tr/toplum/odtude-lgbt-film-gosteriminde-yine-elektrik-kesildi-218417 
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“Kuir Kısalar” Gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı Tarafından Yeniden Yasaklandı80

Tarih: 29 Aralık 2017

Kaynak: Pembe Hayat

KuirFest, Pera Film ve British Council ortaklığı ile gerçekleşmesi planlanan “Kuir Kısalar” gösterimi Beyoğlu Kayma-
kamlığı tarafından yeniden yasaklandı.

12 Ocak 2018 tarihinde saat 14.00’da yapılması planlanan “Kuir Kısalar” gösterimi ve söyleşisi, Beyoğlu Kaymakamlığı 
tarafından Pera Müzesi’ne giden tebligatla “huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının tasarrufuna yönelik olarak, 
kamu esenliğinin sağlanması” gerekçesiyle 2442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi gereğince Kaymakamlık 
Makamının 29.12.2017 tarih ve 2284 sayılı olurları ile yeniden yasaklanmıştır.

Ne Olmuştu?

25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenecek “Kuir Kısalar” gösterimi Kayma-
kamlık tarafından Pera Müzesi’ne ulaşan tebligatla daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelenmişti. Bu açıklama ile 12 
Ocak 2018 tarihinde yapılması planlanan “Kuir Kısalar” gösterimi için 14 Aralık 2018’ tarihinde Beyoğlu Kaymakamlı-
ğı’na başvuruldu.

80  http://www.pembehayatkuirfest.org/2155/kuir-kisalar-gosterimi-beyoglu-kaymakamligi-tarafindan-yasaklandi/ 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 2016 Yılında Devam Eden Davalar

Başkomiserden “Hande Kader’le fotoğrafımı paylaştın” suç duyurusu81

Tarih: 20 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

2015 LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde Hande Kader’i kolundan sürükleyen başkomiser, Kader’e saldırırken fotoğraflarını 
paylaşan Ayşe Arman ve Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

2015 LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde Hande Kader’e saldırırken fotoğrafları çekilen başkomiser, Hürriyet Gazetesi yazarı 
Ayşe Arman ve şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

2016 Ağustos’unda yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader’i kolundan sürükleyen Başkomiser Faruk B., Kader 
öldürüldükten sonra sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşan Ayşe Arman ve Mabel Matiz’den şikayetçi oldu.

Kader’e saldıran polis “hedef gösterildiğini” iddia ediyor!

Sabah gazetesinin haberine göre Arman hakkında soruşturma başlatıldı. Ayşe Arman’ın savcılıkça başlatılan soruş-
turma kapsamında ifadeye davet edildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı›na Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve şarkıcı Mabel Matiz ile ilgili suç duyurusun-
da bulunan Başkomiser Faruk B., geçtiğimiz Ağustos ayında katledilerek yakılan Hande Kader›e “LGBT yürüyüşünde 
müdahalede bulunduğu sırada” gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafını Arman ve Matiz’in sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaştığını, bu şekilde hedef gösterildiğini ileri sürdü.

Başkomiserden “FETÖ” iddiası!

Faruk B., savcılığa verdiği dilekçesinde şunları söyledi:

“Valilikçe yasaklanan ve yasa dışı yapılan LGBT yürüyüşünde görev aldığım esnada yasa dışı eylemlerini sürdürmekte 
ısrar eden gruba yapılan müdahale esnasında grubun başında birlik amiri olarak görev yaptığım esnada, daha sonra 
basından öğrendiğim müdahale esnasında çekilen resimde olduğumu gördüm. Katledilerek yakılan ve adını sonradan 
öğrendiğim Hande Kader’e müdahale esnasında çekilmiş ve net bir şekilde görülmekteyim. Bu görüntülerde Ayşe 
Arman isimli gazetecinin kendi Instagram hesabında açık ve net bir şekilde beni terör örgütlerine ve diğer illegal ör-
gütlere hedef gösterecek şekilde yayınlamıştır. Ve bu olayın sebebi benmişim gibi lanse edilmiştir. Bu kişinin yaptığım 
araştırmada sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisinin olduğu, hatta bu yayınlanan resimi yaklaşık 20 bin 
kişinin beğendiğini ve kendi www.hurriyet.com.tr isimli sitede aynı şekilde resmimi yayınlamış ve ikinci kez beni he-
def haline getirmiştir.FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün ço önemli soruşturma ve operasyon dosyalarına bizzat yönetmem 
nedeniyle ve basında özellikle yer almam nedeniyle beni hedef haline getirdiklerini düşünüyorum. Şöyle ki FETÖ/PDY 
terör örgütü tüm yasadışı terör örgütleriyle işbirliği yaptığı da gözönünde bulundurulduğunda ne kadar açık hedef 
haline geldiğimde anlaşılacaktır. Ayrıca Mabel Matiz isimli şarkıcı da aynı resmi kullanarak kendine ait sosyal medya 
hesabında paylaşarak geniş kitlelere ileterek ayrıca başka gruplara da beni hedef haline getirmişlerdir.”

81  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22866 
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Engellenen Trans Onur Yürüyüşü’nün davası başlıyor82

Tarih: 20 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Polisin saldırdığı Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan dava 26 Ocak’ta başlayacak. İstanbul LGBTİ’den 
Deniz Tunç, “Hangi demokratik ülkede böyle bir dava açılabilir” diye sorarken, Av. Levent Pişkin yasadışı olanın Vali-
lik’in yürüyüşü yasaklaması olduğunu söyledi.

19 Haziran 2016 Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
muhalefetten dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta, Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava açılmasını, 
yürüyüşü düzenleyen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Deniz Tunç ve gözaltına alınanların avukatlarından 
Levent Pişkin ile konuştuk.

“Demokrasiyle yönetilen hangi ülkede böyle bir dava açılabilir?”

“Barışçıl bir yürüyüşe polis müdahalesi ve oraya katılanlara dava açılması ülke demokrasisinin geldiği düzeyin en önemli 
göstergesi” diyen Tunç, dernek olarak davayı ve dava açılan kişilerin süreçlerini ayrı ayrı takip edeceklerini belirtti.

Tunç, “Demokrasiyle yönetildiği söylenen hangi ülkede barışçıl bir gösteriye katılan insanlar hakkında dava açılır ki? 
Böyle bir dava ancak demokrasinin ayaklar altına alındığı, insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı Türkiye gibi bir ülke-
de açılabilir” dedi, kamuoyunu dava sürecini takip etmeye ve hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya çağırdı.

“Davanın açılması ifade özgürlüğüne aykırı”

Böyle bir davanın açılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, demokratik bir hakkın kullanılmasının engellendiği-
ni belirten Av. Levent Pişkin şöyle devam etti:

“Ortada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet gibi bir durum söz konusu değil. O gün insan-
lar sadece ve sadece LGBTİ varoluşuna ve polis nezdinde ‘görünüşüne’ sahip oldukları için gözaltına alındılar. Yürüyüş 
günü bunu polise de söyledik, aynı itirazı daha gözaltına alındıklarında avukatlar olarak yaptık. Dava açılması Trans 
Onur Yürüyüşü’nün polis tarafından engellenmesi gibi bir tahammülsüzlüğün ifadesidir.”

“Yasadışı olan Valilik yasağıdır”

İstanbul Valiliği’nin hem 19 Haziran 2016 Trans Onur Yürüyüşü hem de 26 Haziran 2016 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü ve 
basın açıklamalarını yasaklamasının yasadışı olduğunu belirten Pişkin, “Valilik kararı uluslararası yasalara, Anayasa’ya 
ve ilgili kanunlara aykırıdır. Basın açıklaması için bildirim zorunluluğu yoktur. Devletin asıl sorumluluğu açıklamanın 
güvenliğini sağlamak, tehditleri bertaraf etmektir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin engellenmesine ilişkin kararları olduğunu da 
hatırlatan Pişkin, yürüyüşlere yasal ve polis saldırısına ilişkin hukuki girişimlerin sürdüğünü de vurguladı.

Ne olmuştu?

19 Haziran 2016 tarihinde yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmış ve aktivistleri gözaltına almıştı. 
Gözaltına alınan 13 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 
aktivistler ertesi gün (20 Haziran) serbest bırakılmıştı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Kaos 
GL, LİSTAG, Pembe Hayat ve SPoD’un gözlem raporu yayınlamıştı.

19 Haziran’da gerçekleşen ve polis saldırısı ile karşılaşan yürüyüşü gözlemleyeceklerini duyuran dört dernek raporla-
rında “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın İstanbul Valiliği eliyle engellendiğini belirtmiş, alandaki göz-
lemcilerinin izlenimleri ve basına çıkan haberleri derleyen raporda, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve sivil görü-
nümlü transfobik çeteler eliyle LGBTİ’lerin temel haklarının ihlal edildiği, şiddet ve tacize uğradığı ortaya konulmuştu.

82  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22876 
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2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından hukuki süreç

Trans Onur Yürüyüşü’nden bir hafta sonra 26 Haziran 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de polis saldırmıştı. 
“Dağılıyoruz” eylemine polis saldırıları ve gözaltılara ilişkin hukuki mücadele sürüyor.

26 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği’nin yasak kararına yürütmeyi durdurma 
talebi, 4. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüş gününden sonra reddedilmişti.

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Kaos GL Derneği, talebin reddedilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendi-
ren Bölge İdare Mahkemesi “itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmeyi durdurma kararı verile-
bilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığından” itirazı reddetti.

Ahmet Yıldız davasında 24. duruşma 31 Ocak’ta83

Tarih: 25 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Ahmet Yıldız davasının 24. duruşması 31 Ocak’ta görülecek. 2009’dan bu yana devam eden davada katil baba ‘titiz-
likle aranmasına’ rağmen bir türlü bulunamıyor!

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 24. du-
ruşması 31 Ocak saat 9’da Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

83  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22906 
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Son duruşmada ne oldu?

24. duruşmaya kadar davada henüz ilerleme kat edilemedi. 8 Eylül 2016’da görülen son duruşmada sekiz senedir 
bulunamayan katil baba Yahya Yıldız yine yoktu. Davaya, avukatı Fırat Söyle ve LGBTİ aktivistleri katıldı.

Katil Yahya Yıldız hakkında İnterpol tarafından arama çıkarıldığını hatırlatan avukat Fırat Söyle, bu sürecin ne aşama-
da olduğuna ilişkin bilgi alınması talebiyle gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.

Salonda bulunan LGBTİ aktivistleri Ahmet Yıldız’ı öldüren sanığın hâlâ bulunamamasına tepki gösterdi. Söz alan bir 
aktivist, “Sayın Başkan merak ediyoruz bu sanık sandalyesi ne zaman dolacak? Biz eşcinsellere ne zaman adalet ge-
lecek? Bu davada adalete inancımızı yitiriyoruz” dedi. Mahkeme başkanı, “Ben dosyayı bitirmek istiyorum. BİMER’e 
yaptığımız başvurular bize geri geliyor” yanıtını verdi.

Başkan, özel güvenlikçileri duruşma salonuna çağırarak, adalet talep eden LGBTİ aktivistlerini dışarı çıkardı.

‘Titizlikle’ aranıyor!

Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi’ne (BİMER) LGBTİ aktivistleri tarafından bu yıl yapılan başvuruya İstanbul Valiliği 
Emniyet Müdürlüğü’nden Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle aranmaya devam edildiği, yakalanması için ‘titizlikle’ ve 
‘kapsamlı’ bir şekilde çalışmaların sürdüğü yanıtı gelmişti.

Çalışmalar ‘titizlikle’ sürerken cinayetin ardından 9 yıl geçmesine, dava süreci 8 yıldır devam etmesine rağmen Ahmet 
Yıldız’ı eşcinsel olduğu için öldüren katil baba Yahya Yıldız henüz bulunamadı. Katil baba Yahya Yıldız hakkında kırmı-
zı bültenle arama emrinin infazı bekleniyor. Konuyla ilgili Mahkeme ile Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü 
arasındaki yazışmalar da devam ediyor.

Hêvî LGBTİ’den duruşmaya çağrı

Davayı takip eden Hêvî LGBTİ Dayanışma Derneği, 24. duruşmaya da çağrı yaptı. “Katil baba yakalansın” talebini bir 
kez daha dile getiren derneğin çağrısı şöyle:

“Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası tarafından Üsküdar’da “sırf” eşcinsel olduğu için katledilmişti! 8 Ey-
lül 2009 tarihinde açılan Ahmet Yıldız cinayeti davası, Türkiye’de ilk defa eşcinsel namus cinayeti kavramını resmiyete 
taşıdı ve tek sanık olarak yargılanan baba hala bulunamadığı için, 6 yıldır devam eden duruşmalarda sanık sandalyesi 
hep boş kaldı.

“İnterpol ile arama kararı olan firari katil baba hala her nedense bulunamamış ve adalet sağlanamamıştır!

“Oysa biliyoruz ki; eril ve heteroseksist sistem, her zaman LGBTİ’leri hedef almaya devam etmektedir. İkiyüzlü siste-
min adaleti, işine geldiğinde aranan kişiyi yakalayıp yargılayabiliyorken, bu davada Savcılık, Adalet Bakanlığı ve Dev-
letin diğer kurumları üç maymunu oynamaya devam etmektedir. 8 yıldır devam eden bu dava adeta yılan hikayesine 
dönmüş, tıkanmıştır.

“Bizler her kim olursa olsun cinsel kimlik ve cinsel yöneliminden dolayı katledilmesinin önüne geçmek ve işlenen bu 
suçun en ağır derecede cezalandırılmasını, ailesi ve ya toplum tarafından işlenen nefret cinayetlerinin hesapsız kal-
mamasını bu sebeple Ahmet Yıldız’ın katil babasının bir an önce bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz.

“Hêvî LGBTİ olarak; nefrete, erkek adaletine, namus cinayetlerine, homofobiye ve transfobiye inat, Ahmet Yıldız da-
vasının takipçisiyiz. Sen yoksan bir eksiğiz!”

“Gözaltında işkenceye maruz kaldık, dava bize açıldı!”84

Tarih: 26 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davanın ilk duruşması görüldü. Yargılanan homofobi ve transfobi 
karşıtları, gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını hatırlattı. Avukatlar, yargılanması gerekenin yürüyüşe saldıranlar 
olduğunu vurguladı.

84  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22915 
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19 Haziran 2016 Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davanın ilk duruşması bugün (26 Ocak) Çağla-
yan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten açılan davanın ilk duruşmasında sanıkları Av. Le-
vent Pişkin ve Av. Meriç Eyüboğlu temsil etti. LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu üyeleri de davayı izledi.

Hakkında dava açılan homofobi ve transfobi karşıtları ifadelerinde gözaltında işkenceye ve cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimlikleri üzerinden ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi.

“Yargılanması gerekenler yürüyüş hakkını engelleyenlerdir!”

Av. Levent Pişkin duruşmaya ilişkin KaosGL.org’a bilgi verdi. Av. Pişkin duruşmadaki savunmasında, “Yargılanması ge-
rekenler gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyenlerdir” dedi. Yürüyüşe saldırmak için gelenlerin doğrudan suç işlediğini 
hatırlatan Pişkin, “Fakat yargılananlar bizim arkadaşlarımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

Onur yürüyüşlerine polis saldırısına ilişkin suç duyuruları hakkında takipsizlik verildiğini de hatırlatan Av. Pişkin, “Dev-
letin sorumluluğu yasaklamak değil, hakkın kullanılmasını sağlamaktır. Valilik kararı uluslararası yasalara, Anayasa’ya 
ve ilgili kanunlara aykırıdır. O gün insanlar sadece ve sadece LGBTİ varoluşuna ve polis nezdinde ‘görünüşüne’ sahip 
oldukları için gözaltına alındılar” dedi.

Av. Meriç Eyüboğlu ise, Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması ve yürüyüşe saldırıyı hatırlatarak, “Toplumun çeşitli hassa-
siyetleri olduğunun iddia edilmesi, LGBTI+’lara dair de bir ayrımcılık uygulandığını gösterir” dedi.

Avukatlar savunmalarında Trans Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması ve polis saldırısının ayrımcılık yasağının ve devletin 
eşit davranma yükümlülüğünün ihlali olduğunu vurguladı. Trans Onur Yürüyüşü’nün, 2911 sayılı yasanın 23. Madde-
sindeki yasak adı altında geçen yürüyüşlerden biri olmadığını, yeterli gerekçenin oluşmadığını da belirten avukatlar, 
Anayasa ve AİHM kararlarını hatırlattı. Sanıkların beraatini talep etti.

Dava, bütün ifadelerin tamamlanması için 24 Mayıs 2017 günü saat 11.30’a ertelendi. Dava, 24 Mayıs’ta, ilk duruşmaya 
katılamayan sanıkların ifadeleriyle devam edecek.

Ne olmuştu?

19 Haziran 2016 tarihinde yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmış ve aktivistleri gözaltına almıştı. 
Gözaltına alınan 13 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 
aktivistler ertesi gün (20 Haziran) serbest bırakılmıştı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Kaos 
GL, LİSTAG, Pembe Hayat ve SPoD’un gözlem raporu yayınlamıştı.

19 Haziran’da gerçekleşen ve polis saldırısı ile karşılaşan yürüyüşü gözlemleyeceklerini duyuran dört dernek raporla-
rında “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın İstanbul Valiliği eliyle engellendiğini belirtmiş, alandaki göz-
lemcilerinin izlenimleri ve basına çıkan haberleri derleyen raporda, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve sivil görü-
nümlü transfobik çeteler eliyle LGBTİ’lerin temel haklarının ihlal edildiği, şiddet ve tacize uğradığı ortaya konulmuştu.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından hukuki süreç

Trans Onur Yürüyüşü’nden bir hafta sonra 26 Haziran 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de polis saldırmıştı. 
“Dağılıyoruz” eylemine polis saldırıları ve gözaltılara ilişkin hukuki mücadele sürüyor.

26 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği’nin yasak kararına yürütmeyi durdurma 
talebi, 4. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüş gününden sonra reddedilmişti.

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Kaos GL Derneği, talebin reddedilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendi-
ren Bölge İdare Mahkemesi “itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmeyi durdurma kararı verile-
bilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığından” itirazı reddetti.

LGBTİ’lere katliam çağrısı afişi asanlara El-Kaide üyeliğinden dava85

Tarih: 27 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Ankara sokaklarına “Lut kavmi” afişleri asıp LGBTİ’lere katliam çağrısı yapan, haklarında Kaos GL ve Pembe Hayat’ın 
suç duyurusu reddedilen Genç İslami Müdafaa Grubu’ndan beş kişi hakkında 2016’daki bir ihbar mektubundan iddi-
aname hazırlandı. Beş kişinin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

2015 yılında Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de öldürünüz” yazılı afiş-
ler asan Genç İslami Müdafaa grubu hakkında iddianame hazırlandı.

Afişlerin ardından Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na 
asılan afişler ve internet sağlayıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suç-
larından cezalandırma istemi “tespit edemeyiz” denilerek reddedilmişti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara’da 2016’da bir ihbar mektubu ile başlayan soruşturma kapsamın-
da göz altına alınan 5 kişi hakkında, El-Kaide üyesi oldukları gerekçesiyle iddianame düzenlenerek, 7.5 yıldan 15 yıla 
kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlar polis saldırısına uğramış, Bunun üzerine AKP hükümeti, seçim afişinde gururla 
bahsettiği Onur Yürüyüşü’ne katılanları ‘ahlaksız’ ilan etmiş, ‘muhafazakâr medya‘ da nefreti körüklemişti.

Kendilerini ‘Genç İslami Müdafaa‘ diye adlandıran bir grup Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görür-
seniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” ifadelerinin yer aldığı afişler asmıştı.

85  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22929 
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Müslümanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ileri süren grup, katliam çağrısını, internet sayfalarından “İslam’ın 
bu duruma kesinlikle müsade etmediğini göstermek adına Tirmizi ve Ebu Davud da geçen bu Hadis-i Şerifi “Lut kavminin 
çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” halkımız ile paylaştık. Temennimiz İslam’ın bizden istediği 
tavırı televizyonlarda hakkı haykıramayan hocalar yerine, Kur’an ve Sünnet ışığında öğrenmemizdir” diye savunmuştu.

“Tespit edemeyiz” denilmişti!

Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na asılan afişler ve 
internet sağlayıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından cezalan-
dırma istemi reddedilmişti.

“Lut kavmi” afişlerine ve afişleri yayınlayan internet sitelerine dönük LGBTİ örgütlerinin suç duyurusuna ‘kovuşturma-
ya gerek olmadığı’ kararı verildi. Kararda, “Afişleri tespit edemeyiz” denilirken, katliam çağrısının İnternet Kanunu’nda 
yer alan katalog suçlar arasında yer almadığı belirtildi.

İddianamede ne diyor?

Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, “Lut Kavminin çirkin işini yapan görürseniz 
faili de mefulü de öldürünüz” ifadeleriyle Ankara’da farklı yerlere asılan afişlerle eşcinsellerin hedef gösterildiği belir-
tildi. Yapılan soruşturmada afişte imzası bulunan ‘Genç İslami Müdafaa’ adlı oluşumun, “Ankara’da çatışma bölgeleri 
ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren derneklerin organizesinde düzenlenen, Suriye için yapılan yardım kampanyalarına 
ve çeşitli protesto gösterilerine destek verdiği, ülke gündemini ilgilendiren konularda çalışma yürüttüğü, Ankara’nın 
çeşitli bölgelerin de yazılama, afiş, broşür yapıştırıp dağıttığı, sosyal medya üzerinde Nusret Cephesi yanlısı paylaşım-
larda bulunduğunun tespit edildiği” belirtildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ersin Miraç K., Umut Ömer B., Adem D., Muhammed K., Muhammed 
Erer Ö.’nün sosyal medyadan El-Nusra cephesi yanlısı paylaşımlarda bulundukları anlaşıldı.

İddianamede, Ersin Miraç K.’nin, 2016 yılında Suriye’ye çatışma bölgesine gittiğinin tespit edildiği, Ersin Miraç K. ve 
Umut Ömer B. hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan dava açıldı-
ğı, yine Muhammed K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ’örgüt üyeliği’ suçundan başka bir soruşturma-
sının devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin eylemlerinin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile irtibatlı 
bulunduğu belirtilerek, her iki dosyanın birleştirilmesi ve şüphelilerin ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 
7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Ahmet Yıldız’ın katil babası arandığı dönemde boşanmış!86

Tarih: 31 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

Ahmet Yıldız davasının 24. duruşması görüldü. Katil baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bültenle arandığı dönemde boşan-
dığı ortaya çıktı.

