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MİNİK Bİ SÖZLÜK

Biseksüel: Birden fazla cinsiyete duygusal ve/veya cinsel ilgi duyan kişi. 

Bi+: Birden fazla cinsiyete ilgi duyan, onlarla cinsellik yaşayan bireyleri ta-
nımlamak için kullanılan şemsiye terim. Biseksüelleri, panseksüelleri, poli-
seksüelleri, omniseksüelleri, akışkan, queer vb. içerir.

Bi+fobi: Biseksüel ve biseksüel çatısı altındaki monoseksüel olmayan multi-
seksüel  kimlik ve varoluşlardan hoşlanmama, korkma ve nefret etme olarak 
basitçe tanımlanır.

Monoseksüel: Tek cinsiyet duygusal ve/veya cinsel ilgi duyan kişi.

Monoseksizm: Herkesin monoseksüel olduğu [sadece tek bir cinsiyete çe-
kim duyduğu] ya da olması gerektiğini varsayan sosyal sistem. Sosyal ma-
nada biseksüellere ve monoseksüel olmayanlara karşı ceza, monoseksüelle-
re ödül vadetmeyi içerir. 

BAŞLARKEN:
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BİSEKSÜEL NEDİR?

Kavramın ortaya çıkışı

Birden fazla cinsiyete karşı cinsel çekim duymak anlamına gelen biseksüel-
liğin ilk kullanımı, cinsel yönelim değil anatomi üzerinedir. Dişi ve erkek ana-
tomisinin birleşimi olarak ilk başlarda tanımlanan biseksüelliğe karşı günü-
müzde lezbiyen, gey ve heteroseksüel insanları yani tek bir cinsiyete çekim 
duymayı tarif etmek için şemsiye bir terim olarak kullanılan monoseksüellik 
de o zamanlar bunların arasındaki kesin farkı imlemek için kullanılıyor. 

Sonrasında biseksüellik hem feminen hem de maskülen fiziksel özellikleri 
bulundurmak şeklinde bir tanıma evrilirken monoseksüellik “tek” bir cinsi-
yetin fiziksel özelliklerini bulundurmak olarak yorumlanıyor.

Bunların sonrasında biseksüellik bir çekim ve yönelim çeşidi olarak anlaşıl-
maya başlanıyor. Bu anlayışa göre monoseksüellik, bariz bir şekilde kadın ya 
da erkek anatomik ve fiziksel özellikleri bulunan birisinin “tek” bir cinsiyete 
çekim duyması olarak tanımlanıyor.
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Monoseksüelliğin karşıtı olarak yerleştirilen biseksüellik, olgunlaşmamış, 
ilkel olanla, beyaz/Batı Avrupalı olmayan, bu kültürden gelmeyenle, “hay-
vani” olanla özdeşleştiriliyor. Monoseksüellik ise tam tersi bir biçimde ol-
gunluk, gelişim, kültür, insanlık ve beyaz olmakla özdeşleştiriliyor. 90’larda 
biseksüelliğin anlamı önemli oranda değişiyor; anatomi, atanmış cinsiyet 
gibi kavramlardan ziyade biseksüellik sadece arzuyu imlemek için kullanıl-
maya başlanıyor. Monoseksüellik de tek bir cinsiyete ilgi duyma olarak ta-
nımlanıyor.

Peki nedir biseksüellik? 

Biseksüellik, birden fazla cinsiyete çekim duymak anlamına gelir. Kişinin 
hem kendi cinsiyetinden insanlara hem de diğer cinsiyetlere ilgi duyması 
şeklinde de tanımlanır. Biseksüellik, özellikle Avrupa’da şemsiye bir terim 
olarak kullanılıyor, bu eksende politikası yapılıyor. Bi+ şeklinde belirtiliyor; 
biseksüel, omniseksüel, poliseksüel, queer, hetero/homo flexible, bicurious, 
fluid (akışkan) ve bi/pan romantik, bisensual, bidyke hatta panseksüel de 
biseksüel şemsiyesinde yer alan multiseksüel kimlikler olarak tanımlanıyor, 
politikası bu çerçevede şekilleniyor. 
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PEKİ YA BİSEKSÜELLER?

