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ˆ˨ˡ˨Ο�ˡ˜ˬ˘˧˜ˡ˘

“Damdan dü!enin halini, damdan dü!en bilir.”

Me!hur bir Nasreddin Hoca fıkrasından çıkan bu atasözüyle, ancak aynı badi-
releri atlatmı! ki!ilerin birbirlerini tam manasıyla anlayabilecekleri ifade edilir. 
Aynı acıları çekmemi!, aynı sorunları ya!amamı! ki!iler ise birbirlerini sadece 
teselli edebilir. Hoca da bu cümleyi zaten damdan dü!tükten sonra kendisine 
doktor getirdiklerinde kurar.

Bu atasözünü kendi ba"lamımıza uyarlarsak; LGBT#+ olmak, damdan dü!mek 
de"ildir elbette. Ama cinsel yönelim, cinsiyet kimli"i ve özelli"iniz dolayısıy-
la size ya!atılanlar, tam anlamıyla damdan dü!mek gibidir. E!itli"in olmadı"ı, 
e!itlik adına kamu düzeyinde adımların atılmadı"ı toplumlarda, LGBT#+’lar 
damdan dü!meyip adeta itiliyorlar. Ve e!itlik, tekrar dama çıkarma mücadele-
sinin kendisine dönü!üyor. Haliyle, e!it haklar meselesi yasal düzenlemeleri de 
a!an bir uygulama konusuna dönü!üyor.

Peki, bu mücadelede damdan dü!enleri tam manasıyla anlayamasa da “te-
selli edebilecekler” kimlerdir diye sordu"umuzda kar!ımıza uzmanlar çıkıyor. 
Türkiye’deki LGBT#+ hareketinin tarihi, 90’larda damdan dü!enlerin bir araya 
gelmesine uzanıyor. LGBT#+’ların e!itlik ve özgürlük mücadelesinde ilk ve en 
önemli basamak, damdan dü!enlerin neden ve nasıl dü!tüklerini anlamak, an-
ladıklarını payla!mak, kendisi gibi olanlarla bir araya gelmek denebilir.

Kaos GL Dergisinin ilk sayısında, “Varolan Durum ve E!cinsellik” ba!lıklı giri! 
yazısında bu durum !öyle anlatılıyor:

“Bir insana, bir olguya, bir nesneye, tarafsız bir gözle bakabilmek, onu kendi 
varolu!unda, kendi ko!ullarında ne ise o olarak anlamak hem çok kolay hem 
de çok zor bir durumdur. Bilim adamları, bir olguya ya da nesneye bile tarafsız 
bir gözle bakamazken bir insana tarafsız bakması zaten çok zor. Hele bu ki!i 
bir e!cinsel ise var olan gözlüklere bir de heteroseksüel gözlü"ü (önyargılar 
ve cehalet) eklenir. Bu durumda onlara ne derece güvenebiliriz? Çünkü onla-
rın bizlere yakla!ımları, antropologların, modern toplumlara benzemeyen ve 
onun dı!ında kalan toplum ve topluluklara bakı!larıyla aynıdır. (Geldi"i yeri 
unutup ya da bilinçle ele!tirip inceledi"i toplulu"a karı!an veya onlarla daya-
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nı!ma içinde bulunan bazı antropologlar gibi heteroseksist gözlükleri çıkarıp 
gay ve lezbiyenlerle dayanı!ma sürecine giren heteroseksüeller de var.)”

1994 senesinin üzerinden çok zaman geçti. Bu süre zarfında LGBT#+ hareketi 
“uzman” diye tabir edilen, aslında belli bir alanda haklara eri!imi kolayla!tırma 
görevi olan meslek gruplarıyla sıkı ba"lar kurdu, a"lar örgütledi.

E!it Haklar için Savunuculuk diyerek yaptı"ımız çalı!malarda da hem bu göre-
vi hatırlatmak hem de farklı alanlarda ya!anan sorunların çözümünde, “teselli 
etmenin” ötesine geçebilmek için neler yapabilece"imizi göstermek istedik.

Elinizde tuttu"unuz bu kitap da tematik alanlardaki yazılardan olu!an kitap-
ların ardından; o kitaplardaki yazıların devamı ve damdan dü!enlerin, kendi 
yaralarını sarma mücadelesinin bir ürünü. 

Uzmanlar ve LGBT#+’lar diye iki ayrı grubun olmadı"ını, LGBT#+’ların aynı 
zamanda uzmanlar da olabilece"ini, bunun dı!ında “uzmanlık bilgisi” denilen 
bilginin heteroseksist ve ikili cinsiyetçi düzende pek de uzmanlık bilgisi olma-
dı"ını göstermesi açısından her bir yazı yeni yolculuklar anlamına geliyor.

Damdan dü!medi"imiz günlere kadar, birlikte özgürle!me ve e!itlik mücade-
lesine devam…

Yıldız Tar

Kaos GL Medya ve #leti"im Program Koordinatörü
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Beden, yas, varolu! ve 
ötesinde hâlimiz, ahvâlimiz.



8 DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Kendini Açmak/Açılmak 
"MQ�,FNBMPĆMV

Açılmak/açılmamak ister sosyo-politik ister ki!isel tınılarla olsun ço"u lubun-
yanın hayatında en azından bir dönem gündem oluyor. Lubunyalı"ın beyanı 
olmasından öte olarak bize dair bir parçanın ve o parçayla kurdu"umuz ba"ın 
if!ası olarak dü!ündü"ümüzde açılma bir yanıyla kaygı verici olurken, bu kay-
gının kar!ıt ucunda kronik bir yalnızlık hissinin ortadan kalkma ihtimali sebe-
biyle heyecanlandıran bir deneyim olabiliyor. Bu iki uç arasında sayısız duygu 
ve deneyim oldu"unun altını da çizmek gerekiyor.