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 24. du-
ruşması bugün görüldü. Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bulunamayan katil baba Yahya Yıldız yine 
yoktu. Davaya, avukatı Fırat Söyle ve Hêvî LGBTİ aktivistleri katıldı.

Duruşmada katil baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bülten ile arandığı süre zarfında, 2012 yılında boşanma davası açtığı 
ortaya çıktı. Av. Fırat Söyle Bakırköy Aile Mahkemesi’nde sonuçlanan davayı sordu, “Kırmızı bültenle arandığı süre 
zarfında nasıl boşanma davası açıldığının araştırılmasını” talep etti.

Katil baba Yahya Yıldız hakkındaki arama emrinin infazı ve Bakırköy Aile Mahkemesi’ndeki dosyanın incelenmesi için 
dava 30 Mayıs’a ertelendi.

Duruşmaya ilişkin KaosGL.org’a konuşan Av. Söyle, “Mahkemenin kendisi zanlı Yahya Yıldız hakkında UYAP üzerinden 
nüfus kayıt örneğini çıkarmış. 2012’de boşanma davası açıldığı ve 2013 Şubat ayında gerçekleştiği o esnada gözüme 
çarptı. İnterpol tarafından aranırken boşanma davası açılıyor ve boşanma gerçekleşiyor. Bu durumun incelenmesi ge-
rekir. Mahkeme de bu dosyanın incelenmesi konusunda hemfikir oldu. Dosya buraya getirilecek ve incelenecek” dedi.

86  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22952 
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Son duruşmada ne oldu?

8 Eylül 2016’da görülen son duruşmada o dönem için sekiz senedir bulunamayan katil baba Yahya Yıldız yine yoktu. 
Davaya, avukatı Fırat Söyle ve LGBTİ aktivistleri katıldı.

Katil Yahya Yıldız hakkında İnterpol tarafından arama çıkarıldığını hatırlatan avukat Fırat Söyle, bu sürecin ne aşama-
da olduğuna ilişkin bilgi alınması talebiyle gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.

Salonda bulunan LGBTİ aktivistleri Ahmet Yıldız’ı öldüren sanığın hâlâ bulunamamasına tepki gösterdi. Söz alan bir 
aktivist, “Sayın Başkan merak ediyoruz bu sanık sandalyesi ne zaman dolacak? Biz eşcinsellere ne zaman adalet ge-
lecek? Bu davada adalete inancımızı yitiriyoruz” dedi. Mahkeme başkanı, “Ben dosyayı bitirmek istiyorum. BİMER’e 
yaptığımız başvurular bize geri geliyor” yanıtını verdi.

Başkan, özel güvenlikçileri duruşma salonuna çağırarak, adalet talep eden LGBTİ aktivistlerini dışarı çıkardı.

Onur yürüyüşlerini tehdit eden Alperen Ocakları başkanı yargılanacak87

Tarih: 21 Şubat 2017

Kaynak: Kaos GL

2016 İstanbul LGBTİ+ ve Trans Onur yürüyüşlerini tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, halkı 
kin ve düşmanlığa tahrikten yargılanacak. “Hakaret, tehdit, kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından ise kovuş-
turmaya yer olmadığına karar verildi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican 2016 LGBTİ+ ve Trans Onur yürüyüşlerini tehdit ettiği için “halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen 
aşağılama” suçundan yargılanacak.

“Halkı kin ve düşmanlığa sevkten” yargılanacak

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Halkevleri yetkililerinin suç du-
yurusunu değerlendiren Cumhuriyet Savcısı Kürşat Mican’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini 
sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu işlediği kanaatine varıldığını 
belirterek şunları kaydetti:

“Şüpheli Kürşat Mican’ın 25/11/2016 tarihinde Segbis aracılığıyla alınan ifadesinde, Alperen Ocakları Eğitim Kültür 
ve Dayanışma Vakfının İstanbul İl Başkanı olduğunu, bahse konu basın açıklamasına kendisinin yaptığını, basın açık-
lamasından önce Ramazan ayında LGBT grup yöneticilerinin 19/06/2016-26/06/2016 günlerinde İstanbul Taksim 
Meydanında yürüyüş yapacaklarını, “Recep ve Şaban’ın aşkına Ramazan bize engel olamaz” şeklinde sözler sarfettik-
lerini, bunu Türk toplumunun manevi yapısı nedeniyle meydan okuma olarak gördüğünü ve basın açıklamasını yaptı-
ğını, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını, maksadının kamu görevlilerinin bu konuya dikkatinin çekilmesi olduğunu, 
konuşmadaki ifadelerinin buna yönelik olduğunu, LGBT grubuna karşı bir engellemesinin olmadığını beyan etmiştir.

“Müşteki şikayet dilekçeleri, şüpheli savunması, bahse konu konuşmanın içeriğini gösterir internet haber sitelerine ait 
ekran görüntüleri ve tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin konuşmasında kullandığı “İsmi 
onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştiril-
mesine müsade etmeyeceğiz, biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz, biz şimdi uyarıyoruz, önceden 
olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz” şeklindeki ifadelerin Halkı Kin ve Düşmanlığı Tah-
rik ve Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama niteliğinde 
olduğu, şüphelinin atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.”

Ayrımcılıktan yargılanmıyor

Savcı, Kürşat Mican hakkında “Hakaret, tehdit, kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçundan kovuşturmaya yer ol-
madığına dair ek karar verildiğini belirtti. Davanın ilk duruşması 6 Haziran saat 09.05’te, İstanbul 44. Anadolu Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

87  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23119 
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Ne olmuştu?

Sosyal medyada örgütlenen Müslüman Anadolu Gençliği isimli bir grup, 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek 2016 LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı ‘Onursuz sapıkları yürütmüyoruz’ adlı bir etkinlik çağrısı 
yapmıştı.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican da homofobik ve transfobik nefret söyleminde bulunarak 26 Haziran 
LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmişti. Geçtiğimiz yıllarda da küçük bir grup olarak Onur Yürüyüşü zamanı İstiklal Cadde-
si’nde toplanan, provokasyon yaratan ancak yürüyüşü engelleyemeyen Alperen Ocakları’nın başkanının ifadeleri şöyleydi:

“İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normal-
leştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep 
aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri 
bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü 
engelleyeceğiz. Devletimizin de milli değerleri göz önünde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Çünkü bu normal 
bir özgürlük değil. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz.”

Tehditler hakkında İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve İnsan Hakları Derneği birlikte suç duyurusunda bulunmuş, 
Mican ve tehdit eden diğerlerinin yargılanmasını talep etmişti. Halkevleri de ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu.

Tepkilerin ardından Mican yürüyüşleri tehdit etmediğini öne sürerel, “Ben gidelim Taksim’e sopalarla kovalayalım 
demiyorum” demişti.

Sınır dışı edilmek istenen İranlı LBT kadınlar desteğinizi bekliyor88

Tarih: 10 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Konsomatris olarak çalıştıkları iddiasıyla İranlı altı LBT  kadın hakkında Valiliğin verdiği “sınır dışı kararı” Anayasa 
Mahkemesi tarafından durduruldu.

Cinsel yönelimleri ve dini inançları nedeniyle İran’dan Türkiye’ye 2014 yılında gelen ve Denizli’ye yerleştirilen altı ka-
dının Valilik kararıyla sınır dışı edilmesi Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu.

Yaklaşık 2.5 yıldır Denizli’de yaşayan İranlı kadınların gittikleri eğlence mekânında polis tarafından konsomatris olarak 
çalıştıklarına ilişkin tutulan tutanak nedeniyle Denizli Valiliği kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Valiliğin kara-
rının ardından İranlı kadınlar, sınır dışı işlemlerinin yürütüleceği Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirildi.

Sınır dışı edilmeleri için yerleştirildikleri Aydın Geri Gönderme Merkezi’ndeki altı İranlı kadın, Mültecilerle Dayanışma 
Derneği aracılığıyla Avukat Emine Sarı’ya ulaştı. Avukat Emine Sarı vakit kaybetmeden sınır dışı edilmek üzere bek-
letilen altı kadın için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu ve Valiliğin kararının iptali için Denizli İdare 
Mahkemesine, karşı dava açtı.

Anayasa Mahkemesi sınırdışı kararını durdurdu

Avukat Emine Sarı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu Valilik kararının durdurulmasıyla sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi kadınların sınır dışı edilme kararını durdurmasını “telafisi güç durumlar oluşturacağı” gerekçesiy-
le açıkladı ve gerekli belgelerin toplanıp işlemleri yapılıncaya kadar Valiliğin sınır dışı kararını durdurdu.

Bu kararı ve gelecek süreci Avukat Emine Sarı kaosgl.org için değerlendirdi.

“İranlı LGBTİ müvekkillerim sınır dışı edilirlerse idam edilebilirler”

Avukat Emine Sarı, müvekkillerinin kendisi ile irtibata geçtiklerinde dört gündür Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde 
olduklarını belirtti. Müvekkillerinin LBT ve Hristiyan olduğuna dikkat çeken Avukat Sarı, İranlı müvekkillerinin Türki-
ye’den sığınmacı statüsü aldığını, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda yaşam haklarının ve özgürlüklerinin ciddi 
bir tehditle karşı karşıya kalacağını hatırlattı.

88  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23503 
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Tek iddia polis tutanağı

Avukat Emine Sarı, müvekkillerinin “konsomatris” olarak çalıştığı iddiasının yalnızca polis tutanaklarında yer aldığı-
nı ve kamera görüntüsü ya da mekânın işletmecisinin bu iddiayı destekler bir durumunun olmadığını belirtti. İranlı 
LBT kadınların, sadece polisin tutanağı dayanak gösterilerek, tanık beyanı olmadan İran’a geri gönderilmelerinin hu-
kuka aykırılığına işaret eden Avukat Sarı, bu hukuka aykırı durumun kabul edilmesi durumunda müvekkillerinin idam 
cezası ile karşı kaşıya kalacağını ekledi.

İdare mahkemesinin kararı önemli

Anayasa Mahkemesi’nin “durdurma” kararının ardından Denizli İdare Mahkemesi’nin kararı belirleyici olacak.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, başvurucunun yaşamına yönelik ciddi bir tehlike bulunup bulunmadığının değerlen-
dirilmesi için bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunu ve bu araştırmaların yapılıp, sonucun yeniden değerlendirilmesi 
için Valilik kararının durdurulmasına ilişkindi. Kısacası, İranlı LBT kadınların sınırdışı edilme kararı iptal edilmiş değil. 
Bu durumu değerlendirecek olan Denizli İdare Mahkemesi’nin kararı belirleyici olacak.

Denizli Valiliğinin sınır dışı etmek istediği İranlı LBT kadınlar, bu hukuksuz karara karşı kamuoyu oluşturmak için des-
teğinizi bekliyor. Davanın takipçisi olabilir, konuyu gündemde tutmak için sosyal medyaya taşıyabilirsiniz.

Mültecilerin sınır dışı edilmelerini durdur!89

Tarih: 21 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Denizli’de polisler tarafından alınan İranlı biri trans kadın iki mülteci, kendilerine ya da avukatlarına iletilmiş sınır dışı 
kararı olmamasına rağmen sınır dışı edilmek isteniyor.

18 Nisan akşamından beri Denizli Kınıklı Karakolunda İran’a gönderilmek üzere bekletilen mülteciler, vekâlet olmadığı 
gerekçesiyle avukatlarıyla görüştürülmedi. Kaos GL Derneği Mülteci Programı Koordinatörü Avukat Hayriye Kara 
yaşanan bu süreci hukuksuzluk olarak ifade ediyor.

Geri göndermeme ilkesine aykırı

Avukat Hayriye Kara, sınır dışı edilmek istenen trans mültecinin BMMYK tarafından mülteci statüsü verildiğini, diğer 
mültecinin ise BMMYK başvurusu bulunduğunu hatırlatıyor ve sınır dışı edilmeleri durumda Türkiye’nin taraf olduğu 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne “geri göndermeme ilkesine” ve Türkiye’nin iç hukukundaki düzenlemeye aykırı 
hareket edileceğinin altını çiziyor.

Kara, sınır dışı edilmek istenen trans mültecinin, Pembe Hayat Derneği Avukatı Yalçın Koçak’a ve kendisine ulaşarak, 
polis tarafından tutuldukları bilgisini ilettiklerini söyledi. Kara; “İki mültecinin sınır dışı kararı kendilerine ya da yasal 
temsilcilerine verilmiş değil. Bu karar tebliğ edilmiş olsa dahi, sınır dışı edilemezler çünkü Valilik tarafından verilecek 
sınır dışı kararına karşı avukatların İdare Mahkemelerine açacakları itirazın sonuçlanması gerekiyor” dedi.

AİHM’e başvuruldu

Dün akşam saatlerinde İranlı LGBTİ mültecilerin karakolun önünde olayı protesto ettiklerini ve polisin protestoculara 
da zorluk çıkardığına dikkat çekti.

İki mülteci halen Kınıklı Karakolunda tutuluyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sınır dışı kararına karşı tedbir 
için başvurduklarını da ekledi. Kara, Denizli Valiliğinden mültecilere ya da avukatlarına tebliğ edilecek, sınır dışı kara-
rının ardından Denizli İdare Mahkemelerine başvurulacağını da belirtti.

89  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23591 
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İranlı mültecilerin sınır dışı işlemi geçici olarak durduruldu90

Tarih: 22 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Denizli’de polisin sınır dışı etmek üzere gözaltına aldığı  İranlı biri trans iki kadın mültecinin sınır dışı işlemi geçici 
olarak durduruldu.

18 Nisan akşamı çalışma izni olmadan çalıştıkları iddiasıyla Denizli’de polisler tarafından gözaltına alınan İranlı iki 
mülteci, kendilerine ya da avukatlarına iletilmiş sınır dışı kararı olmamasına rağmen sınır dışı edilmeye çalışıldı. Hem 
avukatların hem İranlı LGBTİ mültecilerin hem de mülteci hakları alanında çalışan aktivist ve örgütlerin mücadelesi 
sayesinde planlanan sınır dışı 21 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşmedi.

18 Nisan akşamından beri Denizli Kınıklı Karakolunda İran’a gönderilmek üzere bekletilen mülteciler, vekâlet olmadığı ge-
rekçesiyle avukatlarıyla görüştürülmedi. Mülteciler dün gece avukatlarına haber verilmeksizin Silivri Geri Gönderme Mer-
kezi’ne götürüldüler. Denizli İl Göç İdaresi yetkilileri “vekaletiniz yok” diyerek avukatların bilgi alma talebini reddettiler.

AYM başvurusu kabul edildi 

Sınır dışına ilişkin olarak Av. Tezcan Çakmak, Av. Hayriye Kara, Av. Rıza Yalçın Koçak ve Av. Levent Pişkin, trans mülteci 
adına tedbir talepli 20.04.2017 tarihinde AİHM’ne tedbir talepli başvuruda bulundu. Başvuruya ilişkin olarak 21.04.2017 
tarihli kararıyla AİHM başvurucu hakkında sınır dışı kararı varsa gönderilmesini ve AYM’ye başvuru yapılmışsa ona iliş-
kin evrakların gönderilmesini istedi ve bu belgeler ulaştıktan sonra başvurunun değerlendirilmesine karar verdi.

Trans mültecinin avukatı Gamze Saymak 21.04.2017 tarihinde AYM tedbir talepli başvuruda bulundu. AYM 21.04.2017 
tarihli kararıyla başvurucunun yaşamına ya da maddi veye manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunup bu-
lunmadığının değerlendirilebilmesi için bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunu, bununla birlikte araştırma sürecinde 
sınır dışı işleminin gerçekleşmesi halinde telafisi imkansız sonuçların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle, trans mülteci-
nin İran’a sınır dışı edilmesi işleminin geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir.

Av Gamze Saymak süreci şöyle aktardı: “Baro tarafından görevlendirildiğimizi söylediğimizi halde vekaletimiz olma-
dığı gerekçesiyle, İl Göç Müdürlüğü tarafımıza hiçbir bilgi ve belge vermedi ve dosyayı incelememize izin vermedi. 
Denizli İl Göç Müdürlüğü İdare Mahkemesinde açılan davaya ve AYM’ye yaptığımız tedbir talepli başvuruya ilişkin 
belgeleri bile kabul etmek istemedi. Uzun uğraşlar sonucunda belgeleri verebildik.”

“AYM tedbir talebini kabul etti, karar elimize ulaşır ulaşmaz Kınıklı Karakolu memurlarına kararı iletmek istedik. Ancak 
kendilerinin yetkisi olmadığı gerekçesiyle kararı almayı reddettiler.”

Kemal Ördek davasında savcı, sanıkların cinsel saldırı suçundan beraatını istiyor!91

Tarih: 26 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Kemal Ördek davası 24 Mayıs’a ertelendi.

Kırmızı Şemsiye Derneği’nden trans seks işçisi ve insan hakları savunucusu Kemal Ördek’in maruz kaldığı cinsel saldırı 
davasına ilişkin 17 Kasım 2016 tarihinde verilen 3 sanık hakkında toplamda 20 yıla yakın hapis cezası bugün, üst de-
rece mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde incelenecek ve dosya karara bağlanacaktı.

Bugün gerçekleşen duruşmada sanıkların ve Kemal Ördek’in ifadesini yeniden dinleyen mahkeme heyeti, kararını 24 
Mayıs tarihinde vereceğini açıkladı. Savcı bu duruşmada, cinsel saldırı suçundan sanığın beraatını, her üç sanık için 
ise yağmaya teşebbüs suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmanın ardından Kaos GL’ye konuşan Kemal Ördek’in Avukatı Eda Balçık, hukuki sürecin başından beri Kemal 
Ördek’in cinsel saldırıya uğradığını kanıtlamaya çalıştıklarının altını çizdi ve 24 Mayıs günü yeniden görülecek davaya 
destek beklediklerini belirtti.

90  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23594 
91  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23626 
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Onur Yürüyüşü davası 5 Ekim’e ertelendi92

Tarih: 19 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

Eren Keskin: “İnsanları öldürmekle tehdit edenler neden tutuksuz yargılanıyor?”

2016 LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü’ne izin vermeyecekleri tehdidinde bulunan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı 
Kürşat Mican hakkında İstanbul Onur Haftası üyelerinin yaptığı suç duyurusu üzerine açılan davanın ilk duruşması 
dün Kartal Adliyesinde görüldü.

Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican, 2016 Onur Yürüyüşünden önce yaptığı basın toplantısında, LGBTİ’leri yü-
rütmeyeceklerini söylemiş ve “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” cümlesini 
kurmuştu. 18 Mayıs günü görülen duruşmada Kürşat Mican bu açıklamasından dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” 
suçundan yargılandı

LGBTİ aktivistleri salona alınmadı

Onur Haftalarına sahip çıkmak için adliyeye gelen LGBTİ aktivistleri davayı izlemek için mahkeme salonuna girmek 
istedi ancak salona alınmadı. LGBTİ aktivistlerinin salona alınmadığı duruşmada Alperen Ocakları’ndan geldiği bilinen 
dört kişi ise polis korumasında salona girebildi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan yargılanan Kürşat Mican ve avukatı mahkemeye gelmedi.

Dava kişisel değil!

Şikâyetçilerin ve avukatların beyanları dinlenerek başlanan davada, davacı avukatlar LGBTİ aktivistlerinin salona alın-
ması talebini yinelediler ancak bu talepler mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Şikâyetçiler savunmalarında bu davanın kişisel bir dava olmadığını belirttiler, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve 
Trans Onur Haftası’ndan Kıvılcım Arat, bu yürüyüşe katılan, katılmak isteyen herkesin ve tüm LGBTİ aktivistlerin bu 
olaydan zarar gördüğünü ve davanın tarafı olduğunu hatırlattı.

Tutukluluk talebine ret!

Davacı avukatlarından Eren Keskin duruşma sırasında “Cumhurbaşkanına hakaretten insanlar tutuklanabilirken in-
sanları öldürmekle, yaralamakla tehdit edenler tutuksuz yargılanıyor. Bu AİHM kararlarına ve diğer birçok yasaya 
aykırıdır” dedi ve sanık Kürşat Mican’ın şiddet çağrısı yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Eren Keskin’in yaptığı tutuklama talebi hâkim tarafından reddedilirken, davaya gelmeyen ve vekil göndermeyen Kür-
şat Mican hakkında 5 Ekim 2017’deki duruşmaya zorla getirme kararı çıkarıldı.

Alperen Ocakları’ndan gelen temsilcilerin kadın avukatları sık sık gözle taciz ettikleri söylendi.

Alışın davacıyız!

Dava sonrası Kartal Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, Trans Onur Haftası, 
İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, KADAV, LGBTİ+ Kolektifi, Halkevci Kadınlar, SKM ve bağımsız aktivistler basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterilirken, saldırının ve tehdidin ör-
gütlü olduğu ve tüm LGBTİ+ toplumunu hedef aldığı belirtildi.

Onur Yürüyüşlerine dair yapılan yasakların hukuksuzluğuna da değinen aktivistler “Alışın buradayız, alışın davacıyız” 
“Susma haykır eşcinseller vardır” “Travestiyiz buradayız alışın gitmiyoruz” sloganlarını attıktan sonra 5 Ekim günü 
görülecek davada da burada olacaklarını belirterek alandan ayrıldı. 

92  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23806 
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Trans Onur Yürüyüşü gözaltı davası ertelendi93

Tarih: 25 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kişilerin yargılandığı davada eksik ifadeler tamamlandı. Dava, Onur Hafta-
sı’nın ilk günü olan 19 Haziran’a ertelendi.

19 Haziran 2016 İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davanın ikinci duruşması dün (24 Mayıs) 
Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşmada yurtdışında olduğu gerekçesiyle ifadesi alınamayan iki kişinin ifadesi alındı. İkinci duruşma ile birlik-
te herkesin ifadeleri tamamlandı. Karar duruşması için LGBTİ+ Onur Haftası›nın ilk günü olan 19 Haziran 2017, saat 
09.55›e gün verildi.

Davanın ilk duruşmasında ifade veren homofobi ve transfobi karşıtları gözaltında işkenceye ve cinsel yönelim ve cin-
siyet kimlikleri üzerinden ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylemişti.

Ne olmuştu?

19 Haziran 2016 tarihinde yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmış ve aktivistleri gözaltına almıştı. 
Gözaltına alınan 13 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 
aktivistler ertesi gün (20 Haziran) serbest bırakılmıştı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Kaos 
GL, LİSTAG, Pembe Hayat ve SPoD’un gözlem raporu yayınlamıştı.