Sadece kadın ve erkeklerden mi hoşlanır? Bu durum ikili cinsiyet rejimini 
desteklemez mi?

Biseksüellik birden fazla cinsiyetten hoşlanmak demektir, sadece “kadın” 
ve “erkek”ten hoşlanmak anlamına gelmez. “Biseksüel” kavramının çıktığı 
dönem cinsiyet politikaları ikili cinsiyet üzerinden tanımlandığı için “kadın-
lardan ve erkeklerden hoşlanmak” tanımı uzun süre kullanılmıştır. Güncel 
tanımı ikili cinsiyet rejimini destekler nitelikte değildir. Monoseksüellik nasıl 
ikili cinsiyet rejimini desteklemek anlamına gelmezse kadın ve erkekten hoş-
lanan biseksüellerin arzuları ve deneyimleri de ikili cinsiyet rejimini destekle-
diği gerekçesiyle yok sayılamaz; aksine bu bi+fobi ve monoseksizm kaynaklı 
bir yargıdır. Ne biseksüeller ne de biseksüellerin çekim duyduğu cinsiyet 
sadece kadın ve/ya erkekten ibarettir.
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Bir tarafı seçemedikleri için kararsızlık yaşıyor olabilirler mi? 

Biseksüeller de tıpkı diğer cinsel yönelimler gibi bir “taraf” seçmek zorunda 
değildirler. Monoseksüel olmamaları onları kararsız yapmaz. 

Aldatır mı, çok mu sadakatsizdirler?

Biseksüeller de diğer cinsel yönelim ve kimlikteki insanlar gibi çeşitlidir. Al-
datma, sadakat gösterme gibi özellikler karakter özelliklerine girer. Cinsel 
kimlikle alâkalı değildir.

Biseksüellik bir aşama mıdır?

Biseksüellik, monoseksüel yönelimlere “ulaşmak” için bir aşama, geçici bir 
süreç, ara bir cinsel yönelim değildir. Cinsel yönelimler sabit olmayabilir, ki-
şiler akışkan olarak cinsel deneyimlerini yaşayabilirler ama bu, biseksüelliğin 
“tam olmayan”, “ara” bir yönelim anlamına gelmeyeceği gibi bi+ şemsiye 
bir cinsel yönelim olarak akışkan ve queer deneyimleri de kapsar. Bu yargı, 
monoseksüellikle arasında kurulan hiyerarşi bazlı bi+seksüelliğin görünmez-
leştirilmesi ve dışlanması kaynaklıdır. 

Kadınlardan mı daha çok hoşlanır, erkeklerden mi?

Bunun genelleştirebileceğimiz şekilde belli bir oranı yoktur ve olması da bek-
lenmemelidir. Kişinin monoseksüel olmadığı için bu şekilde bir karşılaştırma 
şart koşulamaz. Bir yandan biseksüellerin deneyimleri çeşitlidir. Hoşlantıla-
rın yoğunluğu zamanla değişebilir. Örneğin, bir biseksüel, erkeklerden daha 
fazla hoşlanmayı deneyimlerken hayatının başka bir döneminde erkeklerle 
hiç ilişkilenmeyebilir. Bunlar kişiden kişiye değişebilen deneyimlerdir. 

Bir şeyleri denemeye ya da keşfetmeye çalışıyorlarsa? 

Cinsel yönelimi ya da cinsel kimliği ne olursa olsun insanlar “ne olduklarını”, 
hayatlarında neyi uygulamayı istediklerini anlayabilmek için için kendilerini 
keşfetmek, bir şeyleri denemek isteyebilirler, bu çok doğaldır. Şu anda haya-
tımızda olan çoğu şey, bir zamanlar keşfedip deneyip hayatımızda sürdür-
mek istediğimiz için varken, hayatımızda olmayan şeyler, olmasını isteme-
diğimiz için yok. “Keşif”, “deneme” korkutucu, güven vermeyen durumlar 
olarak algılanıyor. Bu algılama da kendini keşfetmeye çalışan bi+seksüel 
insanların çok daha zor ve önyargılı bir açılma süreci yaşamalarına neden 
oluyor.
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Yarı heteroseksüel yarı eşcinsel midir?
Biseksüeller başka cinsel yönelimlerin “yarısı”, kesişim kümesi değil, kendi 
cinsel yönelimleriyle tamdır.