19 Haziran’da gerçekleşen ve polis saldırısı ile karşılaşan yürüyüşü gözlemleyeceklerini duyuran dört dernek raporla-
rında “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın İstanbul Valiliği eliyle engellendiğini belirtmiş, alandaki göz-
lemcilerinin izlenimleri ve basına çıkan haberleri derleyen raporda, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve sivil görü-
nümlü transfobik çeteler eliyle LGBTİ’lerin temel haklarının ihlal edildiği, şiddet ve tacize uğradığı ortaya konulmuştu.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

93  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23838 
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Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından hukuki süreç

Trans Onur Yürüyüşü’nden bir hafta sonra 26 Haziran 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de polis saldırmıştı. 
“Dağılıyoruz” eylemine polis saldırıları ve gözaltılara ilişkin hukuki mücadele sürüyor.

26 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği’nin yasak kararına yürütmeyi durdurma 
talebi, 4. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüş gününden sonra reddedilmişti.

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Kaos GL Derneği, talebin reddedilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendi-
ren Bölge İdare Mahkemesi “itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmeyi durdurma kararı verile-
bilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığından” itirazı reddetti.

9 yıldır sanık sandalyesi boş!94

Tarih: 30 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

Av. Fırat Söyle: “Yahya Yıldız yakalanmadıkça dava kapanmayacak biz de sonuna kadar gideceğiz.”

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 25. du-
ruşması bugün görüldü. Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bulunamayan katil baba Yahya Yıldız yine 
yoktu. Bugün gerçekleşen duruşmaya Ahmet Yıldız davasını takip eden Avukatı Fırat Söyle ile Hêvî LGBTİ aktivistleri 
katıldı.

Yahya Yıldız’a boşanma kararı gazete ilanıyla bildirilmiş

Ahmet Yıldız davasının bir önceki duruşmasında katil baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bülten ile arandığı süre zarfında, 
2012 yılında boşandığı ortaya çıkmış ve Avukat Fırat Söyle katil babanın arandığı dönemde nasıl boşandığının araş-
tırılmasını talep etmişti.

Bugün gerçekleşen 25. Duruşmada Avukat Söyle’nin bu talebi doğrultusunda, Bakırköy Aile Mahkemesi’nde sonuçla-
nan boşanma davasına ait dosyalar görüldü. İncelenen boşanma dosyasında davanın Sıdıka Yıldız tarafından açıldığı, 
katil baba Yahya Yıldız’ın davalı olduğu ve boşanma kararının sanığa gazete ilanıyla tebliğ edildiği görüldü.

Dava 9 Kasım’a ertelendi

Davada katil baba Yahya Yıldız’ın yakalama emrinin devamına karar verildi ve dava 9 Kasım 2017 tarihine ertelendi.

Duruşmaya ilişkin KaosGL.org’a konuşan Av. Söyle, “Yahya Yıldız yakalanmadıkça dava kapanmayacak biz de sonuna 
kadar gideceğiz” dedi.

94  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23877 
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Trans kadına idari para cezası AİHM’e taşınıyor95

Tarih: 8 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans kadına “trafiği tehlikeye düşürdüğü” iddiasıyla cinsiyet kimliğinden ötürü uygulanan idari para cezası AİHM’e 
taşınıyor.

Bursa’da bir trans kadına “trafiği tehlikeye düşürdüğü” iddiasıyla cinsiyet kimliğinden ötürü uygulanan idari para 
cezası AİHM’e taşınıyor.

Ceza uygulamasının, cinsel kimliğin baskı altına alınması olduğundan bahisle eşitlik ilkesi ve özel hayata saygı hakkı-
nın kolluk tarafından haksız olarak tutulma sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesine yönelik itiraz 
sürecini davayı izleyen Av. Murat Özdemir kaosGL.org’a anlattı.

“Trans kadınlara yönelik kolluk kuvvetlerinin sürekli bir baskı ve yıldırma politikası var. ‘Trafiği işgal ettiği’ sebebiyle 
trans kadınlar sadece cinsiyet kimliklerinden ötürü sürekli para cezasına çarptırılıyorlar. Müvekkilim de aynı sebepten 
kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüş. Cezai işlem değil idari işlem olduğu hâlde 2 saat 
bekletilmiş. 80 TL para cezasına çarptırılmış. Avukat talebi reddedilmiş.”

“AYM’ye idari para cezasına itiraz etmek üzere başvurduk. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi fakat Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Engin Yıldırım, itirazın kabul edebilir olduğu yönünde karşı oy kullandı. Bu, süreçle ilgili çok önemli bir 
gelişme. Davayı AİHM’e taşıdığımızda Başkanvekili’nin karşı oyu bizim lehimize sonuç çıkmasını sağlayabilir.”

Trans olmak suç değil: Yetkisini aşan polisin keyfi uygulamalarına karşı neler yapılabilir?

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu suç vasfı taşımayan ancak kabahat niteliğinde olup para cezası kesilmesi gerekli fiilleri 
düzenlemiştir. Amacına ve hukuka aykırı şekilde bu kanun en çok seks işçilerine karşı kullanılıyor. Kanunun 37. Mad-
desi ‘rahatsız etme’ başlığı altındadır. Seks işçilerine bu maddeye göre para cezaları kesiliyor.

Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası yazmak isteyen polis memurları sizi bu gerekçe ile karakola götüre-
mez. Kanun kapsamında yazılan idari para cezaları derhal tutanağa bağlanıp size tebliğ edilmeli, bu işlem kabahatin 
işlendiği iddia edilen yerde yapılmalıdır.

Ancak uygulamada bu konuda yoğun hak ihlalleri yaşanmaktadır. Polis, idari para cezası yazmak için sizleri zor kul-
lanarak karakollara götürüyor. Bu gibi durumlarda derhal avukatınızla iletişime geçin.

İdari para cezalarına karşı kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. İtiraz, Nöbetçi 
Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılıyor. İtiraz ederken dava harcı ödemenize gerek yoktur. İtirazı avukatlar aracılığıyla yap-
manız takibinin sağlanması konusunda faydalı olacaktır.

Trans mülteciyi sınırdışı etme inadı sürüyor!96

Tarih: 8 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Denizli İdare Mahkemesi; trans kadın mültecinin “kayıtdışı çalışarak” ülkesine döndüğünde yaşayacakların “rizikosunu 
kabul ettiğine” karar verdi. Avukatlar kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

18 Nisan akşamı çalışma izni olmadan çalıştıkları iddiasıyla Denizli’de polisler tarafından gözaltına alınan biri trans 
kadın İranlı iki mülteci, kendilerine ya da avukatlarına iletilmiş sınır dışı kararı olmamasına rağmen sınır dışı edilmeye 
çalışıldı. Hem avukatların hem İranlı LGBTİ mültecilerin hem de mülteci hakları alanında çalışan aktivist ve örgütlerin 
mücadelesi sayesinde 21 Nisan’da planlanan sınır dışı gerçekleşmedi.

95  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23950 
96  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23951 
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Sınır dışına ilişkin Av. Tezcan Çakmak, Av. Hayriye Kara, Av. Rıza Yalçın Koçak ve Av. Levent Pişkin, trans mülteci 
adına 20 Nisan’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) tedbir talepli başvuruda bulundu. AİHM, başvuruyla 
ilgili 21 Nisan’da başvurucu hakkında sınır dışı kararı varsa gönderilmesini ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru 
yapılmışsa ona ilişkin evrakların gönderilmesini istedi ve bu belgeler ulaştıktan sonra başvurunun değerlendirilmesine 
karar verdi.

AYM sınırdışını durdurmuştu

Trans mültecinin avukatı Gamze Saymak ise 21 Nisan’da AYM’ye tedbir talepli başvuruda bulundu. AYM, “başvuru-
cunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunup bulunmadığının değer-
lendirilebilmesi için bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunu, bununla birlikte araştırma sürecinde sınır dışı işleminin 
gerçekleşmesi halinde telafisi imkansız sonuçların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle, trans mültecinin İran’a sınır dışı 
edilmesi işleminin geçici olarak durdurulmasına” karar verdi.

İdare Mahkemesi’ne dava açıldı

Öte yandan, Av. Gamze Saymak’ın sınırdışı kararının iptal edilmesine ilişkin Denizli Valiliği’ne açtığı dava sonuçlandı. 
Saymak, sınırdışı edilmek istenen mültecinin dini inancı bulunmadığı ve trans olduğu için geri gönderilmesi durumun-
da İran’da hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek Valiliğin sınırdışı kararının iptal edilmesini talep etti. Yasa gereği sı-
nırdışı kararı verilemeyeceğini de belirten Saymak müvekkilinin Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığını, hakkında 
sadece polis tutanağı ile işlem yapıldığını vurguladı.

İdare Mahkemesi’nden ayrımcı karar!

Denizli İdare Mahkemesi, davayı reddetti. Avukatlar kararı 30 Mayıs’ta UYAP sistemine yüklendiğinde öğrendi. Aynı 
gün karar kendilerine tebliğ edildi. İdare Mahkemesi red kararını şöyle gerekçelendirdi:

“Sığınmacı statüsünde bulunan davacının bulunduğu ülkenin kurallarına riayet etme zorunluluğunun olduğu, dava-
cının kendi eylemleri ile sınırdışı edilme işleminin tesisi edilmesine neden olduğu, davacının gideceği ülkede ölüm 
cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağını bildiği halde bulunduğu ül-
kenin kurallarına uymayarak bunun rizikosunu üstlendiği, kaldı ki davacının din ve cinsiyet değiştirdiği ve LGBT birey 
olduğunu iddia etme ihtimalinin tek başına sınırdışı edilmesine engel olduğunun kabul edilemeyeceği, davacının sınır 
dışı edilmemek için din ve cinsiyet değiştirdiğini ve LGBT birey olduğunu iddia etme ihtimalinin de bulunduğu, din ve 
cinsiyet değiştirdiğini ve LGBT birey olduğunu iddia eden herkesin sınır dışı edilemeyeceğine karar verilmesi halinde 
bunun kötüye kullanılabileceği, kaldı ki davacı hakkında İran’da açılmış bir soruşturma ya da verilmiş bir karar olduğu 
yönünde dosyada somut bilgi ve belge de olmadığı, bu nedenlerle davacının sınırdışı edilmesine dair işlemde hukuka 
aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İdare Mahkemesi’nin kararı AYM’ye taşındı

Kaos GL Mülteci Çalışmaları Koordinatörü Av. Hayriye Kara ve Av. Gamze Saymak İdare Mahkemesi’nin bu kararına 
karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatlar başvuru dilekçesinde Türkiye’deki göç yasa ve mevzuatlarını hatır-
latarak, müvekkillerinin uluslararası koruma başvurusunun henüz değerlendirilmediğini, idarenin ise müvekkillerinin 
“hakkında sınırdışı etme kararı alınamayacaklar” arasında olup olmadığını ve müvekkilin sınırdışı edilmesi halinde 1951 
Cenevre Sözleşmesi’nin “geri göndermeme ilkesi”nin ihlal edilip edilmeyeceğini araştırmadığını belirtti:

“İdarenin gerekli araştırmayı yaptığına dair bir iddiası da bulunmamaktadır. Ayrıca çalışma izni olmadan masöz olarak 
asgari ücret ile çalışmanın “kamu düzeni veya kamu sağlığı ya da kamu güvenliği” nden hangisine karşı “tehdit” oluş-
turduğu ve bu tehdidin ne olduğu idare tarafından ortaya konulmadığı gibi Denizli İdare Mahkemesi de bu hususu 
araştırma gereği duymamıştır.”

Avukatlar, “yabancının gönderileceği ülkede kötü muameleye maruz kalacağının iddia edilmesi durumunda idari ve 
yargısal makamların söz konusu iddiaları titizlikle araştırması gerekmektedir” dedi.

Çeşitli araştırmaları hatırlatan avukatlar dilekçelerinde İranlı trans kadınların güvenlik güçleri tarafından hedef alına-
bilmesi ve mağdur edilebilme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

“İdare Mahkemesi’nin kararı hukuka aykırı!”
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Denizli İdare Mahkemesi’nin, müvekkilin iddialarının doğruluğunu titizlikle araştırmadığını, müvekkilin yalan söyleme 
“ihtimali” üzerinden müvekkil hakkında verilen sınırdışı kararının hukuka uygun olduğuna hükmettiğini hatırlatarak, 
mahkemenin kararını eleştirdi:

“Denizli İdare Mahkemesi’ne göre müvekkil sınırdışı edileceği ülkede insanlık dışı ve onur kıracı muameleye maruz kalaca-
ğını bildiği halde, çalışma izni olmadan çalıştığı için bunun rizikosunu üstlenmiştir. Yani anılan kararın gerekçesine bakıl-
dığında, müvekkilin sınırdışı edilmesi durumunda insanlık dışı muameleye maruz kalacağı tespit edilseydi bile, bunun bir 
önemi olmayacak, Denizli İdare Mahkemesi’ne göre sorumluluk çalışma izni olmadan çalıştığı için müvekkile ait olacaktı.”

Kararın hem kanuna hem Anayasa’ya hem de Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu 
vurgulayan avukatlar şöyle devam etti:

“Mevcut durumda Türkiye’de bulunan mültecilerin neredeyse tamamı çalışma izni olmadan çalışmak durumunda kal-
maktadır. Çalışma izni konusunda mevzuatta yapılan değişikliklerle iznin alınması kolaylaştırılmışsa da mevzuattaki 
düzenleme tek başına yeterli değildir. Devletin, mültecilerin çalışma hakkına etkin bir şekilde erişimi için birtakım ça-
lışmalar yapması gerekmektedir. Bu kapsamda hem mültecilerin hem de işverenlerin bilinçlendirilmesi gerekmekte-
dir. Mültecilerin kayıt dışı çalışması sorunu kısa vadede çözülecek bir durum değildir. Türkiye’nin mevcut koşulları göz 
önünde bulundurulmadan, izinsiz çalışan her mülteci hakkında sınırdışı kararı verilmesi ve bu durumun hiçbir gerekçe 
gösterilmeden 656 Sayılı KHK kapsamına sokulması, idarenin keyfi olarak Türkiye’de bulunan mülteciler hakkında 
sınırdışı kararı verebilmesi anlamına gelmektedir. Denizli İdare Mahkemesi’nin kararı da bunu destekler niteliktedir.”

Avukatlar, trans mülteci hakkında daha önce alınan sınırdışı kararının durdurulmasına ilişkin tedbirin devam etmesini 
ve Denizli İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasını talep etti.

“Üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” şartı AYM’de incelenecek97

Tarih: 8 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Avukat Sinem Hun: “AYM, ‘üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk’ şartını iptal ederse, cinsiyetin beyan usulü ile ta-
nınmasını mümkün kılacak yasal düzenlemelerin önü açılır.”

Anayasa Mahkemesi (AYM) 14 Haziran’ da “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” şartını değerlendirecek. Edirne 
1. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi, cinsiyet geçiş ameliyatlarında “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” şartının 
anayasaya aykırılığının incelenmesi için AYM’ ye başvurdu.

AYM, bu itirazı esastan incelemeye karar verirse hem cinsiyet geçiş sürecinin tamamlanma şartı olarak kanunda belir-
tilen vajina ve penis ameliyatları hem de üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk şartı konusunda bir karar vermek du-
rumunda kalacak. Bu iki zorunluluk AYM tarafından iptal edilirse cinsiyetin beyan usulüyle tanınmasının önü açılacak

“AYM bu şartları iptal ederse trans aktivizmin merkezinde olan haklar gözetilerek yeni bir yasa yapım sürecine girilebilir”

Konuyla ilgili, Avukat Sinem Hun ile görüştük. Hun, AYM’den çıkacak olası olumlu bir kararın trans aktivizmi için ol-
dukça önemli olacağına dikkat çekiyor.

Avukat Sinem Hun, cinsiyet geçiş ameliyatlarında “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” şartının Türk Medeni Ka-
nunu’nun 40. Maddesinde yer aldığını belirtiyor. Hun, Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişinin üreme yeteneğinden 
sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla 
belgelemesinin şart olduğunu düzenleyen bu maddenin, Anayasa’ nin 17. ve 20. maddeleri ile çeliştiğini ifade ediyor. 
Üreme yeteneğinden yoksunluk şartının özellikle, tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamayacağını güvence altına alan Anayasa’nın 17. maddesi ile çeliştiğine dikkat çeken Hun, AYM 
tarafından anayasaya aykırılığın tespiti halinde Mahkemenin AİHM’in Fransa aleyhine verdiği A.P, Garcon ve Nicot 
kararındaki duruş ile aynı çizgiye gelecegini ifade ediyor.

Avukat Hun, “Ama en büyük kazanım madde 40 yürürlüğe girdiğinden beri trans aktivizmin merkezinde olan ‘üreme 
hakları’, ‘beden bütünlüğü’ ve ‘kendi kaderini tayin hakkı’ gibi hakların korunması ve bu haklar gözetilerek yeni bir 
yasa yapım sürecine girilmesi olacak” diyor.

Avukat Sinem Hun, AYM’nin bir ya da her iki şartı iptal etmesi durumunda, yasa koyucunun yasal tanıma hukukunu 
insan haklarına uygun bir şekilde yeniden düzeltmesi gerekeceğine dikkat çekiyor.

97  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23954 



221

2017 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
17

“Bu dava mobbinge uğrayan bütün LGBTİ’lerin davası”98

Tarih: 13 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Çalışanına eşcinsel olduğu için baskı uygulayan uluslararası şirkete açılan dava 9 Kasım’a ertelendi. İstanbul LGB-
Tİ’den Ejder Narsap duruşmanın ardından, “Bu dava mobbinge uğrayan bütün LGBTİ’lerin davası” diyerek ayrımcılığa 
karşı mücadeleye dikkat çekti.

Uluslararası Çeşitlilik Politikaları’nda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyuran GAP’ın Türkiye 
şubesinin eşcinsel çalışanını istifaya zorlamasına ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün (13 Haziran) 9. İş Mahke-
mesi’nde görüldü.

Mobbinge uğrayan eşcinsel çalışan M.G.’nin avukatı Eren Keskin manevi tazminat taleplerini yineledi. Tanıklarının ve 
mobbingi ispatlayan adli tıp raporunun bulunduğunu hatırlattı.

Davalı şirketin avukatı ise tanık ve delil toplanması için zaman istedi. Keskin, adli tıp raporlarının mobbing üzerine 
alınan ilk rapor olduğunu vurguladı.

Dava 9 Kasım’a ertelendi.

Davanın 19 Ekim günü görülen son duruşması da Adli Tıp Kurumu raporu alınması için ertelenmişti. 19 Ocak tarihinde 
çıkan adli tıp raporu, M.G.’nin yaşadığı ruhsal zorlukların, iş yerinde yaşadığı olay ve sonuçlarla bağlantılı olduğunu 
belirtiyor.

“Bu dava mobbinge uğrayan bütün LGBTİ’lerin davası”

Davayı İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği takip etti. Derneğin Yerel Yönetimler Sorumlusu Ejder Narsap, duruşmanın 
ardından KaosGL.org’a yaptığı açıklamada; “Kasım’dan sonraki duruşmanın karar duruşması olmasını ve M.G.’nin 
yaşadığı hak ihlalinin cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyuran uluslararası bir şirketin Türkiye şubesinin ayrımcılık 
yaptığını bir kez daha hatırlatan Narsap sözlerine şöyle devam etti:

“Cinsel yönelim ayrımcılığı yapmayacağını söyleyen uluslararası bir şirketin Türkiye şubesinin, GAP Türkiye’nin alenen 
homofobi uygulaması kabul edilemez. Bu dava yalnızca M.G. davası değildir. Bu dava aynı zamanda işyerinde tacize ve 
mobbinge maruz kalan kadın ve LGBTİ’lerin davasıdır. İşyerlerinde mobbinge maruz kalan onlarca kadın ve LGBTİ var. 
Bu davadan çıkacak olumlu bir sonuç onların da yaşadıkları şiddete karşı mücadele etmelerine katkı sağlayacaktır.”

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü gözaltılarında iddianame hazırlandı99

Tarih: 5 Eylül 2017

Kaynak: Kaos GL

Savcı, 25 Haziran 2017 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kişilerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefetten yargılanmasını talep etti. Yürüyüşteki polis saldırı ve işkencesi ise iddianamede yer almadı.

Cumhuriyet Savcısı, 25 Haziran 2017 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturmayının ar-
dından iddianameyi hazırladı. Savcı, gözaltına alınan kişiler ve “yürüyüşe katıldığı kamera kaydı ile belli olduğu” iddia 
edilen kişiler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açılmasını talep etti.

Savcılık iddianamesinde, tüm gün yaşanan polis şiddeti ise “yeteri ölçüde zor kullanarak” ifadeleriyle yer alabildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği iki yıldır polis saldırısına sahne olan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne bu yıl da “izin verilmeyeceğini” açıkladı.

98  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23970 
99  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24509 
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Valilik internet sitesinden yaptığı son dakika açıklamasıyla 25 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini 
söyledi. Açıklamada “Bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir”, 
“turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenlenmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

Polis ve milliyetçi, İslamcı gruplar 15. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne saldırdı. İstiklal Caddesi’ni kapatan polis üzerinde 
gökkuşağı sembolü taşıyan veya yürüyüşe katılacağını “düşündüğü” kişilerin caddeye girmesine izin vermedi. Bütün 
saldırılara rağmen Beyoğlu’nun çeşitli yerlerinde eylemler yapıldı.

Polis günün erken saatlerinde İstiklal Caddesi’ni kapattı. Gün boyunca keyfi bir şekilde geçiş sağladı. Kimin neye göre 
geçtiğini soranlara ise, “sezgilerimize göre” gibi cevap verdi.

Gözaltındaki aktivistlerden bazıları kendilerine “Kuran dinletildiğini” belirtti. Çoğu kişi gözaltına alınırken darp edildi. 
Polis, bir işkence metodu olarak ters kelepçe yaptı.

Onur Haftası’na hukuki destek veren 4 avukat da zorla gözaltına alındı. Yaklaşık bir saat süren gözaltının ardından 
avukatlar serbest bırakıldı.

Onur Yürüyüşü’ne saldıran milliyetçi ve İslamcı gruplar gün boyunca Taksim çevresindeydi. Saldırganların bazıları 
polis tarafından gözaltına alınırken, LGBTİ+ aktivistleri bazı yerlerde polisin saldırganların başını okşadığını, yakın 
pozlar verdiğini gözlemledi.

2016 Trans Onur Yürüyüşü gözaltıları beraat etmişti

Öte yandan 19 Haziran 2016 İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davanın üçüncü duruşma-
sı 19 Haziran’da Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın daha önceki duruşmalarında ifade veren homofobi ve transfobi karşıtları gözaltında işkenceye ve cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylemişti. Bu duruşmada da yaşadıklarını 
aktardı, beraatlerini istedi. Avukatlar da beraat taleplerini yineledi.

Yargılanan homofobi ve transfobi karşıtlarının tamamı beraat etti. Davayı takip eden İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 
Komisyonu kararı, “Sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verildi! Onur Yürüyüşleri yasaklanamaz, yargılanamaz!” 
şeklinde duyurdu.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.
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Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

Wisam Sankari’nin katili cinayeti itiraf etti!100

Tarih: 11 Eylül 2017

Kaynak: Kaos GL

Wisam Sankari cinayetinde sanık, cinayeti işlediğini kabul etti. Sanık B.A., “kendisini savunmaya çalıştığını” öne sü-
rerken, B.A.’nın eski sevgilisi, “Beni de tehdit ediyordu. Korkulacak insandır” dedi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da öldürülen Suriyeli eşcinsel mülteci Wisam Sankari davası karar aşamasında.

KaosGL.org’un haberleştirerek açığa çıkardığı cinayetin sanığı B.A.’nın geçtiğimiz yıl yakalandığı açığa çıktı.

Suriyeli eşcinsel mülteci Muhammed Wisam Sankari, 23 Temmuz 2016 gecesi Aksaray’daki evinden çıkmış, 25 Tem-
muz’da İstanbul Yenikapı’da ölü bulunmuştu. Kafası kesilen ve bedeni tanınmaz hale gelen Wisam daha önce de 
tehdit edilmiş, kalabalık bir erkek grubu tarafından kaçırılmış ve tecavüze uğramıştı.

Sanık geçen yıl yakalandı

Avukat Fırat Söyle, cinayetin ardından yargı sürecine dair KaosGL.org’a bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ci-
nayet Bürosu olayı araştırmaya başladığını belirten Söyle, sanık B.A.’nın Bursa’ya kaçtığını ve Bursa’da kaldığı yerde 
olaydan çok kısa bir süre sonra 22 Ağustos 2016’da yakalandığını belirtti.

“Canavarca hisle öldürmek”ten yargılanıyor

B.A. yakalanmasının üzerine İstanbul’a getirildi ve çıkarıldığı sorgu hakimliğince tutuklandı. 19. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen cinayet dosyasında B.A., “canavarca hisle ve eziyet ederek öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası” istemiyle yargılanıyor.

İddianamede yer alan olay yeri inceleme ve Adlî Tıp Kurumu raporları Sankari’nin çok sayıda delici/kesici aletle öldü-
rüldüğünü, içi kan dolu küçük bir çukura gömülmeye çalışıldığını belirtiyor.

Soruşturma aşamasında sanık B.A.’nın eski sevgilisi, A.K. da dinlendi. A.K., “Sevgili idik, ilişkiye girmiyorum diye sü-
rekli dövüyordu” dedi.

Sanık cinayeti kabul etti

Sanık B.A., 24 Kasım 2016’da görülen ilk duruşmada, “Facebook üzerinden tanıştım, kendisi ile Taksim’de iki kere 
görüştük. İkinci görüşmede seks yapmak istediğini söyledi. Teklifi kabul ettim. Taksimde otelde ilişkiye girdik. İkimiz 
içkili idik. Bizim ilişkimizden bir ay sonra onun arkadaşı beni aradı, maktulün AIDS olduğunu söyledi” diye iddia etti.

Cinayeti işlediğini kabul eden B.A., “Gerçekten AİDS misin diye sordum. ‘Evet ben AİDS’im dedi. O böyle konuşmaya 
başlayınca benim sinirlerim bozuldu” diyerek Sankari’yi kafasını taşla ezerek öldürdüğünü kabul etti. B.A., kafasını 
taşla ezdikten sonra Sankari’yi birçok yerinden bıçakladığını öne sürdü.

Sanığın eski sevgilisi: Beni de tehdit ediyordu

Sanık B.A., cinayetin bahanesi olarak “AIDS’im dedi” iddiasını öne sürerken, B.A.’nın eski sevgilisi A.K., “Benim eski 
sevgilim olurdu. 1 aylık ilişkimiz oldu. Sadece seviştim ancak ilişkiye girmedim. O da beni ilişkiye girmediğim için çok 
dövüyordu. Beni bıçakla tehdit etmiştir. Korkulacak insandır. Beni zaman zaman tehdit ettiği olmuştur” ifadelerini 
kullandı.

Öte yandan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sanıktan alınan kan örneği ile yapılan HIV testi-
nin ise negatif olduğu tespit edildi.

Bir sonraki duruşma yarın (12 Eylül) 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

100  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24543 
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Wisam Sankari davası ertelendi101

Tarih: 19 Eylül 2017

Kaynak: Kaos GL

Nefret saldırısı sonucu öldürülen Suriyeli eşcinsel mülteci Wisam Sankari davasında tutuklu sanığın avukatı mazeret 
bildirdi, dava ertelendi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da öldürülen Suriyeli eşcinsel mülteci Wisam Sankari davası 28 Eylül’e ertelendi.

KaosGL.org’un haberleştirerek açığa çıkardığı cinayetin sanığı B.A.’nın geçtiğimiz yıl yakalanmıştı.

Sanık dava sürecinde, cinayeti işlediğini kabul etti. Sanık B.A., “kendisini savunmaya çalıştığını” öne sürerken, B.A.’nın 
eski sevgilisi, “Beni de tehdit ediyordu. Korkulacak insandır” dedi.

Davanın son duruşması 12 Eylül’de 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık B.A.’nın avukatı mazeret bil-
dirdi. Sanık duruşmada yer almadığı için dava ertelendi.

Ne olmuştu?

Suriyeli eşcinsel mülteci Muhammed Wisam Sankari, 23 Temmuz 2016 gecesi Aksaray’daki evinden çıkmış, 25 Tem-
muz’da İstanbul Yenikapı’da ölü bulunmuştu. Kafası kesilen ve bedeni tanınmaz hale gelen Wisam daha önce de 
tehdit edilmiş, kalabalık bir erkek grubu tarafından kaçırılmış ve tecavüze uğramıştı.

Onur yürüyüşlerine tehdit davasında 2. duruşma102

Tarih: 4 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Onur yürüyüşlerini tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” 
suçundan yargılandığı dava sürüyor.

2016 LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın yargılandığı 
davanın ikinci duruşması yarın (5 Ekim) Kartal Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne demişti?

“İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normal-
leştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diyen Mican tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapa-
rak, “Biz Taksim’de sopalarla kovalayalım demedik” demek zorunda kalmıştı.

Mican’ın bu açıklamasının ardından LGBTİ dernekleri suç duyurusunda bulunmuş, açılan davanın ilk duruşması 18 Mayıs’ta 
görülmüştü. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan yargılanan Kürşat Mican ve avukatı mahkemeye gelmemişti.

Tehditlerine devam etti

Kürşat Mican bu yıl da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etti.

Kültür TV’de (KRT) yayınlanan bir televizyon programına katılan Mican nefret dolu ifadelerini sürdürdü:

“Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz. Biz hiçbir şekilde ne olursa olsun yü-
rütmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya. 
İstesek 200 bin kişi de buluruz.

“Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. İstihbaratımızı uyarıyoruz. Bu bir proje, kapitalist, komünist, emper-
yalist güçlerin projesi. Eşcinselliği yaygınlaştırarak, aile birliğini yok etmek, üremeyi durdurmak, karı koca ilişkisini son-
landırmak ve karı koca ilişkisinden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı fert olabilmesini engellemek istiyorlar. 
Aile yapısının temeline koyulmuş dinamittir. Gençler o yöne doğru meylediyorlar. Özellikle mahalle çalışmalarına indiler.”

101  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24598 
102  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24712 
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Davaya çağrı

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği›nin öncülüğünde homofobi ve transfobi karşıtları  davanın ikinci duruşmasına 
çağırıyor:

“İstanbul Onur Haftası 3 yıldır, Trans Onur Haftası ise 2 yıldır çeşitli bahanelerle valilik tarafından engellenmekte. 2016 
yılında yapılan Onur Yürüyüşleri ise ‘Müslüman Anadolu Gençlik’ ve ‘Alperen Ocakları’ gibi ırkçı, cinsiyetçi, faşist ve 
selefi çevrelerin açıklamalarıyla hedef gösterdi ve onlarca arkadaşımız sivil saldırganlar tarafından saldırıya uğradı 
ve darp edildi. Gösteri ve yürüyüş hakkı her bir yurttaş için Anayasa’da garanti altına alınmış olsa da yine onlarca 
transfobi karşıtı gözaltına alındı.

“Suça iştirak eden kurumların yargılanması gerekirken iddianame yalnızca Kürşat Mican için hazırlandı. Ve örgütlü 
suç göz ardı edildi. Demokrasi ve eşitlik mücadelesinin önemli bir parçası olan LGBTİ+’lar olarak hiçbir zaman yakın 
geçmişi “mafyacılık oynamakla” geçmiş olan Kürşat Mican gibi unsurları önemsemedik. Mican gibiler bir sebep değil, 
bu düzenin sonucudur. Bizim nazarımızda yargılanacak olan Kürşat Mican değildir. Yargılanacak olan tekçi, faşist ve 
gerici algıdır. Bu sebeple bu dava sadece LGBTİ+’ların değil baskı altına alınmaya çalışılan milyonların davasıdır.

“Bir arada yaşamı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunan herkesi 5 Ekim Perşembe günü saat 12.30’da Kartal Adliyesi 44. 
Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek olan 2. duruşmaya bekliyoruz.

“Unutmayalım! Faşizm öldürür, dayanışma yaşatır!”

Mican nefretini mahkemede de sürdürdü: “Böyle şeylere devlet müsaade etmesin”103

Tarih: 6 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Onur Yürüyüşleri’ni tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul Başkanı Mican nefret dolu açıklamalarına hakim karşısında 
da devam etti: “Bunların böyle şeyler yapmalarına devlet müsaade etmemelidir. Burada istenen özgürlük normal bir 
özgürlük değildir.”

2016 LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın “halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşa-
ğılama” suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması 5 Ekim’de Kartal Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü.

“Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay 
edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz 
gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir 
ile uslanmayanın hakkı kötektir” diyerek yürüyüşleri tehdit eden Mican mahkemeye zorla getirildi.

Mican’dan tuhaf ‘küresel güç’ savunması

Mican ifadesinde tehdit ve hakaret içeren sözlerini sürdürdü, “Toplumun yüzde 99’u Müslüman olan bir yerde halkı 
kin ve nefrete sürükleyen onlardır. Mübarek Ramazan ayında, Şaban, Ramazan, Recep sözcüklerini dillerine dolaya-
rak; üstsüz çıplak bir şekilde ahlaksızca tutum ve davranış sergileyerek ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakta 
yürüyen onlardır. Bizim amacımız fiili müdahale değildi, devletimizi göreve çağırmaktı amacımız. Valilik izin vermedi 
zaten biz de sonrasına müdahale etmedik” dedi.

Mican ayrımcı sözlerine şöyle devam etti:

“Bunların böyle şeyler yapmalarına devlet müsaade etmemelidir. Devletimiz her mezhebin inancını korumuştur ama 
burada istenen özgürlük normal bir özgürlük değildir. Bunların yaptığı toplumun ahlakını yok etmektir. Zaten ülkemiz 
kültür ve ahlak emperyalizmine maruz kalmıştır. Bunlar küresel güçler tarafından türetilmiştir.”

Mican, Onur Yürüyüşleri’nin yapılmasının “Müslümanları aşağıladığını” da iddia etti.

Mican’ın avukatı yazılı beyan için süre talep etti.

103  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24735 
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Kıvılcım Arat: Örgütsel suç işliyor

Müşteki, İstanbul LGBTİ Derneği’nden Kıvılcım Arat, LGBTİ+’ların senelerdir yürüyüş yaptığını ve demokratik haklarını 
kullandıklarını hatırlatarak, “Bir sürü arkadaşımız onların çağrısıyla gelenler tarafından yaralandı. Kendisi örgütsel bir 
suç işliyor. Bayraklarımızı yaktılar küfrettiler. Bireysel bir ifade hürriyeti değil. Kendileri aynı zamanda sinagoglara da 
saldırdı. Bu kişilerin devletin polisine kurumlarına saygısı yok. Saygısı olmadığı için kendi kafalarına göre farklı kimlik-
lere etnik gruplara inançlara saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Arat Mican’ın bahsettiği pankartı taşıyanlara açılan davada homofobi ve transfobi karşıtlarının  beraat ettiğini de 
hatırlattı.

Eren Keskin: Defalarca şiddet çağrısı yaptı

Müşteki avukatı Eren Keskin, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırı şiddettir. Sanığın yaptığı tehditle kalmamış fiile 
de dökmüştür. İşkenceden yargılandı, defalarca şiddet çağrısı yapmıştır. Düşüncelerini ifade ettikleri için gazeteciler 
içeride ama Alperen Ocakları denilen suç örgütü ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Tutuklu ya da adli kontrolle 
yargılanmalı” dedi.

Eren Kara: Bu ülkenin demokrasisine yapılan bir saldırıdır

SPoD’tan Av. Eren Kara, “Bir ülkenin demokrasiyle imtihanı azınlıklara, dezavantajlı gruplara yönelik saygıyla olur. Bu 
sadece LGBTİ+’lara değil, insan haklarını savunan herkese saldırıdır. Bu ülkenin demokrasisine yapılan bir saldırıdır. 
LGBTİ+’lar marjinal değil, toplumun ta kendisidir. LGBT’liler diyorlar ama açılımı bile bilmiyorlar” şeklinde konuştu.

Mahkeme Mican hakkında istenen tutuklama ve adli kontrol talebini reddederek, duruşmayı ek savunmalar için 14 
Aralık 2017 tarihine erteledi.

Duruşma çıkışında nefrete devam!

Mican, duruşma çıkışı basına yaptığı açıklamasında da homofobik ve transfobik ifadelerini sürdürdü ve şöyle konuştu:

“Malumunuz LGBT’liler 2016 yılında Ramazan ayında yürüyüş yapmak istemişler, adını da onur yürüyüşü koymuşlar. 
Biz de buna karşılık basın açıklaması yapmıştık. ‘Bu tür ahlaksızlıkların Türk-İslam örfü ve adetiyle yoğrulmuş, ecdadı-
mızın kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda yürümelerine müsaade etmeyeceğiz’ demiştik. Valilik de bizim açıklama-
mızın ardından toplumun hassasiyetlerini gözetti, yürüyüşe izin vermedi.”

Mican Onur Yürüyüşleri’nden fotoğrafları da basına göstererek, “Devlet yetkililerini uyarıyoruz. Bu LGBT’liler ülke-
mizin aile ve ahlak yapısının temeline yerleştirilmiş bir dinamittir. Mahallelerden bu ahlaksızlığı yaymak istiyorlar. Bu 
bir oyundur, Türk milleti olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Tepki göstermek doğal bir haktır. Bundan sonra biz de sizin 
yapmış olduğunuz bu eylemlerin Türk milletinin bütün değerlerini hiçe saydığına dair karşı dava açacağız” dedi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten yargılanıyor

Mican 2016 LGBTİ+ ve Trans Onur yürüyüşlerini tehdit ettiği için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini 
sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan yargılanıyor.  “Hakaret, 
tehdit, kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

AİHM, trans kadının mekandan atılmasında Türkiye’den savunma istedi104

Tarih: 12 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

AİHM, bir trans kadının bardan atılmasına ilişkin Türkiye’ye, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı araştırıp araştırmadığını 
sordu, yükümlülüklerini hatırlattı.

İzmir’de 2012 yılında bir trans kadının cinsiyet kimliği nedeniyle bardan dışarı çıkartılmasına ilişkin dava Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.

104  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24764 
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Ayrımcılığa uğrayan trans kadının avukatı Kerem Dikmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayatın korun-
masını düzenleyen 8. maddesi ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesi üzerinden AİHM’e başvurdu. Anayasa 
Mahkemesi’nin 3 Nisan 2017’de bireysel başvuruyu reddetmesinin ardından yapılan başvuruya ilişkin AİHM, Türki-
ye’den savunma istedi.

“Ayrımcılığı araştırdın mı?”

AİHM, sözleşme maddelerini hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti devletine şu soruları yöneltti:

“Sözleşmenin 8’inci maddesine aykırı olarak başvurucunun özel yaşama saygı hakkı ihlal edilmiş midir? Özellikle da-
valı Devlet, varsa, Sözleşmenin 8. Maddesinden doğan pozitif yükümlülüğünü yerine getirmiş midir?

“Başvurucu, Sözleşmenin 8. Maddesiyle bağlantılı şekilde, Sözleşmede yer alan haklarından faydalanırken cinsel kim-
liği sebebiyle ayrımcılıktan mustarip oldu mu? Özellikle, Devlet yetkilileri başvurucunun maruz kaldığı muamelenin 
arkasında muhtemel bir ayrımcılık saiki olup olmadığını yeterince inceledi mi?”

Av. Kerem Dikmen, AİHM’in başvurunun ardından hızlı bir şekilde devletten savunma istemesinin önemli olduğunu 
belirterek, “Bu başvuru 28 Haziran 2017’de yapıldı, 3 ay olmadan hükümetten savunma istendi. AİHM’in sorduğu so-
rular çok önemli. Devlete ayrımcılık ve özel hayatın korunması kapsamında neler yaptığını soruyor. Yükümlülüklerini 
hatırlatıyor. ‘Başvurucunun bardan atılması olayının ardında ayrımcı saik olup olmadığını yeterince araştırdın mı? 
Araştırdıysan ne yaptın?’ sorularının sorulması ayrımcılığın bu kadar yaygın olduğu koşullarda çok önemli” dedi.

Ne olmuştu?

İzmir’den bir trans kadın 19 Ekim 2012’de cinsiyet kimliği sebebiyle görünüşü bahane edilerek bir bardan dışarı çıkar-
tıldı. Trans kadın barın sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bar sahibi aleyhine hizmet sağlamada ayrımcılık suçuyla yapılan cezai kovuşturma sonunda 5 Aralık 2013 tarihinde 
İzmir Sulh Ceza Mahkemesi sanık hakkında beraat kararı verdi. Sulh Ceza Mahkemesi başvurucunun “fiziksel görünü-
şü ve diğer müşterileri rahatsız etmesi” sebebiyle dışarı çıkarıldığını, ancak sanığın eylemi ayrımcı saiklere dayanarak 
yaptığının kanıtlanmadığını söyledi. 10 Mart 2016’da Temyiz Mahkemesi 5 Aralık 2013 tarihli kararı onayladı.

3 Nisan 2017 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi başvurucunun bireysel başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi, 
başvurucunun özel yaşamına haksız şekilde müdahale edildiğini kanıtlayamadığını söyledi. Mahkeme, ayrıca, başvu-
rucunun “ayrımcılık yasağının ihlalini gösteren yeterli kanıt sunamadığı” kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkı, özel haya-
tın korunması, ayrımcılık yasağı ve ifade özgürlüğü üzerinden dava AİHM’e taşındı.

Eşcinsel çalışana mobbing davası ertelendi105

Tarih: 9 Kasım 2017

Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat

Çalışanına eşcinsel olduğu için mobbing uygulayan uluslararası bir şirkete açılan dava 28 Şubat’a ertelendi. Duruşma-
da dinlenen tanık mobbingi doğruladı.

Uluslararası Çeşitlilik Politikaları’nda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyuran GAP’ın Türkiye şubesinin 
eşcinsel çalışanını istifaya zorlamakla suçlandığı davanın beşinci duruşması bugün (9 Kasım) 9. İş Mahkemesi’nde görüldü.

Tanık mobbingi doğruladı

Dava her iki tarafın da tanıklarının dinlenmesi için 28 Şubat 2018’e ertelendi. Duruşmada istifaya zorlanan eşcinsel 
çalışan M.G. ile istifasından önce beraber çalışan tanık şöyle dedi:

“Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye yattığım bir dönemin ardından işe döndüğümde davacı M. beyin eşcinsel oldu-
ğuna ilişkin dedikodular yapıldığına şahit oldum. Toplantı odasında davacıya ‘Delikanlı mısın’ denildiğini arkadaşla-
rımdan duydum. Davacıya mobbing uygulanıyordu.”

105  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24948 
    http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1570 
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Şirket’ten adli tıp raporu yorumu: “Bilimsel değil”

Şirketin avukatı M.G.’ye mobbing uygulandığına dair adli tıp raporuna ilişkin, “bilimsel verilerden uzak” derken; “Ulus-
lararası şirket olduğumuz için LGBT derneğinin isminin ve faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulması için kullanılmak 
adına adımızın geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan 19 Ocak tarihinde çıkan adli tıp raporu, M.G.’nin yaşadığı ruhsal zorlukların, iş yerinde yaşadığı olay ve 
sonuçlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

İstanbul LGBTİ: Daha iyi bir savunma beklerdik

Duruşmanın ardından davayı takip eden İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği sosyal medya hesaplarından açıklama 
yaptı:

“#HomofobikGapTurkey gibi uluslararası bir firmanın avukatından daha iyi bir savunma beklerdik. Dernek adını du-
yurmak için GAP’e dava açtığımızı iddia eden avukat, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin adını 5 kez tekrarlamaya 
çalışmasına rağmen söyleyemedi. Geçtiğimiz ay ise devletin bekası için Trans Onur Yürüyüşüne izin vermek isteme-
diğini beyan eden Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican, hakimin ‘Devlet nedir?’ sorusunu cevaplayamamıştı Kişiler 
farklı zihniyet aynı. Tek kişi kalsak bile homofobi ve transfobi karşıtı mücadelemiz devam edecek!”

Onur Yürüyüşü davasında Valiliğe yasak bildirimi sorulacak106

Tahih: 16 Kasım 2017

Kaynak: Kaos GL

Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar mahkeme karşısındaydı. Sanıklar gözaltında kötü muameleye maruz kaldık-
larını belirtti. Avukatlar, “Biz de gözaltına alınmak istendik. İddianame özensiz, gözaltılar hukuka aykırı. Yürüyüşe 
saldıranlara sadece kimlik tespiti yapıldı. Valiliğe yasak karar ve bildirimi sorulsun” dedi. Dava ertelendi.

25 Haziran 2017 LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yürüyüşte gözaltına alınan kişiler bugün mahkeme karşısındaydı.

Haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açılan homofobi, bifobi ve trans-
fobi karşıtlarının ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava 27 Şubat 
2018’e ertelendi.

Duruşmayı avukatlar Aylin Kırıkçu, Davut Erkan, Eren Kara, Levent Pişkin ve Rozerin Seda Kip takip etti.

“İddianame özensiz”

Av. Levent Pişkin, sanıkların kimlik tespiti ve savunmasından önce söz alarak iddianameyi eleştirdi. İddianamenin 
usulüne uygun bir şekilde hazırlanmadığını vurgulayan Pişkin, iddianame içeriğinde 8. Trans Onur Haftası ile ilgili 
işlem yapıldığı söylenirken; davanın 25. LGBTİ+ Onur Haftası’na ilişkin olduğunu hatırlattı, “Bu da iddianamenin ne 
kadar özensiz hazırlandığını göstermektedir. Ayrıca lehte olan hiçbir delil toplanmamıştır” dedi. Pişkin, polis tarafın-
dan çekilen kamera görüntülerinin delil olarak yer aldığını ancak bu delillerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini de 
vurguladı.

Mahkeme davaya dayanak teşkil eden görüntülerin hukuka aykırı olduğu için dosyadan çıkartılması talebini esas 
hükümle birlikte değerlendirileceği için reddetti.

“Gözaltında kötü muameleye maruz kaldık”

Ardından yürüyüşte gözaltına alınan sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklar tek tek yaptıkları savunmalarında, 
hiçbir uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını ve gözaltına kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti ve beraatlerini 
talep ettim.

Avukatlar ortak savunmalarında, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarını hatırlattılar. Top-
lantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

106  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24983 
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“Saldırganlar hakkında sadece kimlik tespiti yapıldı”

Onur Yürüyüşü’nün bir başka grubun saldırma ihtimali gerekçesiyle yasaklandığını da hatırlatan avukatlar şöyle de-
vam etti:

“Ellerinde değişik silahlarla LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmak isteyenlere saldırmak amacıyla gelen gözaltına alın-
madı, sadece kimlik tespiti yapılıp serbest bırakıldı. Gözaltına alınan müvekkillerimiz ise fiziki ve sözlü şiddete maruz 
kaldı.

“Yasaklamalarla temel hak ve hürriyetler kısıtlanamaz. Burada amaç LGBTİ+ varoluşunu kriminalize etmektir. Son üç 
yıldır bu yönde bir çaba gözlenmektedir.”

Avukatlar 19 Haziran 2016 İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davada tüm sanıkların beraat 
ettiğini de hatırlattı.

“Avukatlar da gözaltına alınmak istendi”

Av. Aylin Kırıkçu kendisi de dahil dört avukatın da avukat kimliklerini göstermelerine rağmen gözaltına alınmak is-
tendiğini ancak ardından “bunun altından kalkamayacaklarını anladıkları için” serbest bırakıldıklarını belirtti. AİHM’in 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kararlarını hatırlattı.

“Valiliğin yasaklama kararı ve bildirimi sorulsun”

Av. Rozerin Seda Kip, Onur Yürüyüşü’nün Onur Haftası etkinliklerinin finali olduğunu, hafta etkinlikleri kapsamında 
zaten koruma müracaatlarının olduğunu hatırlattı. Valiliğin yasak kararının son anda geldiğini; bu konuda bildirimin 
yazılı yapılması taleplerinin ise reddedildiğini vurguladı. Valiliğe yasaklamaya dair bildirimin nasıl ve hangi usulle 
yapıldığının sorulmasını talep etti.

“Gözaltılar hukuka aykırı”

Av. Eren Kara ise hazırlanan iddianamenin özensizliğini bir kez daha vurgulayarak, yürüyüş günü yapılan gözaltıların 
hukuka aykırı olduğunu söyledi. Kendisinin de avukat kimliği göstermesine rağmen gözaltına alınmak istediğini ha-
tırlattı.

Mahkeme, İstanbul Valiliği’ne yasaklama kararının ne zaman verildiği, bu kararın ilan edilip edilmediği, edilmiş ise ne 
zaman ve nasıl edildiğinin sorulmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 27 Şubat 2018’de görülecek.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği iki yıldır polis saldırısına sahne olan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne bu yıl da “izin verilmeyeceğini” açıkladı.

Valilik internet sitesinden yaptığı son dakika açıklamasıyla 25 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini 
söyledi. Açıklamada “Bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir”, 
“turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenlenmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

Polis ve milliyetçi, İslamcı gruplar 15. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne saldırdı. İstiklal Caddesi’ni kapatan polis üzerinde 
gökkuşağı sembolü taşıyan veya yürüyüşe katılacağını “düşündüğü” kişilerin caddeye girmesine izin vermedi. Bütün 
saldırılara rağmen Beyoğlu’nun çeşitli yerlerinde eylemler yapıldı.

Polis günün erken saatlerinde İstiklal Caddesi’ni kapattı. Gün boyunca keyfi bir şekilde geçiş sağladı. Kimin neye göre 
geçtiğini soranlara ise, “sezgilerimize göre” gibi cevap verdi.

Gözaltındaki aktivistlerden bazıları kendilerine “Kuran dinletildiğini” belirtti. Çoğu kişi gözaltına alınırken darp edildi. 
Polis, bir işkence metodu olarak ters kelepçe yaptı.

Onur Haftası’na hukuki destek veren 4 avukat da zorla gözaltına alındı. Yaklaşık bir saat süren gözaltının ardından 
avukatlar serbest bırakıldı.
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Onur Yürüyüşü’ne saldıran milliyetçi ve İslamcı gruplar gün boyunca Taksim çevresindeydi. Saldırganların bazıları 
polis tarafından gözaltına alınırken, LGBTİ+ aktivistleri bazı yerlerde polisin saldırganların başını okşadığını, yakın 
pozlar verdiğini gözlemledi.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.
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BEŞİNCİ BÖLÜM: 2016 Yılında Sonuçlanan Davalar

2017 yılında sonuçlanan davalar arasında yine haksız tahrik veya iyi hal indirimleri, onur yürüyüşüne saldırıya ilişkin 
takipsizlik kararına itirazın da reddedilmesi, habere erişimin engellenmesine itirazın reddedilmesi, Homofobi Karşıtı 
Yürüyüş’ün yasaklanmasına ilişkin iptal davasının reddedilmesi gibi olumsuz kararların yanı sıra; Anayasa Mahkeme-
si’nin trans geçiş sürecindeki zorunlu kısırlaştırma şartını kaldırması, Anayasa Mahkemesi’nin polislerin seks işçilerine 
Kabahatlar Kanunu’ndan para cezası kesemeyeceğine hükmetmesi, Anayasa Mahkemesi’nden HIV pozitif ayrımcılığı-
na tazminat kararı, Yargıtay’ın Roşin’in katillerine müebbet kararını onaması, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili 
Engin Yıldırım’ın trans kadına “idari para cezasını” onaylayan karara karşı oy kullanması, Çorlu’daki transfobik cinaye-
te müebbet hapis kararı, Ankara’da İdare Mahkemesi’nin ev kapatma işlemini hukuka aykırı bulması, trans erkek T.’nin 
diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun olarak yeniden düzenlemesi talebine karşı rektörlüğün vermis olduğu red 
kararını idare mahkemesinin iptal etmesi, Yargıtay’ın “Eşcinsel görüntüler ‘doğal olmayan’ kavramında değerlendiri-
lemez diyerek daha önceki hatasından dönmesi, bir başka davada ise dört yılın sonunda gelmiş olsa da mahkemenin 
trans kadın mahpusun trans geçiş ameliyatı olmasında bir engel bulunmadığına karar vermesi gibi olumlu kararlara 
da rastlandı.

Onur Yürüyüşü’ne saldırıya ilişkin takipsizlik kararına itiraz da reddedildi107

Tarih: 12 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

LGBTİ örgütlerinin 2015 Onur Yürüyüşü’nde polis saldırısına ilişkin suç duyurusuna “kovuşturmaya yer olmadığı” ka-
rarı verilmişti. Karara yapılan itiraz da bir buçuk yıl sonra reddedildi.

LGBTİ örgütlerinin 28 Haziran 2015 İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Sebahat-
tin Öztürk, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve kanunlara aykırı emri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok 
hakkında suç duyurusuna ilişkin bir buçuk yılın ardından gelen “kovuşturmaya yer olmadığı” ve “işlemden kaldırma” 
kararına ilişkin itiraz da reddedildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kovuşturmaya yer olmadığı” kararında haklı 
olduğunu söyledi, itirazı reddetti.

LGBTİ örgütleri suç duyurusunda bulunmuştu

LGBTİ örgütleri Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve kanunlara aykırı emri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştu.

Kaos GL, Lambdaistanbul, SPoD LGBTİ ve Kırmızı Şemsiye; sorumluların kasten yaralama, işkence, eziyet, kötü mua-
mele, cebir, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kanuna aykırı emir vermek ve yerine 
getirmek, ifade özgürlüğünün kullanımını engelleme, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının kullanımını engelleme ve 
hürriyeti tehdit suçlarından yargılanmasını istemişti.

İstanbul Valiliği, yürüyüşe saldıran polislerin soruşturulmasına izin vermemişti.

LGBTİ örgütlerinin 2015 Onur Yürüyüşü’ne ilişkin İçişleri Bakanı, İstanbul Vali ve Emniyet Müdürü hakkındaki şikayeti; 
polis saldırısının “hukuka uygun, ölçülü ve meşru savunma” olduğu, şikayete ilişkin somut deliller olmadığı gerekçe-
siyle işlemden kaldırılmıştı.

107  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22807 
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2015 Onur Yürüyüşü’nde ne olmuştu?

Polis İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı. Eylemciler gözaltına alındı, 
gazeteciler tartaklandı. KaosGL.org editörü Yıldız Tar ve Bianet Kadın ve LGBTİ haberleri editörü Çiçek Tahaoğlu da 
gözaltına alınan ve darp edilen gazeteciler arasındaydı.

HDP ve CHP’li vekiller polis saldırısına birlikte direndi. Tüm gün devam eden polis saldırısına rağmen gökkuşağı bay-
rağı Beyoğlu’nun tüm sokaklarında dalgalandı. İstanbul Valiliği, polis saldırana kadar herhangi bir sorunun yaşanma-
dığı Onur Yürüyüşü’ne “provokasyon” ihtimalinden ötürü polisin “müdahale ettiğini” söyledi.

İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün ardından Valilik açıklamasında “yaralı olmadığını” iddia ederken, çok sayıda kişi-
nin polis şiddetine maruz kalarak yaralandığı açığa çıktı. O isimlerden biri de Sinan Önder Duman’dı. Duman, polisin 
hedef gözeterek attığı plastik mermiyle sağ gözünden yaralandı.

Valilik Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısında yaralı olmadığını iddia ederken, LGBTİ aktivistleri Tophane’de de sivil gi-
yimli kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bir kişinin burnu, başka birinin ise kalça kemiği kırıldı.

Haberimizin erişime engellenmesine itiraz reddedildi108

Tarih: 20 Ocak 2017

Kaynak: Kaos GL

KaosGL.org’un,  iş başvurusu askerlikten muafiyet gerekçesi sorularak reddedilen bir kişi ile  röportajı başvurduğu 
medya takip şirketinin talebiyle erişime engellendi. Kaos GL’nin itirazı ise reddedildi.

KaosGL.org’ta 15 Haziran 2011 tarihinde “Cinsel Yöneliminizden Dolayı İşe Alımınızı İptal Etmek Zorundayız” başlıklı 
haberin erişime engellenmesine Kaos GL Derneği’nin itirazı reddedildi. Derneğin başvurusunu değerlendiren Ankara 
5. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engellenmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu söyledi.

Ayrımcılığa uğrayan kişiyle yapılan röportaj engellendi

Erişime engellenen haber; MTM Medya Takip Merkezi’ne iş başvurusunda bulunan, ilk olarak başvurusunun kabul edi-
len ancak zorunlu askerlikten muaf olma sebebinin sorulması üzerine eşcinsel olduğunu beyan etmesinin ardından iş 
başvurusu kabul edilmeyen bir kişi ile yapılan röportaj.

Haberde o dönemki İl İnsan Hakları Kurulu kararı yer alıyordu

İşe alınmayan kişi ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuru yapmıştı. Yapılan 
başvurunun ardından İl İnsan Hakları Kurulu mevcut olayda MTM Medya Takip Merkezi’nin cinsel yönelim ayrımcılığı 
yaptığı kararını vermişti. KaosGL.org da bu sürece dair mağdur olan kişi ile röportaj yapmış ve yayınlamıştı.

Beş yıl sonra gelen erişime engelleme talebi

Haberin yayınlanmasından beş yıl sonra, 5 Mayıs 2016 tarihinde şirket avukatı, “Haberin, tek taraflı ve gerçeğe aykırı 
olarak hazırlandığı ve yayınlandığı, yargıya taşınan konuya ilişkin olarak mahkemenin, iddiaların bahsinin geçtiği idare 
kararının iptaline karar verdiği ve yanlı ve tek taraflı hazırlanan haberin müvekkilinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde 
olduğu, doğru olmadığı gerekçesiyle kaldırılması talebi”ni web@kaosgl.org adresine e-mail ile ihtar etti.

İhtara ilişkin e-mail ile 6 Mayıs 2016 tarihinde bildirim yapıldı; söz konu haberin kaynağının İstanbul Valiliği İl İnsan 
Hakları Kurulu kararına dayandığı ve haber kaynağında herhangi bir yalan ve kişilik haklarına saldıran bir ifadenin yer 
almadığı, bu nedenle ilgili haberde hukuka aykırı bir içerik bulunmadığından kaldırılmayacağı ancak İstanbul Valiliği İl 
İnsan Hakları Kurulu’nun verdiği kararın iptal edilmesi gelişmesini editör notu olarak habere ekleneceği belirtildi. Yine 
aynı tarihte habere “Editör notu: T.C. İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun 3 Haziran 2011’de açıklanan 25689 
sayılı ayrımcılık yapılmıştır kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından “eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak 
tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı” için 22 Şubat 2016’da iptal edilmiştir.” ifadesi eklendi.

Ancak MTM, 26 Ağustos 2016 tarihinde içerik erişiminin engellenmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yaptı 
ve Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 29 Ağustos 2016 tarihinde içeriğin erişiminin engellenmesine karar veril-
di. Anılan karar, mahkeme tarafından Kaos GL’ye tebliğ edilmedi.

108  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=22871 
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Kaos GL itiraz etti, itirazı reddedildi

Kaos GL’nin karara itirazı ise 24 Kasım 2016 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Kaos GL 
itiraz dilekçesinde ayrımcılığa uğradığını söyleyen kişinin beyanlarına yer verdiğini, üstelik kişinin bu ayrımcılığa ilişkin 
olarak İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunduğu ve başvurunun ardından o dönem ayrımcılık yapıldı-
ğına ilişkin karar verildiğini hatırlattı.

Dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:

“İfade özgürlüğünün özel bir görünümü olan basın özgürlüğü ise sadece basının haber verme ve yayma hakkını 
koruyan bir özgürlük değildir. Basın özgürlüğü demokratik çoğulculuğun sağlanabilmesi açısından halkın haber ve 
fikirlere ulaşma özgürlüğüyle de doğrudan ilgilidir. Özellikle halkın kamuyu ilgilendiren tartışmalar kapsamındaki 
haber ve fikirlere ulaşmasına imkân tanınarak bu tür tartışmalara katılımının sağlanması demokratik çoğulculuk için 
vazgeçilmez niteliktedir.

“Söz konusu erişme engellenen haber içeriği incelendiğinde kamu yararı olduğu kuşkusuzdur. Çünkü haberin içeriği 
istihdam alanında bir kişinin “cinsel yönelimi” nedeniyle ayrımcılığa uğramasına ilişkindir. Üstelik haber içeriğinde 
ayrımcılık yaptığı söylenen şirkete yönelik herhangi bir itibarsızlaştırma söz konusu değildir ve günceldir. Ayrıca 
ayrımcılığa uğrayan kişi İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunmuştur ve Kurul’dan ayrımcılık 
yapıldığına dair karar çıkmıştır. Kuşkusuz böyle bir durumda bu ayrımcılığın kamuya duyurulması basın ve haber alma 
özgürlüğünün içerisindedir.”

Anayasa Mahkemesi’nden HIV pozitif ayrımcılığına tazminat kararı109

Tarih: 17 Mart 2017

Kaynak: Kaos GL

İşyerinden HIV pozitif olduğu için uzaklaştırılan T.T.A.’nın Anayasa Mahkemesi başvurusu sonuçlandı. Anayasa Mah-
kemesi “eşitlik ilkesinin” ihlal edildiğine karar verdi.

İzmir›de bulunan plastik boru ve profil imalatında faaliyet gösteren bir şirkette, profil üretim operatörü olarak çalış-
maya başlayan T.T.A’ya Aralık 2006›da HIV pozitif olduğunu öğrendi.

HIV durumunun çalıştığı şirket tarafından öğrenilmesinin ardından T.T.A., 6 ay boyunca maaşı ödendiği halde iş yeri 
dışında tutuldu. T.T.A’nın tedavisinin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2008 yılında sağlık raporu talep 
eden işyeri hekimine “herhangi bir işte çalışmasına engel olmadığı, herhangi bir maluliyetinin de bulunmadığı” rapo-
ru verildi. Buna rağmen, T.T.A.’nın çalışmasına izin verilmedi ve şirket tarafından kendisine uygun başka bir iş teklif 
edilmedi.

T.T.A. 2009 yılında istifa dilekçesi vererek işten ayrıldı. Ancak T.T.A., şirketin, sağlık durumundan faydalanarak kendi-
sine işyerinden herhangi bir alacağının olmadığına dair bir belge imzalattırıldığını ifade ederek şirket aleyhine Karşı-
yaka 2. İş Mahkemesinde alacak davası açtı.

İş Mahkemesi davanın gizli görüşülmesini kabul etmedi

T.T.A. dava dilekçesinde kendisinin HIV’le yaşadığının işverence öğrenilmesinin ardından işyerinden uzaklaştırıldığını, 
ücretinin ödenmesine rağmen çalışmasına izin verilmediğini belirtti. Dilekçesine sağlık bilgilerinin hukuka aykırı olarak 
açıklandığını ve özel hayatının ihlal edildiğini, “ayrımcılık yasağı” tazminatı ve manevi tazminat talep ettiğini ekledi.

Mahkeme, T.T.A’nın özel hayatının ihlal edildiği iddiasını yerinde bulmayarak, T.T.A.’nın manevi tazminata ilişkin talebi-
ni reddetti. T.T.A’nın talebi üzerine davanın üçüncü kişilere kapalı görüşülmesi de mahkemece kabul edilmedi.

Mahkeme, T.T.A’nın “hastalığı gerekçesiyle” 6 ay işten uzak tutulmasını “ayrımcılık yasağı” yönünden kabul ederek 
davayı kısmen kabul etti ve işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesinin ardından, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin tazminat kararını, “işverenin diğer 
çalışanlarını koruma saikiyle davrandığı, bu nedenle kusurlu olmadığı” gerekçesiyle bozdu. 

109  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23329 
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Kararın kesinleşmesi üzerine T.T.A, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, T.T.A’nın, 
maddi ve manevi varlığın korunması ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

HIV pozitif kişinin işten uzaklaştırılması eşitlik ilkesine aykırı

Anayasa Mahkemesi’nin 1 Şubat 2017 tarihli kararı; Anayasa, İş Kanunu ve Uluslararası Hukuk’a atıfta bulunuyor. Karar, 
T.T.A.’nın haksız olarak işten ayrılmaya zorlandığı iddiasının derece mahkemesi kararlarında hiç incelenmemiş oldu-
ğuna, davanın açık görülmesiyle hasebiyle T.T.A.’nın kişisel verilerinin korunması hakkına müdahalede bulunulduğuna 
dikkat çekiyor. Ayrıca karar, T.T.A.’nın sağlık durumundan ötürü iş yerinden uzaklaştırılmasını Anayasanın 10. Maddesi 
ve İş Kanunu’nun 5. Maddesine göre değerlendirerek eşitlik ilkesine aykırı olduğu hükmüne vardı. Karar T.T.A.’nın iş-
yerinden uzaklaştırmasını eşitliğe aykırı bulduğunu şöyle açıkladı:

“İş Kanunu’nun 5. maddesi ve Anayasanın 10. maddesi eşitliğe ilişkin hükümler içermekte olup 4857 sayılı Yasanın 5. 
maddesi ‘İş ilişkisinde dil, ırk, cinsivet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapı-
lamayacağını’ düzenlemiş olup mutlak ayrım yasağı getirmiştir. İş Kanunu’nun 5. maddesinde savılan haller sınırlayıcı 
olarak düzenlenmiş olmayıp bu kapsam dışında kalan haller de eşitlik ilkesine aykırılık niteliğinde değerlendirilmelidir.”

Ayrıca Anayasa Mahkemesi, iş yerinde T.T.A.’ya uygun alternatif iş imkânlarının incelenmesi yükümlülüğü konusunda 
derece mahkemelerinin değerlendirme yapmamasından dolayı “kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve özel 
hayata saygı hakları bakımından kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri” kanaatine vardı.

Gizlilik talebinin reddi, kişisel verilerin korunması hakkına müdahale

HIV’le yaşayan kişilerin toplumda uzun zamandır birçok önyargı ve kınamaya maruz kalan zayıf bir grup olduğuna 
dikkat çeken kararda, tıbbi bilgilerin gizli tutulmasının hayati önemde olduğu ifade ediliyor. Karar ayrıca Karşıyaka 2. 
İş Mahkemesindeki alacak davasının T.T.A.’nın talebi üzerine üçüncü kişilere kapalı görüşülmesinin mahkemece kabul 
edilmemesini şöyle değerlendirdi:

“HIV virüsü taşıyıcısı olması nedeniyle davasının kamuoyuna yansıması durumunda bunun çalışma hayatı üzerinde 
çok olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek yargılamanın üçüncü kişilere kapalı olarak yürütülmesini talep etmiştir. 
İş Mahkemesince dava dilekçesinin mahiyeti gereği davacı vekilinin gizlilik talebinin reddine karar verilmiştir. Buna 
göre sağlık durumu nedeniyle yargılamanın üçüncü kişilere kapalı yapılması talebinin yargı makamınca reddedilmesi 
nedeniyle başvurucunun özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunması hakkına müdahalede bulu-
nulduğu anlaşılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi, “eşitlik ilkesinin”, “maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının”, “özel hayata 
saygı hakkının” ve “makul sürede yargılanma hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle T.T.A.’ya manevi tazminat ödenmesi 
hükmünü verdi. Karar ile T.T.A.’ya, yargılamanın üçüncü kişilere kapalı yapılması talebinin reddi nedeniyle 8.000 TL 
ve yargılama faaliyetinin uzunluğu sebebiyle de 4.800 TL manevi tazminat ödenecek.