Hem kadın hem erkek midir?
Biseksüellik cinsel yönelimdir kişinin insanlara duyduğu cinsel/romantik/en-
tellektüel çekimi imler; beden anatomisi ya da cinsiyet kimliğini değil.  

Birden fazla cinsiyetten hoşlandıkları için grup seksi daha fazla mı 
severler?
Biseksüellerin grup seksi daha fazla sevdiğine dair bir veri yok, monoseksüel 
olmamaları böyle bir genel yargılamayı doğru kılamaz. Grup seks sevmek ya 
da sevmemek kişisel bir özellik olabilir.

Çok eşli midir? Çünkü birden fazla cinsiyetten hoşlanan birden fazla 
kişiyi de sevebilir? 
Tek eşli ya da çok eşli olmak; kapalı bir ilişki ya da serbest bir ilişki yaşamak 
kişisel bir özellik olabilir. Kişinin hangi cinsiyetlerle ilgilendiği ile ilgili değildir.

Homofobi yeterli değil mi? Neden bi+fobi de diyoruz?

Çünkü homofobi, bi+seksüellerin, bi+seksüel olduğu için yaşadığı ayrımcılı-
ğı, yok sayılmayı, dışlanmayı karşılayamaz, onu tanımlayamaz. Bi+seksüellik, 
lezbiyen ya da geyin bir kesişim kümesi olarak var olan bir cinsel yönelim 
olmadığı için bi+seksüellerin yaşadığı sorunlar da kesişim kümesi kaynaklı 
değil bilakis kendi yönelim, arzu ve varoluşlarını hedef alan düşmanlık ve 
ayrımcılık kaynaklıdır. Öte yandan iki kadın ya da iki erkeğin beraberliğine 
yönelik üretilen nefret ve ayrımcılık dolu dil, sadece homofobiyi değil bi+fo-
biyi de içerir çünkü hedef haline gelmiş kişilerin cinsel yönelimlerini bileme-
yebiliriz, öznelerin hemcins olması, onları direkt eşcinsel yapamaz.

Hep karşı cinsiyle olmuş, hiç hem cinsiyle olmamış biri biseksüel 
olabilir mi?
Olabilir. Hayatı boyunca erkeklerle olmuş bir kadın, biseksüelim diyorsa bi-
seksüeldir, beyanını “kanıtlamak” için deneyim sahibi olması gerekmez. Bir 
kadınla birlikte olma / ilişki yürütme deneyimi yaşamamış olması bunu his-
setmediği ve arzulamadığı anlamına gelmez. 
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Biseksüel erkekler aslında gizli gey, biseksüel kadınlar da gizli lezbiyen 
olabilirler mi?
Bi+’lar gizli eşcinsel değildir. Bu yargı, insanların ya eşcinsel ya da hetero-
seksüel olduğu kalıp yargısından kaynaklanmakta ve insanların cinsel yöne-
limleriyle ilgili yaşadığı deneyimleri yok saymaktadır. Ayrıca insanlar hayat-
larının belli dönemlerinde cinsel kimlikleriyle ilgili baskı görmemek için farklı 
beyanlar verebilirler. Bu kimsenin beyanının sorgulanabilir olacağı anlamına 
gelmez.

HIV’le yaşayan insanların büyük oranını biseksüel erkekler mi oluşturur?
HIV’le yaşam, belirli cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin üzerine damga 
gibi yapıştırılmamalıdır. HIV+ olmanın sebeplerinden biri, korunmasız cin-
sel ilişkidir. HIV’le yaşayan insanların büyük bir oranını biseksüel erkeklerin 
oluşturduğu söylenilen veri, tıpkı seks işçilerinin üzerlerine yapıştırılmaya 
çalışıldığı gibi önyargı kaynaklı bir damgadır. . Ayrıca bu konuda bi+sek-
süellerin önleyici bakım hizmetlerine erişimlerinin çok daha düşük olması, 
bi+fobinin kişinin bu hizmete erişmesinde bariyer olması üzerine düşünmek 
büyük önem arz ediyor. Biseksüel erkeklerde açılma durumundan kaynaklı 
olarak HIV testi yaptırma durumları daha düşük olabiliyor. Güvenli cinsel 
ilişkiler ve önleyici bakım hizmetleri üzerine farkındalık yaratmak, kalıp yar-
gıları benimsemekten daha yaşatıcıdır.