Çetelere Ödül Gibi Ceza!110

Tarih: 30 Mart 2017

Kaynak: Pembe Hayat/Kaos GL

Zirve Soylu Davasında Karar Çıktı!

İstanbul’da yaşayan trans seks işçisi kadın Zirve Soylu’ya çeteler tarafından yapılan ve pitbull cinsi bir köpeğin de 
kullanıldığı saldırıya ilişkin devam eden davada karar verildi.

İstanbul Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 29.03.2017 tarihinde görülen son duruşmanın ardından mah-
keme kararını verdi.

Saldırgan Emre ERDOĞAN’a kasten yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Saldırıda kullanılan köpeğin silah 
sayılması ile ceza 3 yıla çıkarıldı. Ancak mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve geçmişini dikkate 
alarak takdiren ceza indirimine gitti ve sonuç olarak 2 YIL 6 AY hapis cezasına hükmetti. 

110  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1426
     http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23439 
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Karar ile ilgili olarak görüşlerini sorduğumuz Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Avukatı Rıza Yalçın Koçak 
şunları ifade etti;

’Bu dosya derneğimiz ve Kaos GL tarafından ortak olarak yürütüldü. Kaos GL’den avukat arkadaşımız Meryem Kavak-
dosyanın başından bu yana yoğun emek harcadı. Mahkemenin kararı malesef transfobik saldırılar ve çeteyapılanma-
ları açısından caydırıcılıktan uzaktır. Sanık Emre Erdoğan’ın yargılama sürecinde sürekli yalan beyanda bulunmasına, 
tanık olarak dinlenen şahısları tanımıyor olduğunu beyan etmesine rağmen onlarla aynı adresi ikametgah adresi 
olarak göstermesine rağmen cezasında indirim yapılması hukuksuzluk örneğidir. 

Mahkemenin cezayı ertelememesi ve para cezasına çevirmemesi ise olumlu bir gelişme oldu. Ancak sanığın yargı-
lama devam ederken tutuklu bulunduğu süre cezadan düşüleceği için yeniden cezaevine girmeyecek olması yine 
cezanın caydırıcılığı açısından sorun teşkil ediyor.’

Hakime İsim Beğendiremedik!111

Tarih: 30 Mart 2017

Kaynak: Pembe Hayat

’Zirve Değil, Şenay Olsun’

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden ve trans kadın Zirve’nin isim değişikliği için derneğimiz avukatı 
tarafından açılıp yürütülen davada karar verildi.

Mahkeme hakimi, yasaların açık olmasına rağmen trans kadının talep ettiği ’Zirve’ ismini beğenmediğini, bu kelimenin 
kendisine başka şeyler çağrıştırdığını söyleyerek değişiklik talebini reddetti.

Davada trans kadının kimliğinde yer alan ismi ile görünümü arasında uyumsuzluk olduğunu, kişinin trans kadın olarak 
kendisini tarif edip, buna göre bir pratik sergildeği, yaklaşık 10 yıldır Zirve ismini kullanıyor olup, tüm çevresi ve ailesi tara-
fından böyle çağrıldığını beyan etmesine rağmen, mahkeme hakimi takdir yetkisini kullanarak değişiklik talebini reddetti. 

Homofobi Karşıtı Yürüyüş yasağı yetmedi, dava da reddedildi!112

Tarih: 27 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Kaos GL’nin 2016 Homofobi Karşıtı Yürüyüş’ün yasaklanmasına ilişkin iptal davasını red-
detti. Karara itiraz eden dernek, “Soyut ve keyfi gerekçelerle yürüyüş engellenemez. Ayrımcılık yasağı ihlal edildi” dedi.

Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla bu yıl 22 Mayıs 2016’da yapmak 
istediği Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün Ankara Valiliği tarafından yasaklanması kararının hukuka uygun 
bulunmasına itiraz etti.

Derneğin 2008 yılından beri Ankara’da yaptığı yürüyüşü “Birtakım toplumsal duyarlılıklar”ı gerekçe göstererek ‘uy-
gun bulmayan’, yürüyüşün güvenliğini sağlamayı reddeden Valilik; bu kararına gelen yürütmeyi durdurma kararını 
da gece yarısı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kaldırtmıştı. Dernek, yürütmeyi durdurma kararının gece yarısı 
kaldırılmasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

Mahkeme Kaos GL’nin açtığı iptal davasını da reddetti

Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin AYM süreci devam ederken, Kaos GL Derneği’nin Ankara Valili-
ği’nin homofobik yasağına ilişkin açtığı iptal davası da Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin yürüyüşü engellemek için, “terör örgütü mensuplarının gerçekleşti-
rilecek toplantı, miting, yürüyüş ve diğer faaliyetlere yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunabileceğinin, terör 
örgütlerinin muhtemel eylemleriyle ilgili bilgilerin sıklaştığının, tehdit içerikli alınan istihbari bilgiler dikkate alındı-
ğında bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara bazı kesimler tarafından 
tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği” gerekçesini yeterli buldu.

111  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1427 
112  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23632 
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Mahkeme tehditlerin ve ne gibi “toplumsal duyarlılıklar” ya da “provokasyon” olabileceği hususunun içeriğini bile 
araştırmadan veya gerekçelerini söylemeden davayı reddetti. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını 
belirtti.

Dernek karara itiraz etti

Kaos GL Derneği adına Av. Hayriye Kara, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesine itiraz etti. Dernek 
adına Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulmak üzere Ankara 15. İdare Mahkemesi dilekçe sunan Kara, dilekçede 
özetle şunları kaydetti:

“Anayasa’nın 34. maddesine göre “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.” Şiddete teşvik etme ve/veya demokratik ilkelerin reddi söz konusu olmadığı sürece top-
lanma ve ifade özgürlüğü çerçevesinde dile getirilen bazı görüşler veya kullanılan ifadeler yetkili makamların gözün-
de kabul edilemez veya şok edici veya ileri sürülen talepler gayrımeşru olsalar dahi, ifade ve toplanma özgürlüğünü 
ortadan kaldırmaya yönelik önleyici nitelikteki radikal tedbirler demokrasiye hizmet etmez, hatta tehlikeye düşürür.”

“Riskin varlığı gösteri yasaklamak için yeterli değil”

Yürüyüşün güvenliğini sağlamanın Ankara Valiliği’nin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Kaos GL, “Sadece riskin 
varlığı gösteriyi yasaklamak için yeteri değil, yetkililerin potansiyel saldırılara karşı gerekli önlemleri alması gerekir” 
dedi.

Mevzuatta düzenlenen yürüyüşün bildirime bağlanması konusunun, yürüyüş için izin alınması anlamında değil, gös-
tericilerin güvenliğinin sağlanması için devlete bilgi verilmesi amaçlı olduğunu belirten derneğin itirazı şöyle devam 
etti:

“Her şeyden öte, devlet olmanın yükümlülüğü yalnızca toplumdaki çoğunluğun değerlerine göre işleyebileceği po-
tansiyel suçlardan, suçun potansiyel mağdurları adına çekinmek ve potansiyel mağdurları koruyamayacağı gerekçesi 
ile onların haklarını yok saymak değil, şayet böyle bir suçun çoğunluk tarafından işleneceğinden kaygılanıyorsa, 
öncelikli görevi, temel hakkını kullanma pozisyonunda olanı korumaktır. Aksi düşünüş devletin çoğunluğun işlediği 
hiçbir suçu önleyemez acizlikte olduğu anlamına gelir ki, bu durum devletin varlık nedenini ortadan kaldırır, devleti 
çoğunluğun diktası haline getirir.”

“Yürüyüşün yasaklanması ayrımcılık yasağının ihlali”

Yasağın gerekçesinde yer alan “toplumsal hassasiyetler” ifadesi de itiraz dilekçesinde yer aldı. Kaos GL, bu ifadelerle 
yürüyüşün engellenmesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu belirtti:

“Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararında sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle yapılacak olan gösterinin 
kitlesel tepki ve provokatif eylemlere zemin oluşturabileceğini belirtmiş, LGBTİ’lerin varoluşlarının “toplumsal hassa-
siyetlere” dokunduğunu kabul etmiştir.

“Yürüyüşün engellenmesinin hiçbir nesnel ve makul gerekçesi bulunmamaktadır. Sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kim-
liği nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşünün engellenmesi ayrımcılık yasağının ihlalidir.”

“Devlet, kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini özgürce yaşayabilecekleri bir alanı muhafaza etmek zorunda-
dır”

AİHM kararları hatırlatıldı

Başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) daha önce verdiği kararlara atıfta bulunan dernek, “Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi mevzuatımızın parçası iken, idarenin AİHS 8. maddesi kapsamında kişilerin cinsel yö-
nelim ve cinsiyet kimliklerini özel hayatın dokunulmazlığı çerçevesinde özgürce yaşayabilecekleri bir alanı muhafaza 
etme zorunluluğu vardır. Bu sorumluluk sosyal hukuk devleti ilkesinden gelmektedir” dedi.

“Keyfi olarak hak ihlal edildi”

17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün’ün dünyanın her yerinde aynı tarihte kutlandığını belirten dernek başka 
bir tarihte yapılmasının mümkün olmadığını şöyle aktardı:
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“Müvekkil Dernek 2008 yılından bu yana aynı güzergahta Homofobi Karşıtı Yürüyüş gerçekleştirip basın açıklaması 
yapmaktadır ve herhangi bir sorun ya da saldırı ile karşılaşmamıştır. 2016 yılında hangi tehlikeler nedeniyle bu yü-
rüyüşün engellendiği tarafımızdan anlaşılamamaktadır. Kaldı ki 15. İdare Mahkemesi tarafından 20.04.2017 tarihinde 
idarenin savunması alınmaksızın verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine Ankara Valiliği tarafından yürüyüş yapıl-
maksızın Kolej Kavşağında toplanılıp basın açıklaması yapılması teklif edilmiş ve korumanın sağlanacağı belirtilmiştir. 
Temel hakkı engelleyecek kadar ciddi ve önlenemez risklerin olduğu bir durumda bu teklifin yapılıyor olması dü-
şündürücüdür. Sonuç olarak aynı riskler bu teklif yapıldığı zaman da devam etmekteydi. Davalı idarenin keyfi olarak 
somut hiçbir olguya dayanmadan müvekkil Derneğin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiği ortadır.”

Temel bir hakkın engellenmesi hususunda, bu engellemenin neden haklı görüldüğüne dair hiçbir somut gerekçenin 
kararda bulunmadığını yineleyen Kaos GL, davanın reddedilmesine “Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sine, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına açıkça aykırı olması, gerekçenin soyut, yetersiz ve herhangi bir meşru 
amaç gözetmeyen niteliği”nden dolayı itiraz etti.

Yürüyüş ilk kez resmen engellenmişti

Kaos GL Derneği 2006 yılından beri 17 Mayıs haftasında Homofobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri yapıyor. 
2008 yılından beri ise Ankara sokakları Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’e ev sahipliği yapıyordu. Bölge İdare 
Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırması ile birlikte ilk kez yürüyüş resmi olarak engellenmiş oldu.

AİHM kararları engellemelere karşı

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe 
yapılan saldırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.  Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüş-
leri’nin yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyü-
şü hakkının yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine 
bakmayı demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından 
rahatsız olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. 
Mahkeme sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin 
gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği 2016’da 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yapılmak istenen Homo-
fobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü engelledi. “Birtakım toplumsal duyarlılıklar”ı gerekçe göstererek yürüyüşün yapıl-
masını ‘uygun bulmayan’, yürüyüşün güvenliğini sağlamayı reddeden Valilik, bu kararına gelen yürütmeyi durdurma 
kararını da Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kaldırttı.

Valilik, 20 Mayıs gecesi mesai saatleri dışında Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, 
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararını jet hızıyla kaldırdı. Nefret cinayetlerin-
de katilleri bulmayan, eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın katil babasını 8 yıldır bulamayan adalet sistemi, 
söz konusu LGBTİ yürüyüşünü yasaklamak olduğunda mesai saatleri dışında birkaç saat içerisinde karar vermiş oldu.

Bölge İdare Mahkemesi kararını şöyle gerekçelendirdi:

“Kitlesel tepki ve provokatif eylemlere zemin oluşturabileceği gerekçesiyle yasaklanan toplantının, anılan tarihte ya-
pılmasını zorunlu kılan geçerli bir neden ortaya konulmadığından, uyuşmazlığa konu işlemin uygulanması halinde da-
vacı derneğin telafisi güç ve imkânsız zararının oluşmasından söz edilemeyeceği açık olduğundan idare mahkemesi 
kararında isabet bulunmamaktadır.”
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2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre 
silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

Yargıtay Roşin’in katillerine müebbet kararını onadı113

Tarih: 29 Nisan 2017

Kaynak: Kaos GL

Yargıtay, Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için babası ve iki amcası tarafından Temmuz 2012’de öldürülen Roşin Çiçek 
davasında kararı onadı.

Babası ve amcası tarafından eşcinsel olduğu için öldürülen 17 yaşındaki Roşin Çiçek davasının son duruşması 2014 
yılında Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Ailenin insan hakları aktivistlerine saldırdığı duruş-
mada katil baba Metin Çiçek’e ağırlaştırılmış ömürboyu, katil amcalar Mehmet Alican Çiçek ve Şeyhmus Çiçek’e ise 
ömürboyu hapis cezası verilmişti.

Yargıtay, sanıkların ve SPoD’un temyiz talebini redderek kararı onadı. Roşin’in katilleri ömür boyu cezaevinde kalacak.

Ne olmuştu?

Roşin Çiçek, babası ve amcaları tarafından eşcinsel olduğu için öldürüldü. Babası “yanlışlıkla” vurduğunu iddia etti 
ama yapılan otopside bitişik atış yapıldığı tespit edildi. Araç incelemesinde aracın üstünde bir adet mermi çıkış deliği 
tespit edildi. Sanıklardan Şeyhmus Çiçek’in tabancasını maktulün kafasını da aracın bagaj kapağına dayayıp ateş 
ettiği kanaatine varıldı. Sanıklar da araç üzerindeki deliği açıklayamadı.

Mahkeme; Roşin’in sanıklara yönelik haksızlık fiili içeren herhangi bir eylemi olmaksızın sadece cinsel yönelimi se-
bebiyle toplum içerisinde yaşadığı rahatsızlıktan kaynaklanan bir gerekçeyle öldürülmüş olması kabul etmedi. Bu 
gerekçelerle sanıklar hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadı. Son duruşması 10 Şubat 2014’te görülen davada 
sanıklar hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Mağdurun beyanı değil, somut delil!114

Tarih: 25 Mayıs 2017

Kaynak: Kaos GL

Kemal Ördek davasında cinsel saldırı suçundan yargılanan sanık, somut delil olmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat etti.

Kırmızı Şemsiye Derneği’nden trans seks işçisi ve insan hakları savunucusu Kemal Ördek’in maruz kaldığı cinsel saldırı 
davasına ilişkin 17 Kasım 2016 tarihinde, 3 sanık hakkında verilen toplamda 20 yıla yakın hapis cezası dün (24 Mayıs), 
üst derece mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde incelendi ve karara bağlandı.

Cinsel saldırı sulundan yargılanan sanık beraat etti. Bununla beraber her üç sanık da yağmaya teşebbüs suçundan 7 
yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesinin hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçları dolayısıyla verdiği hüküm dün görülen duruşma-
da kaldırıldı ve daha ağır yaptırım öngören yağma suçuna teşebbüsten ceza verildi.

Mağdurun beyanı değil, somut delil!

Ancak duruşmada, “somut delil bulunmadığından” cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığın beraatına karar verildi. 
Kemal Ördek 27 Ekim 2016 tarihinde görülen ilk davadan beri tecavüze uğradığını kanıtlamaya çalışıyordu, mahkeme 
mağdurun beyanını esas almadı.

113  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23646 
114  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23846 
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Trans mahpus cinsiyet geçiş sürecini hapishanede tamamlayacak115

Tarih: 31 Mayıs 2017

Kaynak Kaos GL

Mahkeme dört yılın sonunda trans kadın mahpusun trans geçiş ameliyatı olmasında bir engel bulunmadığına karar 
verdi.

Trans mahpuslar Türkiye hapishanelerinde cinsiyet geçiş süreçlerini başlatabiliyor, başlatanlar sürecini hapishane-
lerde tamamlayabiliyorlar. Dışarıda olduğu gibi hapishanede de bu süreci tamamlamak bir dizi bürokratik engeller 
sebebiyle uzayabiliyor. Hapishanelerde, bilinen ilk trans ameliyatı 2014 yılında çeşitli derneklerin ve avukatların des-
teği ile başlamış ve yapılan başvurular sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde mahkum 
koğuşu açılarak ameliyatı gerçekleşmişti.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumu bilgi edinme başvurularına 
cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve ameliyat için başvuran mahpusların sayısına dair sorular cevapsız bırakıldı. Ancak 
derneğe trans mahpusların yollamış olduğu mektuplarda cinsiyet geçiş sürecine dair sorular gelmeye devam ediyor 
ve dernek de bu yönlü danışmanlık vererek mahpusları bilgilendiriyor.

Dört yıl sonra gelen karar

CİSST’in danışma verdiği bir trans kadın mahpusun cinsiyet geçiş ameliyatı olmasında bir engelin olmadığına ilişkin 
mahkeme kararı 4 yılın sonunda verildi. Sağlık Bakanlığı’nın kararı şöyle:

“Halen Transseksüalizm tanısı Psikiyatri Uzmanınca konulup en az 1 yıl süren Psikiyatri Kliniği takibi sonrasında kişi 
aldığı sağlık kurulu raporuyla mahkemeye bavurmaktadır. Mahkemenin başlamasını takiben Hakimin isteğiyle ikinci 
kalıcı rapor verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince verilen karar neticesinde tıbbi işlem başlatılmaktadır.”

“Kadından-Erkeğe Erkekten-Kadına Cinsiyet Değiştirme İşlemlerinde birçok farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. 
Cinsiyet değiştirme işlemi için; 3. Basamak Sağlık Hizmeti Sunucularında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, 
Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Branş Uzmanlarının tamamının bu-
lunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenmelidir. Sağlık raporuna Tıbbi Genetik Uzmanından alınan görüş yazısı eklen-
melidir.”

“Bu itibarla yukarıda yer alan şartları karşılaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde yer alan ve estetik 
amaçlı olmayan sağlık hizmet giderleri Bakanlığımız bütçesine konulan ödenekten karşılanabileceği mütalaa edil-
mektedir.”

“İdari para cezasının tebliği hürriyetten yoksun bırakmayı gerektirmez”116

Tarih: 8 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Engin Yıldırım, trans kadına “idari para cezasını” onaylayan karara karşı oy 
kullandı.

Bursa’da bir trans kadına “trafiği tehlikeye düşürdüğü” iddiasıyla kesilen idari para cezasına itiraz Anayasa Mahkeme-
si’nde görüşüldü. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi fakat Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, itirazın kabul 
edebilir olduğu yönünde karşı oy kullandı.

“Sorun, kişinin cinsel yöneliminden dolayı farklı bir muameleye uğrayıp, uğramadığıdır” diyen Yıldırım, ayrımcılığın 
ispatını mağdurdan beklemenin kabul edilemeyeceğini, polis merkezine götürüp alıkoymanın ayrımcılığın somut gös-
tergesi olduğunu kaydetti.

Trans kadının itirazını ve kararı değerlendiren Engin Yıldırım, “karşı oy” gerekçesini şöyle temellendirdi:

115  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23889 
116  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=23955 
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“Cinsel yönelim olarak travesti olduğunu belirten başvurucuya, yaya halindeyken araçları durdurmaya çalışıp, trafiği 
tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2918 sayılı yasanın 68. maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 80 TL idari para 
cezası uygulanmıştır.”

“Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına müdahale”

“Fuhuş amacıyla otostop yaptığını beyan ettiği kamu makamlarınca iddia edilen başvurucu, Ahlak Büro Amirliğinde 
kendi rızası dışında yaklaşık bir saat tutulmuş ve bu süre zarfında özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu süre içe-
risinde hakkında UYAP sorgulaması yapılmış ve idari para cezası tebliğ edilmiştir. Hayatın olağan akışı içerisinde çok 
daha kısa sürede sonuçlandırılabilecek ve ilgili kişinin polis merkezine getirilmesini illa gerektirmeyen bu iki işlem için 
kişinin bir saat süreyle polis biriminde alıkonulması Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alman kişi özgürlüğü 
ve güvenliği hakkına dönük bir müdahaledir. Başvurucunun, emniyette bekletilmesi veya alıkonulması yukarda belir-
tilen madde kapsamındaki hürriyetten yoksun bırakmayı gerektiren tedbirlerden biri niteliğinde değildir.”

“İdari para cezasının tebliği hürriyetten yoksun bırakmayı gerektirmez”

“Fuhuş iddiasıyla ilgili olarak hakkında herhangi bir işlem yapılmayan başvurucunun trafiği tehlikeye düşüren davra-
nışını engellemek amacıyla polis merkezine götürülmesi bir kabahate uygun düşmeyen uygulamadır. Trafiği tehlikeye 
düşüren herkes polis birimlerinde alıkonulmamakta veya polis merkezlerine götürülmemektedir. UYAP sorgulaması 
ve idari para cezasının tebliği kişiyi özgürlük hakkından mahrum bırakmayacak şekilde olay yerinde de rahatlıkla 
yapılabilir ve yapılmaktadır.”

“Sorun, kişinin cinsel yöneliminden dolayı farklı bir muameleye uğrayıp, uğramadığıdır”

“Açıktır ki, trafiği tehlikeye düşüren herkes ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırıma uğrayabilir. Travesti cinsel kimliğine 
sahip kişilerin de diğer tüm kişiler gibi trafiği tehlikeye atmama sorumluluğu taşıdığı izahtan varestedir. Burada sorun, 
kişinin cinsel yöneliminden dolayı diğer kişilerden farklı bir muameleye uğrayıp, uğramadığıdır.”

“Cinsel yönelimlere farklı muamele ayrımcılık yasağının ihlalidir”

“Özel hayat kişisel kimlikle ilgili olup kişinin cinsel yönelimi de kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu makamlarının 
cinsel yönelimleri nedeniyle kişilere farklı muamele yapmaları ayrımcılık yasağının ihlali anlamına gelecektir.”