Biseksüel kadınlar nihayetinde erkeklerle mi evlenir?
Biseksüel kadınların bir kısmı, herhangi cinsiyetten olan başka biriyle evlen-
meyi tercih ediyor olabilir. Ancak bu tüm biseksüel kadınları tanımlayabile-
cek bir olgu değildir.
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Bi+seksüeller, önleyici bakım hizmetlerine erişim konusunda büyük sıkıntılar 
yaşıyor. Örneğin bi+seksüeller, heteroseksüellere göre göğüs kanserini tespit 
edecek meme röntgenini rutin olarak çektirmede daha çok sıkıntı yaşıyorlar, 
çektirme ihtimalleri çok daha az. Heteroseksüel ve lezbiyenlere göre, rahim ağzı 
kanserine sebebiyet veren HPV’yi (İnsan Papilloma Virüsü) tespit edecek pap 
testine erişimleri çok daha az. Bunun anlamı nedir peki? Biseksüellerin meme 
ve diğer türde kanserlere yakalanma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Hete-
roseksüellere göre daha çok kalp rahatsızlıkları geçirdiği verili bilgisi mevcut.

Sağlık hizmetleri içinde karşılaşılan/karşılaşma ihtimalinin çok yüksek oldu-
ğu düşünülen bi+fobi, bi+seksüellerin sağlık hizmetlerine erişme konusunda 
heveslerini kırıyor. Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma bi+seksüellerin % 
33’ünün kendilerini doktorlarına açtıklarını ve yarısının sağlık hizmetlerine eri-
şirken bi+fobiyle karşılaştıklarını belirtiyor. 

Sağlık hizmetlerinde yaşanan bu olumsuz deneyimler, biseksüellerin rande-
vularını ertelemelerine, doktorlarını değiştirmelerine neden olup doktorlarına 
kendilerini açmalarına engel oluyor. 2012 yılında yapılan bir araştırma, biseksü-
ellerin lezbiyen ve geylere göre kendilerini sağlık personellerine açmadıklarını 
belirtiyor. Araştırmaya göre, lezbiyenlerin %10’u ile geylerin %13’üyle kıyaslayın-
ca biseksüel kadınların %33’ü ve erkeklerin %39’u kendilerini sağlık personelle-
rine açmıyor.  

Üye olduğum bir mail grubunda bir erkeğin biseksüel olduğu için cinsel yolla 
bulaşan bir hastalık sahibi olmasının ne kadar yüksek olduğu dile getirilmişti. Bu 
önerme, tabii ki son derece ön yargıyla besli, stigmatize edici etkisi çok yüksek 
bir yargı. Ama bir yandan neden yüksek olma ihtimalinin olduğu da asla düşü-
nülmüyor. Mesela, böyle bir verili bir bilgiyle karşılaştığımızda bunun sebebinin, 
bi+seksüellerin önleyici bakım hizmetlerine erişimlerinin çok daha düşük olması, 
bi+fobinin kişinin bu hizmete erişmesinde bariyer olması olduğunu düşünmek 

Bİ+SEKSÜEL SAĞLIĞI
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aklımıza gelmiyor. Biseksüel erkeklerde açılma durumundan kaynaklı olarak HIV 
testi yaptırma durumları daha düşük olabiliyor.

Zorunlu heteroseksüelliğin hedef olması gereken yerde heteropatriyarkayı bi+-
seksüellerin beslediği, ikili cinsiyetçi olduğu ön yargısıyla biseksüelliğin “old 
school” kaldığı, rahatsız edici olduğu önermelerinin hedefindeki bi+seksüelle-
rin, zorunlu heteroseksüellik ve diğer bi+fobi pratikleri sebebiyle yüksek oran-
da alkol ve uyuşturucu madde kullanımına başvurduğu belirtiliyor. İki kat daha 
fazla depresyon yaşadıkları da verili bilgiler arasında. Biseksüel yetişkinlerde 
kendilerine zarar verme, intihar etme eğilimleri monoseksüel yönelimleri olan 
insanlara göre daha fazla.

Biseksüel kadınların lezbiyen ve heteroseksüel kadınlara göre şiddetli bi- çim-
de daha fazla zihinsel ve duygusal rahatsızlıklar yaşadıkları belirtiliyor. Ergenlik 
sürecinde heteroseksüellere göre daha yüksek oranda duygusal stres yaşandığı, 
lezbiyenlere göre 2 kat daha fazla yemek yeme sorunlarıyla karşılaşıldığı belirti-
liyor. Sosyal destek alma konusunda daha büyük sıkıntı- lar yaşayıp daha düşük 
bir hayat kalitesi ve duygusal refah içinde hayatta kalmak zorunda kaldığı beyan 
ediliyor. Tabii ki bunun da neden olduğu tra- jik sonuçlar bulunuyor: Biseksüel 
yetişkinlerin heteroseksüellere göre 3 kat daha fazla intihara teşebbüs etme-
yi düşünmeleri gibi. Gey ve bi+erkeklerin, heteroseksüellere göre yemek yeme 
sorunlarıyla daha çok mücadele etti- ği belirtiliyor. Bi+seksüeller daha yüksek 
oranda partner şiddetine maruz kalıyor. Bi+kadınların % 56’sıyla, bi+ erkekle-
rin %37.7’si ilişkilerinde çeşitli şekillerde istismara ve şiddete uğruyor. Biseksü-
el kadınlar, çok daha yüksek oranda cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Yapılan 
çalışmalar, Birleşik Krallık, Amerika ve Kanada gibi çeşitli ülkelerde biseksüel 
kadınların, tecavüz, cinsel saldırı, ev içi şiddet ve stalking gibi şiddet biçimlerine 
çok daha fazla maruz kaldıklarını öne sürüyor. Bi+fobinin etkileri birbirine zincir 
gibi bağlı, bi+seksüel kadınların tamamen cinsel yönelimleri sebebiyle “aşırı cin-
selleştirilmeleri”, her cinsel teklife onay vereceklerinin düşünülmesi, yaşanılan 
bi+fobinin bir sonucu olarak yaygın şekilde görülen madde kullanımı ve bi+fo-
bik tacizler cinsel şiddet riskini artırıyor. Karşılaştıkları birden çok ötekileştirme 
durumları sebebiyle özellikle biseksüel translar zihinsel sağlık açısından zorluk 
yaşama riski içindeler. İkili cinsiyete karşı tehdit edici varsayımlardan ötürü ya 
iki kat görünmezleştiriliyorlar ya da iki kat ayrımcılığa uğruyorlar. Ama bunlara 
karşı, daha çok heteroseksüel ya da eşcinsellere açık olan sağlık hizmetleri ve 
kaynakları, şiddetten hayatta kalan bi+seksüellerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

LGBTİ+ gençler arasında yapılan başka bir araştırmaya göre, biseksüel genç-
ler lezbiyen ve geylere göre yetişkinlerden daha az destek görüyor. Lezbiyen 
ve gey gençlerin % 8’i ile LGBTİ+ olmayan gençlerin % 21’ine göre biseksüel 
gençlerin sadece % 5’i mutlu olduklarını belirtmiş. Biseksüel gençlerin LGBTİ+ 
olmayan gençlere göre uyuşturucu madde ve alkol kullanımının daha fazla ol-
duğu rapor ediliyor.



13

İLK BİSEKSÜEL MANİFESTO

“Şimdilik” bilinen, biseksüelliğin ne olduğunu anlatmayı dert edinmiş ilk 
biseksüel manifestosu, 1987 yılında San Francisco’da (ABD Kaliforniya) 
kurulan Bay Area Bisexual Network isimli biseksüel öz örgütlenmesi tara-
fından 1990 yılında Anything That Moves isimli dergi için kaleme alınmış 
ve yayınlanmış:

“Kendimiz haricinde başkaları tarafından analiz edilmekten, tanımlanmak-
tan ve temsil edilmekten; daha kötüsü hiç düşünülmemekten yorulduk. Ya 
eşcinsel ya heteroseksüel kimliğini seçmemizin beklenilmesinden ve söylen-



14

mesinden kaynaklı görünmezlik ve dayatılan tecritin hayal kırıklığını yaşıyo-
ruz. Monoseksüellik, eşcinselleri baskı altına almak ve biseksüellerin geçerli-
liğini çürütmek için kullanılan heteroseksist bir diktadır.”