“Ayrımcılığın ispatını mağdurdan beklemek kabul edilemez”

“Çoğunluğun, madde47’deki, “başvurucuya travesti kimliği nedeniyle ayrımcı muamele yapıldığına dair iddiayı ispata 
yarayan herhangi bir somut bilgi ve bulguya rastlanmamıştır” düşüncesine katılmak mümkün değildir. Kabul etmek 
gerekir ki, çoğunluğun madde44’de isabetle vurguladığı gibi “ayrımcılığı kanıtlamak kolay değildir””

“Polis merkezine götürüp alıkoymak, ayrımcılığın somut göstergesidir”

“Başvurucuya uygulanan idari para cezası işleminin ayrımcılıktan kaynaklanmadığını söylemek mümkünse de, aynı 
şeyi başvurucunun polis merkezine götürülüp, bir saat kadar orada bekletilmesi veya alıkonulması uygulaması için 
söyleyemeyiz. Kanımca, bu uygulama başvurucunun ayrımcılığa uğradığını gösteren somut bir bilgiyi ve durumu bize 
göstermektedir.”

“Alıkoyma gerekçesi ile ceza işlem gerekçesi örtüşmemektedir”

“Başvurucunun, hürriyetten mahrum bırakılmasının cinsel yöneliminden kaynaklanmadığı hususunda kamu makam-
ları başvurucunun fuhuş yaptığı beyanından dolayı emniyete götürüldüğünü belirtmektedir. Buna rağmen başvurucu 
hakkında bu konuda işlem yapılmamış ve sadece trafiği tehlikeye düşürmek kabahatinden dolayı para cezası uygu-
lanmıştır. İlgili ceza tutanağında trafiği tehlikeye düşürmenin fuhuş nedeniyle olduğu hususunda herhangi bir bilgi ve 
bulguya da yer verilmemiştir.”

“Anayasa’nın ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir”

“Sonuç olarak,  Anayasa’nın 10. maddesindeki  ayrımcılık yasağıyla birlikte değerlendirildiğinde başvurucunun 19. 
maddede güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile 20. maddedeki özel hayatın gizliliği hakkına 
demokratik bir toplum düzeni için gerekli olmayan bir şekilde müdahalede bulunulduğundan yukarda işaret edilen 
maddelerin ihlal edildiği kanaatine ulaşılmıştır.”
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Meis Sitesi davasında hukuksuz karar117

Tarih: 17 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Av. Fırat Söyle: “Trans kadınların barınma hakkını engelleyen, kişilik haklarına zarar veren, Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet eden sanıkların beraatı hukuksuz bir karardır.”

İstanbul, Avcılar Meis Sitesi’nde transların barınma ve yaşam hakkına dönük saldırılara ilişkin davanın son duruşması 
dün (16 Haziran) İstanbul Küçükçekmece 9. Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Davanın 11. duruşmasında mahkeme heyeti, 
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “hakaret” suçlarıyla yargılanan sanıklara beraat kararı verdi.

“Hiçbir güvenlik riski olmamasına rağmen dava kapalı görüldü”

Müştekilerin avukatlarından Av. Fırat Söyle beraatla sonuçlanan davayı KaosGL.Org’a anlattı. Davanın ilk duruşması 
dışında mahkeme salonuna aktivistlerin alınmadığını, bu ve benzeri davalarda hâkimin adil bir karar verebilmesi 
için yeterli kamuoyunun yaratılamadığını ifade eden Av. Söyle, “İlk duruşmadan bu yana hiçbir güvenlik problemi, 
davaların görülmesini engelleyecek hiçbir taşkınlık olmamasına rağmen dava kapalı olarak görüldü. Son duruşmada 
mahkemenin önünde “akrep” olarak tabir edilen emniyetin zırhlı aracı ve mahkeme salonun içinde polisler vardı. 
Mağdurlara destek olmak için mahkemeye gelen hiçbir aktivist salona alınmadı, hâkimin kararını etkileyecek kamuo-
yunu yaratamadık” dedi.

“Yasaların müsade etmediği bir eylem için izin alınamaz”

Av. Söyle, beraat sonucunu adaletsiz olarak değerlendirdi. Av. Söyle; trans kadınların Meis Sitesi’nde oturdukları 
konuttan çıkmalarını isteyen gürühun, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefet ederek, gece geç saatlerde 
ateş yakarak ve mağdurları aşağılayarak, tehdit ederek gerçekleştirilen eylemin kendisinin hukuksuz olduğunu, yasa-
larla yasaklanmış olan bir eylem biçimi için emniyetten izin alınmış olmasının “yasal” olamayacağını, bu iznin kendisi-
nin bir kanunu çiğnediğini ifade etti. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 7.maddesinde kamuya açık yerlerdeki 
toplantılar ile yürüyüşlerinin güneş batmadan önce dağılacak şekilde yapılması gerektiğini belirtildiği halde gece 
yarısı düzenlenen ve yasal olmayan bir eylem için emniyetten izin alınması hukuka aykırıdır. Buna rağmen, emniyetten 
alınan izin mahkemenin beraat kararını destekleyen bir unsur oldu, bu durumun kendisi hukuksuzdur” dedi.

“Karara karşı çıkacağız”

Av. Söyle, sanıkların mağdurların barınma hakkını ve kişilik hakkını zedeleyecek biçime davrandığını, yasaya aykırı 
eylemlerindeki hakaretlerin kamera kaydına rağmen verilen beraat kararının adil olmadığını ifade etti. Mahkemeden 
çıkan kararı, İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ve alınan hukuksuz karara karşı çıkacaklarını belirtti.

Trans Onur Yürüyüşü davasında beraat118

Tarih: 19 Haziran 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kişilerin yargılandığı dava sonuçlandı. Gözaltına alındıktan sonra hakların-
da dava açılanlar beraat etti.

19 Haziran 2016 İstanbul Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlara açılan davanın üçüncü duruşması bugün (19 
Haziran) Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın daha önceki duruşmalarında ifade veren homofobi ve transfobi karşıtları gözaltında işkenceye ve cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylemişti. Bu duruşmada da yaşadıklarını 
aktardı, beraatlerini istedi. Avukatlar da beraat taleplerini yineledi.

Yargılanan homofobi ve transfobi karşıtlarının tamamı beraat etti. Davayı takip eden İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu 
kararı, “Sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verildi! Onur Yürüyüşleri yasaklanamaz, yargılanamaz!” şeklinde duyurdu.

117  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24014 
118  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24027 
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Ne olmuştu?

19 Haziran 2016 tarihinde yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne polis saldırmış ve aktivistleri gözaltına almıştı. 
Gözaltına alınan 13 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren 
aktivistler ertesi gün (20 Haziran) serbest bırakılmıştı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Kaos 
GL, LİSTAG, Pembe Hayat ve SPoD’un gözlem raporu yayınlamıştı.

19 Haziran’da gerçekleşen ve polis saldırısı ile karşılaşan yürüyüşü gözlemleyeceklerini duyuran dört dernek raporla-
rında “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın İstanbul Valiliği eliyle engellendiğini belirtmiş, alandaki göz-
lemcilerinin izlenimleri ve basına çıkan haberleri derleyen raporda, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve sivil görü-
nümlü transfobik çeteler eliyle LGBTİ’lerin temel haklarının ihlal edildiği, şiddet ve tacize uğradığı ortaya konulmuştu.

2911 sayılı kanun ne diyor?

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 3. maddesine göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun 
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir.”

Kanunun 12. maddesi Düzenleme Kurulu’nun sorumluluklarını şöyle sıralıyor:

“Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü 
ve sorumludur. Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Top-
lantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı 
takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.”

AİHM ne diyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan sal-
dırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.   Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin 
yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı-
nın yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı 
demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız 
olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahke-
me sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli 
önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik 
cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve his-
settikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında 
değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin 
başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 
14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, 
bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin 
yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir 
gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından hukuki süreç

Trans Onur Yürüyüşü’nden bir hafta sonra 26 Haziran 2016 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de polis saldırmıştı. 
“Dağılıyoruz” eylemine polis saldırıları ve gözaltılara ilişkin hukuki mücadele sürüyor.

26 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği’nin yasak kararına yürütmeyi durdurma 
talebi, 4. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüş gününden sonra reddedilmişti.

Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Kaos GL Derneği, talebin reddedilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendi-
ren Bölge İdare Mahkemesi “itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmeyi durdurma kararı verile-
bilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığından” itirazı reddetti.
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Transfobik cinayete müebbet hapis cezası119

Tarih: 5 Temmuz 2017

Kaynak: Kaos GL

Trans kadın seks işçisi Aleda’nın katili müebbet hapis cezası aldı.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün (4 Temmuz) görülen davada katil Faruk Tunçbilek, kasten öldürme suçundan 
müebbet hapis cezası aldı.

Çorlu’da yaşadığı evde, 19 Mart 2016 gecesi Faruk Tunçbilek tarafından öldürülen trans kadın seks işçisi Aleda’nın 
davası dün sonuçlandı. Gerçekleşen dokuz duruşmada mahkeme heyeti, sanık hakkında kasten öldürme suçundan 
TCK’nın 81/-b maddesine dayanarak tutuklu yargılanan Faruk Tunçbilek hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Avukat Kamile Yılmaz Arısoy: “Nefret suçları için caydırıcı olmasını umduğumuz adil bir karar”

Aleda’nın transfobik bir cinayet sonucu öldürülmesinin ardından İstanbul LGBTİ+ Derneği tarafından dava açıldı. 
Davanın avukatlarından Kamile Yılmaz Arısoy KaosGL.Org’a hukuki süreci değerlendirdi. Avukat Kamile Yılmaz Arı-
soy, heyetin oldukça adil bir karar verdiğini ifade ediyor. Avukat Arısoy, “Sanık hem insan öldürme hem de hırsızlık 
suçlarından yargılandı. Hırsızlık suçunun zararını karşıladığı için indirim almış olsa da, insan öldürme suçundan hiçbir 
indirim alamadı ve hakkında müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin bu kararı emsal niteliğinde. Öldürülen 
kişinin trans ve seks işçisi olması mahkeme heyetinin önyargılı davranmasına sebep olmadı.

Av. Arısoy kararı, “Heyet kasten öldürme suçunda cezai indirime gitmeyerek çok adil bir karar verdi. Nefret suçlarının 
caydırıcı olması açısından emsal bir karar” ifadelerini kullandı.

LGBTİ aktivisti Damla Seçkin: “Adil bir karar, öldürülen kişinin trans kadın olması katilin cezasını hafifletmedi”

Aleda’nın arkadaşı LGBTİ aktivisti Damla Seçkin hukuki süreci takip ettiğini ve dava sonucunu oldukça olumlu buldu-
ğunu ifade ediyor. KaosGL.Org’a duygularını aktaran Damla Seçkin, “Katil Faruk Tunçbilek duruşmalarda rolden role 
girdi. Ceza indirimi alabilmek için takım elbise giyip duruşmalara katıldı hatta akıl hastası olduğunu bile iddia etti. 
Heyetin müebbet kararı bu yüzden daha anlamlı, katil cezai indirimden faydalanamadı, öldürülen kişinin trans kadın 
olması katilin cezasını hafifletmedi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Transfobik katil Faruk Tunçbilek, 19 Haziran 2016 akşamı evine gittiği Aleda ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya 
başlamış ardından Aleda’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Katil Aleda’yı öldürdükten sonra, evindeki televizyo-
nu çalarak evden çıkmış ve bindiği takside, suçunu itiraf etmişti. Taksicinin olayı ihbar etmesi ile yakalanan Aleda’nın 
katili Faruk Tunçbilek bir yıldır tutuklu yargılanıyordu.

İdare Mahkemesi Ev Kapatma İşlemini Hukuka Aykırı Buldu!120

Tarih: 27 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

D. geçen yıl derneğimize evi kapatılması üzerine başvuru yapmıştı. İdare Mahkemesi evinin kapatılmasının hukuka 
aykırı bularak işlemi iptal etti.

Ankara’da Çankaya Kaymakamlığı Zührevi Hastalıklar ile Mücadele Komisyonu tarafından trans seks işçisi D.’nin evi 
geçtiğimiz yıl ‘fuhuş yapıldığı’ iddiası ile kapatılmıştı. Derneğimiz tarafından Komisyon kararının iptali için Ankara 
İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonuçlandı.

Mahkeme kararında barınma hakkına atıf yaparak, bir kimsenin evinin yeterli ve titiz inceleme yapılmadan kapatılma-
sının mümkün olamayacağını vurguladı. Gizli polis görevlendirmesi yapılarak titiz bir inceleme gerçekleştirilmeden 
bu idari işlemin uygulamayacağı belirtildi. Mahkeme, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne işleme dayanak belgelerini 
sordu. Emniyet Müdürlüğü’nün cevabi yazısında hiçbir belge düzenlenmediği tespit edildi. Bunun üzerine Mahkeme, 
ev kapatma işlemini hukuka aykırı bularak işlemi iptal etti.

Söz konusu karar olumlu bir gelişme olsa dahi, bütünen barınma hakkını güvenceye almadığı için bu konuda mağdu-
riyetlerin yaşanması hala olası gözüküyor.

119  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24144 
120  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1536 
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Rektörlüğe İdare Mahkemesinden Red Kararı121

Tarih: 28 Eylül 2017

Kaynak: Pembe Hayat

Trans Erkek T.’nin diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun olarak yeniden düzenlemesi için Aksaray İdare Mahke-
mesi’ne Pembe Hayat tarafından açılan dava sona erdi.

Mezun olduğu Üniversiteden, geçiş süreci tamamlandıktan sonra diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun olarak 
düzenlenmesi için başvuruda bulunan trans erkek T.’nin bu talebi üniversite rektörlüğünce reddedilmişti.

Dava sonuçlandı

Bunun üzerine Aksaray İdare Mahkemesi’ne üniversitenin verdiği red kararının iptali istemiyle idari dava açıldı. İdare 
Mahkemesi kararında ‘kişinin yeni kimlik bilgilerine göre diplomasının tanzimini istemesinin hukuka uygun olduğunu, 
aksi takdirde büyük sorunlar yaşayabileceğini’ ifade ederek üniversitenin red kararını iptal etti.

Wisam Sankari’nin katiline ‘haksız tahrik’ indirimi!122

Tarih: 5 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Mahkeme, Wisam Sankari’nin katiline ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uyguladı, 15 yıl hapis cezası verdi. Kararı de-
ğerlendiren Av. Fırat Söyle, “Bu karar sanık için ödül” dedi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da öldürülen Suriyeli eşcinsel mülteci Wisam Sankari davasında mahkeme kararını verdi.

Davanın son duruşması 28 Eylül’de 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. KaosGL.org’un haberleştirerek açığa çıkar-
dığı cinayetin geçtiğimiz yıl yakalanan sanığı B.A. hakkında mahkeme ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulanma-
sına karar verdi.

Hem haksız tahrik hem iyi hal!

Mahkeme, B.A. her ne kadar ‘canavarca hisle ve eziyet ederek öldürme’ suçundan yargılansa da kararını ‘kasten öl-
dürme’ suçundan verdi. B.A.’nın müebbet hapis cezası almasına hükmetti.

Müebbet hapisle yargılanan katil B.A.’nın cezası öldürülen Sankari ile B.A. arasında ‘kavga sırasında suçun gerçekleş-
tiği, ilk haksız hareketin dosya kapsamında kim tarafından geldiği belirlenemediği’ savıyla 18 yıla düşürüldü.

Haksız tahrik indirimin yanı sıra mahkeme heyeti ‘sanığın duruşmadaki iyi hali ve tavrı lehine’ takdir indirimi de yaptı. 
Böylece katil B.A.’nın cezası 15 yıla düştü.

Mahkemenin gerekçeli kararı ise henüz açıklanmadı.

“İddianame savcısının bütün emeklerini boşa çıkardılar”

Karara ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Av. Fırat Söyle, iddianame savcısının yoğun emekle hazırladığı iddianame-
nin tam tersi bir dava süreci yaşandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“İddianamede aslında yoğun bir emek sonucu ‘canavarca hisle ve eziyet ederek öldürme’, ‘beden bakımından kendini 
savunamayacak birini öldürme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yargılanması talep ediliyordu. Ancak iddianame sav-
cısının bütün bu emeklerini boşa çıkartan bir yargılama süreci işledi. Dava sürecini incelediğimizde dava savcısının ‘Su 
testisi su yolunda kırılır, ölen öldü zaten, ortada bir suç var ama o kadar da ağır bir şey değil’ zihniyetiyle ilerlediğini 
görüyoruz. İddianame savcısı ile dava savcısının fikirleri tamamen farklı. Oysaki hazırlanan iddianame aslında gerek 
trans cinayetlerinde gerek eşcinsel cinayetlerinde görmediğimiz titizlikte bir iddianameydi.”

“Haksiz tahrik uygulanması kabul edilemez!”

121  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1537 
122  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24725 
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Söyle mahkeme heyetinin hükmünü oluştururken sadece ‘kasten öldürme’ suçunu esas almasını da eleştirdi:

“Adli Tıp raporunun da ortaya koyduğu üzere 39 yerden yaralıyor ve bunların 16’sı öldürücü nitelikte. Buna rağmen 
sadece ‘kasten öldürme’den karar veriliyor. Bu durumun açıklaması mahkemenin, ‘Olayın gidişatında çok da haksız 
bir şey yok. Zaten kavga etmişler. Karşılıklı sataşma söz konusu’ diye düşündüğünü ortaya koyuyor. Bundan dolayı da 
tamamen haksız bir şekilde ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanıyor. Yine mahkeme kararında ‘tahriğin ilk kimden geldiği 
belli değil’ diyor. Bu durum kabul edilemez. Kuytu bir yere götürüp, 39 bıçak darbesi yetmedi taş ile öldürmek ve 
ardından kanın toplanması için çukur kazmak söz konusu iken haksız tahrik uygulanamaz.

“Aynı şekilde sanığın eski sevgilisinin tanıklığında belirttikleri, katilin kendisine de sürekli şiddet uyguladığını söyle-
mesi hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Mahkeme heyeti ve Savcı; katilin sırf haksız tahrik indiriminden faydalanmak 
için bahaneler yaratmış olabileceğini, maktulün kendisine “HIV+ olduğunu söylediğini” iddia etmesinin haksız tahrik 
indirimi alabilmek için olabileceğini bilerek ve isteyerek görmezden geldi.”

“Mahkeme HIV konusunda cahil”

Söyle, sanığın “Wisam bana HIV+ olduğunu söyledi, sinirlendim” şeklindeki ifadelerinin de haksız tahrik indirimine 
gerekçe oluşturmayacağını vurgulayarak, “Mahkeme heyetinin ve yine Savcı’nın HIV konusundaki cehaleti ortada. Bu 
iddiayı soruşturmak için sanıktan kan alınması ve negatif çıkmasının yanı sıra en azından bir adli tıp hekiminden HIV’e 
ilişkin bilgi de alınabilirdi” dedi.

“Verilen karar sanık için ödül”

Savcının ve mahkeme heyetinin “bu kadar gevşek bir karar” vermiş olmasında Sankari’nin ailesi ve hem LGBTİ hem 
de genel kamuoyunun davayı takip etmemiş olmasıyla alakalı olduğunu belirten Söyle, “Maalesef Sankari çok feci 
şekilde öldürülmüş olmasına rağmen verilen karar sanık açısından bir ödül. Bu karar 7-8 yıllık bir süre sonra tahliye 
olacağı anlamına geliyor. Dosya verilen cezadan dolayı Yargıtay’a gidecektir. Umarım ki Yargıtay üyelerinden biri 
daha duyarlı olur ve bu karar bozulur” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Suriyeli eşcinsel mülteci Muhammed Wisam Sankari, 23 Temmuz 2016 gecesi Aksaray’daki evinden çıkmış, 25 Tem-
muz’da İstanbul Yenikapı’da ölü bulunmuştu. Kafası kesilen ve bedeni tanınmaz hale gelen Wisam daha önce de 
tehdit edilmiş, kalabalık bir erkek grubu tarafından kaçırılmış ve tecavüze uğramıştı.

Dava nasıl ilerledi?

Avukat Fırat Söyle, cinayetin ardından yargı sürecine dair KaosGL.org’a bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cina-
yet Bürosu’nun olayı araştırmaya başladığını belirten Söyle, sanık B.A.’nın Bursa’ya kaçtığını ve Bursa’da kaldığı yerde 
olaydan çok kısa bir süre sonra 22 Ağustos 2016’da yakalandığını belirtti.

B.A. yakalanmasının üzerine İstanbul’a getirildi ve çıkarıldığı sorgu hakimliğince tutuklandı. 19. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen cinayet dosyasında B.A., “canavarca hisle ve eziyet ederek öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası” istemiyle yargılandı.

İddianamede yer alan olay yeri inceleme ve Adlî Tıp Kurumu raporları Sankari’nin çok sayıda delici/kesici aletle öldü-
rüldüğünü, içi kan dolu küçük bir çukura gömülmeye çalışıldığını belirtiyordu.

Katilin eski sevgilisi: Beni de tehdit ediyor, dövüyordu

Soruşturma aşamasında sanık B.A.’nın eski sevgilisi, A.K. da dinlendi. A.K., “Sevgili idik, ilişkiye girmiyorum diye sü-
rekli dövüyordu” dedi.

Sanık B.A., 24 Kasım 2016’da görülen ilk duruşmada, “Facebook üzerinden tanıştım, kendisi ile Taksim’de iki kere 
görüştük. İkinci görüşmede seks yapmak istediğini söyledi. Teklifi kabul ettim. Taksimde otelde ilişkiye girdik. İkimiz 
içkili idik. Bizim ilişkimizden bir ay sonra onun arkadaşı beni aradı, maktulün AIDS olduğunu söyledi” diye iddia etti.

Cinayeti işlediğini kabul eden B.A., “Gerçekten AİDS misin diye sordum. ‘Evet ben AİDS’im dedi. O böyle konuşmaya 
başlayınca benim sinirlerim bozuldu” diyerek Sankari’yi kafasını taşla ezerek öldürdüğünü kabul etti. B.A., kafasını 
taşla ezdikten sonra Sankari’yi birçok yerinden bıçakladığını öne sürdü.
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Sanık B.A., cinayetin bahanesi olarak “AIDS’im dedi” iddiasını öne sürerken, B.A.’nın eski sevgilisi A.K., “Benim eski 
sevgilim olurdu. 1 aylık ilişkimiz oldu. Sadece seviştim ancak ilişkiye girmedim. O da beni ilişkiye girmediğim için çok 
dövüyordu. Beni bıçakla tehdit etmiştir. Korkulacak insandır. Beni zaman zaman tehdit ettiği olmuştur” ifadelerini 
kullandı.