“Biseksüellik bütün ve akışkan bir kimliktir. Biseksüelliğin doğalında ikili ya 
da iki eşlilik olduğunu sanmayın.“İki” tarafı olan ya da tam insan olmak için 
her iki cinsiyetle aynı anda beraber olması gereken insanlar olduğumuzu 
varsaymayın. Aslında sanmayın ki; sadece iki cinsiyet vardır. Akışkanlığımı-
zı, kafa karışıklığıyla, sorumsuzlukla ya da sadık olamamakla karıştırmayın. 
Biseksüelliği, gelişigüzel olarak aktif bir seks hayatına sahip olmayla, sada-
katsizlikle ya da güvenilir olmayan cinsel davranışlarla özdeşleştirmeyin. 
Bunlar, tüm cinsel yönelimlerle kesişebilecek insana has özelliklerdir. Sizinki 
de dahil olmak üzere hiç kimsenin cinselliği varsayılamaz.”

“Varlığımızı, gündemlerimizi, katkılarımızı, kurduğumuz ittifakları, sesimizi 
kabul etmeyi reddedenlere karşı öfkeliyiz. Biseksüel sesinin duyulma vak-
tidir!”
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“MONOSEKSİZM” VE 
“Bİ+FOBİ” AYNI ŞEYLER Mİ?

Trans biseksüel aktivist Shiri Eisner, bi+fobi ile monoseksizmi birbirinden ay-
rıştırarak bi+fobiyi monoseksizmin neden olduğu bir durum olarak tanımlı-
yor. Bi+fobi, Monoseksizm bize birinin ancak ya eşcinsel ya da heteroseksüel 
olabileceğini söyleyen bir edim. 

Monoseksizm, monoseksüel kimliklerin ve davranışların yapısal ayrıcalık-
larını imliyor. meşru kıldığı fikir ise biseksüelliğin değil monoseksüelliğin 
“aslında” gerçek olduğu. Eisner’e göre monoseksizmin birincil ve temel 
kaynağının heteroseksizm ve patriyarka; bu tekçil baskının %99.9’u da hete-
roseksüel kültürden geliyor. 

Monoseksizm, Bi+’ların zihinsel ve psikolojik olarak sorunlar yaşamasına; 
zihinsel ve psikolojik olarak güçlenmesini sağlayacak destekten ve uygun 
tedaviden mahrum kalmasına neden oluyor. 
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Fark nerede?

Monoseksizm, daha “geniş” kültürün biseksüellere karşı yarattığı baskıya 
bütünüyle bakmamızı sağlarken bi+fobi ise direkt biseksüellere yönelik sis-
tematik olarak işlenen olumsuz tutum ve davranışlardır.

Örneğin, bir biseksüeli çeşitli cinsiyetlerden hoşlanıyor diye “kararsız”, “do-
yumsz”, ya da “ne istediğini bilmeyen” olarak imlemek bi+fobidir. Mono-
seksizm, meşru kıldığı ve başka türlüsünü doğru bulmadığı tekçil baskıyla 
ancak bu bi+fobinin sebebi olabilir. 
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Dojensgara: Fransa’da kurulan Spectrum isimli sivil toplum örgütünün bir 
projesi. Web siteye dayalı, biseksüellik ve panseksüellik üzerine farkındalık 
artırmayı amaçlayan bir örgüt projesi. Farsça “Biseksüellik” anlamına gelen 
Dojensgara, İranlı iki biseksüel feminist aktivist tarafından aktif olarak yürü-
tülüyor.

http://dojensgara.org  

Panorama: Tel Aviv’deki feminist biseksüel-panseksüel örgütlenmesi 

EuroBiCon- European Bisexual Network:   Avrupa Biseksüel Konferansı 
topluluğu. 3.’sü 2016 yılında Amsterdam’da yapılmıştır. 

Bisexual in Vietnam (BiThewayVn): Vietnam’daki biseksüel örgütlenmesi

DÜNYADA BİSEKSÜEL ÖRGÜTLENMELER
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Bi The Way: Tayvan’da biseksüel hareketini yükseltmeye çalışan bir oluşum. 

http://bitheway.pixnet.net

Bi+ Collective Signapoure: Signapur’da biseksüel görünürlüğü için müca-
dele eden Bi+ örgütlenmesi. 

https://thebipluscollective.wixsite.com/tbcsg

Love Unbounded: Hong Kong’taki LGBTİ+ medya kanalı.

Bisexual Resource Center: Biseksüel topluluğuna destek vermeyi amaçla-
yan ve biseksüellikle biseksüel, biseksüel şemsiyesi altındaki insanlar hak-
kında farkındalık oluşturmak üzerine çalışan bir örgütlenme.

http://biresource.org

https://bisexual.org/: Biseksüellik üzerine geniş yelpazeli bir kaynak.

BiNet USA: Amerika’daki biseksüel, panseksüel, akışkan, queer ve tanımsız 
kişileri destekleyen en eski örgütlenmedir. Bağımsız biseksüel ve biseksüel 
dostu toplulukların uyumlu ağlarını geliştirmesini sağlar. Biseksüel görünür-
lüğü ve biseksüel kapsayıcılığı yaygınlaştırır. Biseksüel, panseksüel, akışkan, 
queer (bi+) topluluklarına vurgu yaparak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği-
ne dair eğitici bilgiyi toplar ve yayar. 

https://www.binetusa.org 

Bisexual Index (UK): Birleşik Krallık’taki biseksüellere destek ve kaynak 
sağlayan bir oluşum. 

http://www.bisexualindex.org.uk

Still Bisexual: Biseksüel görünürlüğünü yaygınlaştırmak üzere yürütülen bir 
video içeriği kampanyası.

https://www.youtube.com/channel/UCfqIPJJudhFXzDm7F71JVuA

NY Area Bisexual+ Network: New York’taki biseksüel topluluk.

BiSurvivors Network: Biseksüellere destek ağı.

Center Bi+ (Washington): Washington’daki biseksüel grup. 

http://thedccenter.org/bi



Bay Area Bisexual Network: San Francisco’da sağlıklı, hareketli ve birden 
fazla kültürü içinde bulunduran bir biseksüel topluluğu geliştirmeyi, LGBTİ+ 
topluluğu ve kamuoyu içinde biseksüel yaşamların ve problemlerin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan bir örgüt. 

https://www.bayareabisexualnetwork.org

Holland BiCon: Hollanda’da, Bi+ insanların deneyimlerinin paylaşılacağı bir 
alan yaratmayı görev edinerek konu üzerine konferans, seminer geliştiren 
bir grup.

Toronto Bisexual Network: Toronto’da biseksüel, panseksüel, akışkan, mo-
noseksüel olmayan ya da cinselliklerini sorgulayan insanların farklı pers-
pektiflerini ve ortak deneyimlerini paylaşabildiği  bir topluluk: https://www.
torontobinet.org/

BiRequest Bi+ NY (New York): Biseksüel ve biseksüel dostu insanlar için 
sosyal bir grup.

http://www.birequest.org

Bi+ Ireland: Biseksüel şemsiyesi altındaki insanlar için İrlanda’da oluşturul-
muş bir ağ. 

http://www.biireland.com

Bi-Trans Alliance: Biseksüel ve/ya translarla dayanışan ve sosyal medya 
üzerinden aktivizm yapan bir proje.

American Institute of Bisexuality: Biseksüellikle ilgili araştırma ve eğitimi 
destekleyen ve teşvik eden bir kurum. Araştırma ve eğitimlerini, biseksüellik 
üzerine materyal farklılığı yaratacak, farkındalığı ve bilgiyi artıracak prog-
ramlar yoluyla hazırlar ve sağlar. Fritz Klein tarafından 1998 yılında kurul-
muştur. 
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