Öte yandan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sanıktan alınan kan örneği ile yapılan HIV testi-
nin ise negatif olduğu tespit edildi.

Yargıtay hatasından döndü: “Eşcinsel görüntüler ‘doğal olmayan’ kavramında değerlendirilemez”123

Tarih: 10 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Yargıtay, “eşcinsel CD ve DVD” bulundurmaya “müstehcenlikten” ceza verilemeyeceğine hükmetti. Geç kalmış bu 
kararı değerlendiren Av. Hayriye Kara, “Aslında herkes bu davalarda ‘müstehcenlikten ceza’ verilmesinin hukuksuzluk 
olduğunun farkındaydı” dedi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, “eşcinsel CD ve DVD görüntülerinin” evde veya işyerinde ticari amaçlı bulundurulmaması 
halinde “müstehcenlikten” ceza verilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay bu kararıyla daha önce görüntü bulunduranlara 
“müstehcenlikten” 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini onaylayan homofobik kararını bozmuş oldu.

Yargıtay kararına göre, Boyabat’ta yaşayan H.D.’nin işyerinde başka bir iddia nedeniyle yapılan aramada “eşcinsel 
veya grup halinde cinsel birleşmelere” ait iki adet DVD bulundu. Ancak yapılan incelemede H.D.’nin bu DVD’leri sat-
tığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Boyabat Asliye Mahkemesi, sanık H.D.’yi “müstehcenlikten” 1 yıl hapse mahkum 
etti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre H.D. dosyayı Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nde temyiz etti. Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığı müstehcenlikten mahkumiyetin onanması yönünde görüş bildirdi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay, 
mahkumiyet kararını oybirliği ile bozdu. Bozma kararında, “eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere 
ait görüntülerin ‘doğal olmayan’ kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği” ve “çocuklara yönelik müstehcen görün-
tü içermeyen bu DVD’lerin kişisel amaçlı olarak bulundurulduğunun kabulü ile...” ifadelerine yer verildi.

“Herkes hukuksuzluğun farkındaydı”

Yargıtay’ın bu kararını Kaos GL Derneği Avukatı Hayriye Kara’ya sorduk. Kara, Anayasa Mahkemesi’nin tartışma yara-
tan “oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen” ilişkiler içeren görüntü, ses ve yazıları satanlara, depolayanlara ve bulundu-
ranlara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini iptal etmeme kararını hatırlatarak şöyle dedi:

“AYM’nin ‘doğal olmayan cinsel ilişki’ kavramının iptaline ilişkin kararında 4 AYM üyesinin itirazlarının ardından Yargı-
tay görüşünü değiştirdi. Hatırlarsanız AYM açıkça anayasaya aykırı olan hükmü iptal etmemek için lafı dolandırdıkça 
dolandırmış, çok bariz olan bir hukuksuzluğu gidermemek için ekstra çaba harcamıştı. Buna rağmen AYM, 4 tane kar-
şı oyla karar verdi. Yani aslında herkes bu hukuksuzluğun farkındaydı. Yargıtay daha vahim durumdaydı, hem ‘doğal 
olmayan anal ve oral ilişki görüntüleri’ deyip doğal olmayanı tanımladı hem de ‘doğal olan cinsel ilişki kadın cinsel 
organıyla erkek cinsel organının birleşmesi’ diyerek doğal olanı tanımladı önceki kararlarında.

“Ancak AYM bahsettiğim kararında “doğal olmayan cinsel ilişki hiçbir demokratik toplumda kabul edilemeyecek 
cinsel davranışlardır” da dedi. Dolaylı olarak ‘anal-oral-eşcinsellik’ bunun içinde değil dedi. İşte AYM kararı ve tar-
tışmalardan sonra Yargıtay içtihadını değiştirdi bu konuda. Hatta yerel mahkemelerden geç de olsa beraat kararları 
çıkmaya da başladı.

Yargıtay hatasından döndü

Yargıtay’ın 2014 yılında verdiği bir kararda “bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye gir-
meleri suretiyle oluşan” cinsel ilişki dışında bütün cinsel ilişkilerin ‘doğal olmadığını’ söylediği açığa çıkmıştı.

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘müstehcenlik’ suçuna ilişkin bir dava kararının temyiz edilmesi üzerine Yargı-
tay’ın 14. Ceza dairesinin önüne giden dava ile ilgili olarak dairenin verdiği kararda şu ifadeler yer alıyordu:

123  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24748 



247

2017 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelliinsan Hakları İzleme Raporu

20
17

“İnsanlar için doğal cinsel davranışın, devamlılık gösteren Daire kararlarında da vurgulandığı üzere, bir kadın ile bir 
erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluştuğu, bunun dışındaki, örneğin birden 
fazla kişinin bir araya gelerek cinsel ilişkiye girmeleri (grup sex), eşcinsel insanların birbirlerine cinsel davranışlarda 
bulunmaları, hayvanlarla cinsel ilişki, oral veya anal yoldan cinsel davranışların tamamının doğal olmayan cinsel dav-
ranışlar olduğu, dosya içeriğine göre sanığın işyerinde yapılan arama sonucunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi 
doğal olmayan yollarla yapılan transeksüel, lezbiyen, anal, alet kullanılmak suretiyle yapılan cinsel davranışlara ilişkin 
görüntüler olduğunun tespit edilmiş olduğu halde…”

AYM de 2015’te homofobik bir karara imza atmıştı

Anayasa Mahkemesi’nin, “doğal olmayan cinsel ilişki” kavramını karşı oylara rağmen iptal etmemesi  2015 yılında 
büyük tartışma yaratmıştı.

AYM’nin “bu tür ilişkileri kurmaya ceza verilmiyor” demek zorunda kaldığı karara karşı oy kullanan AYM üyeleri bu 
kararla, sadece depolayanların değil bu tür görüntüleri bulunduranların dahi cezalandırılacağını belirterek kişilerin 
mahrem hayatlarına müdahale edildiğini belirtmişti.

Üye Osman Paksüt, cinsellik alanındaki tercihlerin özel hayatın en önemli ve mahrem alanı olduğuna vurgu yaparak 
kanunla kişilerin cinsellik alanına müdahale edildiğini kaydetti. Paksüt kanuna göre bu tür görüntüleri içeren ses, yazı 
ve görüntülerin kişinin kendisine ait olsa bile cezalandırılacağına dikkat çekerek “Bu durum, kişilerin özel yaşamlarının 
gözetlenmesi, teşhir edilmesi ve çoğunluğa uymayanların cezalandırılması şeklindeki ilkel bir müdahaleyi meşru hale 
getirebilecektir” diye yazmıştı.

Derin Oylum hakkında koruma kararı alındı124

Tarih: 11 Ekim 2017

Kaynak: Kaos GL

Sevgilisinin ailesi tarafından darp edilen trans erkek Derin Oylum’un avukatı Sena Yazıbağlı Gül hukuki süreci KaosGL.
Org’a anlattı.

Pembe Hayat Derneği’nin ulaştığı, kamuoyuna duyurduğu, sevgilisinin ailesi tarafından darp edilen trans erkek Derin 
Oylum için koruma kararı çıkarıldı. Oylum, saldırganlardan şikâyetçi oldu ve hukuki süreci başlattı. 

KaosGL.Org, Derin Oylum’un ve Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin avukatı Sena Yazıbağlı Gül’e ulaştı ve hukuki süreci 
sordu. Avukat Yazıbağlı Gül, Derin Oylum’u darp ve taciz eden saldırganlar hakkında hukuki işlem başlattıklarını, 
dosyanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu ve konunun takipçisi olduğunu ifade etti.

“Derin Oylum’un vücut dokunulmazlığı ihlal edildi ve özgürlüğünden alıkoyuldu”

Avukat Yazıbağlı Gül, “Trans erkek Derin Oylum sevgilisinin ailesi tarafından darp ve taciz edildikten sonra aile Oy-
lum’un telefonuna el koyarak onu alıp dağ başında bırakılmak istiyor. Sevgilisinin ısrarlarıyla aile Oylum’u şehrin 
ortasına bırakıyor. Yaşadığı saldırı nedeniyle Derin Oylum’un vücut dokunulmazlığı ihlal edildi ve özgürlüğünden 
alıkoyuldu. Dosyayı bunları göz önünde bulundurarak hazırlayacağız.”

“Oylum’un annesi işsiz kaldı ve Oylum’un barınma hakkı ihlal edilebilir”

Derin Oylum’a destek veren annesinin, olayların basına yansımasının ardından işinden olduğunu belirten Avukat Ya-
zıbağlı Gül, “Derin’in annesi çocuk bakıcılığı yapıyordu, olayları basından takip eden işveren aile ‘sen kendi çocuğunla 
ilgilen’ diyerek onu işten çıkardı. Ayrıca Derin Oylum’un barınma hakkının ihlal edilmesi ihtimali var. Oylum’un kaldığı 
yurt, cinsiyet kimliğinden ötürü onun barınmasına izin vermeyebileceklerini bildirmiş. Kısacası müthiş bir baskı var 
üzerlerinde ve hem Oylum’la hem aile ile dayanışma içinde olmak gerekiyor.”

“Saldırganlar, nefret söylemine sosyal medyada devam ediyor”

Saldırganların sosyal medya paylaşımlarında nefret söylemini sürdürdüğüne dikkat çeken Avukat Yazıbağlı Gül söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Manisa, Alaşehir’de herkesin tanıdığı sevilen bir insan Oylum. Ancak saldırgan aile fertlerinden 
birinin sosyal medya hesabında nefret söylemini sürdürdüğünü ve birbirlerini körükleyip kışkırttığını belgeledik. Bu 
gerekçe ile Oylum hakkında koruma kararı aldırdık.”

Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin de davaya müdahil olabileceğini belirten Avukat Yazıbağlı Gül, “Dava soruşturma 
aşamasında, iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

124  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=24754 
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Anayasa Mahkemesi Geçiş Sürecindeki Zorunlu Kısırlaştırma Şartını Kaldırdı125

Tarih: 1 Aralık 2017

Kaynak: Kaos GL

Anayasa mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yok-
sun olma” şartını kaldırdı.

2014 yılında Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde isim değişikliği ile birlikte trans geçiş süreci davasını da açan 
bir trans erkek, Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesinde yer alan “zorunlu kısırlaştırma” şartının anayasaya aykırı 
olduğu, bu ameliyatın Türkiye’deki devlet hastanelerinde başarılı bir şekilde yapılamadığı, başarılı yapan uzmanların 
ise fahiş fiyatlar istediği, ameliyat sonrası kalıcı hasarların olduğunu ve beden bütünlüğüne geri dönülemez hasarlar 
açacağı söylemiyle incelenmesini istemiştir. 

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi Kurulu, gündem toplantısında Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin 1. 
fıkrasındaki “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma” şartını kaldırdı. Ancak 40. maddenin 2. fıkrasında-
ki  “cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi  sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahke-
mece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verileceği»  şeklindeki düzenlemenin iptal istemini oy 
çoğunluğuyla reddetti.

Karar üzerine, sürece eşlik eden Avukat Sinem Hun kararı şöyle değerlendirdi:

“Anayasa Mahkemesi’nin bugün verdiği kararı çok olumlu buluyorum. Henüz iptal gerekçesini bilmesekte, AİHM’nin 
A.P, Nicot ve Garcon kararının bir yansıması olabileceğini düşündüm. Bu iptalin bir etkisi, İsveç’te de örneğini gördü-
ğümüz, toplu tazminat davaları olabilir. Bizde de bu uygulamanın 2002-2017 yılları arasında sürdüğü düşünülürse, 
bu türden bir girişim üzerine mağdurlar ve dernekler düşünüp, harekete geçmek isteyebilirler. Elbette, hukuk tekniği 
açısından ayrıca değerlendirmek lazım. Bu rezervimi şimdilik saklı tutuyorum şimdilik.”

Avukat Emrah Şahin, Pembe Hayat:

“Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda alınan karar ile tartışmalı Medeni Kanun 40’ıncı maddesinde cinsiyet geçiş 
süreci için şart olan “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunması” ibaresinin iptal edilmesi çok olumlu bir 
gelişme. Bu karara mesnet başvurunun da bir hakim tarafından yapılmış olması ayrıca sevindirici bir gelişme. Ancak 
yine de uygulamada nasıl bir yansıması olduğunu görmek gerekir. Nitekim uygulamada, Mahkemeler bu tarz karar-
lara karşı dirençli olabiliyor.”   

Medeni Kanun Madde 40: Nedir, Neyi Düzenler?

Türk Medeni Kanunu’nun 40 maddesi, “cinsiyet değiştirme” olarak bilinen “işlemi” düzenler. Madde şu şekildedir:

“Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilme-
sini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve 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 resmi sağlık kurulu raporuyla 
belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı ger-
çekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin 
yapılmasına karar verilir.”

LGBTİ+’ları tehdide “iyi hal” indirimi126

Tarih: 14 Aralık 2017

Kaynak: Kaos GL

Onur yürüyüşlerini tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” 
suçundan yargılandığı davada “iyi hal” gerekçesiyle 4 bin lira para cezası aldı.

125  http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1592 
126  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=25086 
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2016 LGBTİ+ ve Trans Onur Yürüyüşü’nü tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıla-
ma” suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Kartal Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davadan çıkan kararla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mican, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına 
dayanarakak aşaılama suçundan “iyi hal” gerekçesiyle 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. DHA’nın haberine göre 
mahkeme bu cezayı 10 taksitle ödemesine karar verdi.

Ankara yasağı dayanak

Bir önceki duruşmada “Bunların böyle şeyler yapmalarına devlet müsaade etmemelidir. Devletimiz her mezhebin 
inancını korumuştur ama burada istenen özgürlük normal bir özgürlük değildir” diyerek kendini savunan Mican, bu-
günkü duruşmada Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinliklerine yönelik yasağını dayanak olarak gösterdi. 

Ne olmuştu?

Sosyal medyada örgütlenen Müslüman Anadolu Gençliği isimli bir grup, 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek 2016 LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı ‘Onursuz sapıkları yürütmüyoruz’ adlı bir etkinlik çağrısı 
yapmıştı.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican da homofobik ve transfobik nefret söyleminde bulunarak 26 
Haziran LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmişti. Geçtiğimiz yıllarda da küçük bir grup olarak Onur Yürüyüşü zamanı 
İstiklal Caddesi’nde toplanan, provokasyon yaratan ancak yürüyüşü engelleyemeyen Alperen Ocakları’nın başkanının 
ifadeleri şöyleydi:

“İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normal-
leştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep 
aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri 
bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü 
engelleyeceğiz. Devletimizin de milli değerleri göz önünde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Çünkü bu nor-
mal bir özgürlük değil. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz 
değiliz.”

Tehditler hakkında İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve İnsan Hakları Derneği birlikte suç duyurusunda bulunmuş, 
Mican ve tehdit eden diğerlerinin yargılanmasını talep etmişti. Halkevleri de ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu.

Tepkilerin ardından Mican yürüyüşleri tehdit etmediğini öne sürerel, “Ben gidelim Taksim’e sopalarla kovalayalım 
demiyorum” demişti.

AYM’den emsal karar: Seks işçilerine Kabahatlar Kanunu’ndan ceza kesilemez127

Tarih: 21 Aralık 2017

Kaynak: Gazete Karınca

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla emsal bir karara imza atarak, polislerin seks işçilerine Kabahatlar Kanunu’ndan 
para cezası kesemeyeceğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir trans seks işçisinin başvurusu üzerine, polislerin seks işçilerine Kabahatlar Kanunu’n-
dan para cezası kesemeyeceğine hükmetti.

Mahkemenin emsal niteliği taşıyan kararı oy çokluğu ile alındı.

Sözcü’den Deniz Ayas’ın haberine göre 2014 yılında meydana gelen olayda, Ankara’nın Çankaya ilçesinde denetim 
yapan polis ekipleri cadde kenarında bekleyen bir seks işçisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıp 
para cezası kesti.

91 liralık para cezasına karşı çıkan seks işçisi de konuyu yargıya taşıdı. Ancak yerel mahkeme kolluk kuvvetlerini haklı 
buldu.

127  http://gazetekarinca.com/2017/12/aymden-emsal-karar-seks-iscilerine-kabahatlar-kanunundan-ceza-kesilemez/ 
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Durumu AYM’ye taşıyan seks işçisinin itirazı değerlendirildi.

Karar oy çokluğu ile alındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında gerekçesi açıklanan karar oy çokluğu ile alındı. Karara AYM’nin sadece bir üyesi 
itiraz etti.

Seks işçisinin haklı görüldüğü emsal kararda, 30 Mart 2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yapılan 
işlemin geçerli olamayacağı vurgulandı.

Kararın “Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kim-
seye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” ilkesi gereğince 
alındığı belirtildi.

Sonuç olarak seks işçisinin hakkının ihlal edildiğine karar verildi ve 2 bin liralık ‘yargı süreci masrafının’ kendisine 
ödenmesine hükmedildi.

Karar, bundan sonrası için ’emsal’ niteliği taşıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti, taraf olduğu ve ulusal hukukun bir parçası haline getirdiği Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sos-
yal Haklar Sözleşmesi’nin, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin gereklerini yaparak insan hakları alanında gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bunun için;

 • Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) eşit yurttaşlık haklarının Anayasa’da teslim edilmeli ve “cin-
sel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumunun” (CYCKİD) korunan kategoriler arasında Anayasa’nın ayrımcılık 
maddesinde kapsamalıdır 

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda CYCKİD’na dair korumayı da içerecek şekilde düzenlemeler 
yapılmalı, Kurumun tarafsızlığına ilişkin Sivil Toplumun tavsiyeleri gözetilecek şekilde kanun yeniden düzenlenmelidir 

• Kamunun sosyal politika çerçevelerinde LGBTİ içerilmelidir 

• Politikacıların, kamu yetkililerinin ve kanaat önderlerinin homofobik ve transfobik nefret söylemleri ile etkin müca-
dele edilmelidir 

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili kamu kurumlarının LGBTİ mültecilerin farklı sorunlarına 
dair hassasiyet ve politika geliştirmelidir 

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu görev ve yükümlülük alanlarına giren her türlü 
insan hakkı, demokrasi ve hukuk ihlallerini CYCKİD temelli yaklaşımı gözeterek ele almalıdır 

• Hukuk sisteminde ayrımcılık yasağını düzenleyen maddelere CYCKİD ibareleri eklenmelidir. 

• Nefret Suçları ile ilgili düzenleme yaşam hakkı, beden bütünlüğü, eğitim, barınma gibi temel haklar ile nefret söy-
lemini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, CYCKİD ibareleri nefret suçları düzenlemesinde yer almalıdır. LGBTİ’lere 
yönelik nefret suçlarına karşı gerekli cezai önlemler alınmalı; “ağır tahrik” indirimlerinin nefret suçları sonrası uygula-
namayacağına dair düzenleme yasada yapılmalıdır. 

• T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile çeşitli kamu kurum ve ku-
ruluşlarında uygulanan yönetmeliklere dâhil olan “genel ahlak”, “kamu ahlakı”, “müstehcenlik”, “iffetsizlik” ve “yüz 
kızartıcı suçlar” gibi muğlâk ifadeler mevzuattan çıkarılmalı ya da LGBTİ’lerin aleyhine yorumlanamayacak şekilde 
yeniden düzenlenmelidir. 

• Türkiye, kurucu olduğu Avrupa Konseyi’nin, 2010 yılında yayınladığı Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılı-
ğıyla Mücadele Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararına tam uyum için gereken tüm yasal ve politik adımları derhal yerene 
getirmelidir. 

• LGBTİ’lerin maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis şiddeti gibi hak ihlalleri sonrası soruşturma ve kovuştur-
ma evresinde mağdurların mağduriyetlerini artıran kolluk kuvvetlerinin ve adli birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı 
tutumlarını bertaraf edecek önlemler alınmalıdır. 

• TSK’nın Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde eşcinsellik ya da transseksüelliğin “cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” 
olarak nitelendirilmesinin ve askerlikten muaf tutulma sürecinde eşcinsel, biseksüel ya da trans bireylerin maruz kal-
dıkları onur ve haysiyet kırıcı uygulamalar bertaraf edilmelidir. 

• Eşcinselliği “gayri tabii mukarenet” şeklinde damgalayarak cezalandıran, cezalandırmakla kalmayıp söz konusu suç-
lama ile eşcinsel subayları çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına maruz bırakarak işten atılmasını düzenleyen 
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu değişmeli ve eşcinsellik suç olmaktan çıkartılmalıdır. 
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• Hükümet çalışma hayatında CYCKİD ayrımcılığını düzenlemelidir. İş duyurularında, işe alınmada, iş ilişkisinin de-
vamında ve işe son verme süreçlerinde LGBT çalışanlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler yapılmalıdır. 
İş Kanunu’nun ayrımcılık maddesinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumunun korunan kategoriler 
arasına alınmalıdır 

• Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile hizmetlere erişim alanlarında LGBTİ’lerin yaşadıkları 
hak ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal eğitim programları devletin pozitif yükümlülüğü olarak uygu-
lanmalı ve takip edilmelidir. 

• İnsan haklarını ilgilendiren her konuda ve bilhassa ayrımcılığın önlenmesini konu alan düzenlemeleri yaparken, Bir-
leşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ilgili birimlerinden görüş alınmalıdır. Tüm bu çalışmaları insan 
hakları örgütleri, kadınların insan hakları alanında çalışan örgütler ve LGBTİ örgütleri ile işbirliği içinde hareket ederek 
gerçekleştirmelidir. 

• Ayrımcılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak istatistiksel çalışmalar yapılmalıdır. 

Adil yargılanma sürecinin gerçekleşmesi için, kolluk kuvvetlerine ve yargı organlarının mensuplarına yönelik homo-
fobi, transfobi, ayrımcılık temalı insan hakları eğitimleri düzenlenmelidir. Bu eğitimler için sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği içinde hareket edilmelidir. 

• Cezaevi rejimi cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumu itibariyle düzenlenmeli, izolasyon sona erdiril-
melidir. 

• Tüm bu çalışmalar çerçevesinde LGBTİ örgütleri ile kamu kurumları ve Parlamento arasında diyalogun ve işbirliğinin 
tesis edilmelidir.