Açılmanın yüzeyde kendimize dair bir beyan olarak görünmesine ek olarak 
temelde bütünle!mi! ya da bütünle!en bir kendili"in i!areti olarak görmenin 
önemli oldu"unu dü!ünüyorum. Bir yanımız olarak lubunyalı"ı tanımamız, 
onun orada oldu"unu görmemizle ba!layan bir süreç oluyor. Tanımaya ba!-
ladıkça bu yanımızla çe!itli ba"lar kuruyor ve bize ait de"ilmi! gibi yapmayı 
bırakıp kendimizin bir parçası haline getirmeye ba!lıyoruz. Bu kendine açılma 
hali aslında bir nevi görü! alanının geni!lemesi, kendimize ait bir !eyin görü! 
alanımıza girmesi oluyor. Aslında o parça hep orada duruyor. Yaptı"ımız yegâ-
ne !ey onu görmek ve o parçaya kendi usulümüzde ba"lar kurmak oluyor. Bir 
beyan olarak açılma ise bu ba"ların ve bununla birlikte ba!kalarıyla aramızda-
ki ili!kinin sınandı"ı bir eylem oluyor. Bir yandan kendime ait bir parçayla olan 
ba"ımı gözetti"im, di"er yandan ba!kasının bu ba"a ve bütünle!mi! kendime 
olan tutumunu tarttı"ım bir hal olarak açılmanın bir “mesele” olması temelde 
burada yatıyor aslında.

Lubunyalık gibi birçok parçadan olu!tu"umuzu biliyor olmamıza ra"men 
neden bu gerçekle daha yakından temas ederek ya!amadı"ımızı merak edi-
yorum. Olu!tu"umuz parçaları ve aralarındaki ba"ları ke!fetmedikçe aslında 
kendimizden olmaya mahkum oldu"umuzu dü!ünüyorum. Burada kastetti"im 
herhangi bir özle do"du"umuz ve bunu kabul etmemiz gerekti"i gibi sinir bo-
zucu bir dü!ünceden ziyade öyle ya da böyle bende var oldu"unu fark etti-
"im bana has bir yanımı dı!arıda bırakmamak, onu görmezden gelmemek ve 
onunla bana ait di"er yanların bütünle!mesi oluyor.

Bütünle!menin bir ihtiyaç oldu"u kanısında olmamla beraber bütünle!mi! 
biri olarak ya!amanın ya!am içerisindeki deneyimimi yer yer kısıtladı"ını da 
fark ediyorum. Sırf bütünle!mi! oldu"umu hissetmek için hayatta neler ka-
çırıyorum acaba? Mesela ba!kalarıyla direkt olarak bütünle!mi! hallerimizle 
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ili!kilenmenin mümkün olmadı"ını dü!ünüyorum. Bütünle!mi! olmanın bir 
handikabı dünyayla aramda bir çit çekmi! olmam oluyor ve o çit oldu"u sü-
rece direkt bir temas asla mümkün olmuyor. Ba!kaları benimle ya bütünle!-
mi! halimle o koydu"um sınırın ardından, uzaktan ili!kilenebiliyorlar ya da ben 
o beni bütünle!mi! kılan sınırları kaldırıyorum ve beni olu!turan parçaları ve 
kurdu"um ba"ları ortaya seriyorum. Çitin ardından ili!kilenmek hep bir eksik 
oluyor, asla tam bir kar!ıla!ma gibi hissettirmiyor. Öte yandan çitleri kaldırdı-
"ımda parçalarımı bir arada tutacak yeterince güçlü ba"larım var mı sorusu 
beliriyor. Çitleri kaldırdı"ımda bana ne olacak?

Kendini kaybetmek ya da kendi ba!ına kalmak uçları arasında sosyalle!mek, 
bütünle!memi! bir hale dönme kaygısı (mümkün mü emin de"ilim) ile bütün-
le!mi! bir halin potansiyel yalnızlı"ı arasında yolunu bulmak hepimizin u"ra!-
tı"ı bir mesele oldu"u kanısındayım. Bize ait bir parçayı ba!kalarıyla payla!-
mak için sınırları kaldırdı"ımızda parçamızın uzayda kaybolup gitmeyece"ine 
dair kendimizin “çekim kuvvetine” ve o parçayı bizim yörüngemizden çekip 
çıkarmayaca"ına dair ba!kasına güvenmemiz gerekiyor. Bunun mümkün ola-
bilece"i bir güven ortamı yaratmaksa o kadar da kolay olmuyor. Zira hepimiz 
öyle ya da böyle ya!am içerisinde bazı parçalarımızı ya da parçalarımız orada 
dursa da onlarla olan ba"larımızı kaybediyoruz. Hal böyle olunca kaçınılmaz 
olan bir !ey için gereksiz efor mu sarf ediyoruz?

Ba!kasıyla her kar!ıla!ma bir kayıp potansiyeli ta!ıyor. Belki de bu nedenle 
kıymet verdi"imiz yanlarımızı payla!ma konusunda temkinli olabiliyoruz. Ken-
dimizden ya da kar!ımızdakinden emin de"ilsek kendini açmak ço"umuzun 
kaçındı"ı bir !ey oluyor. Yalnız olsa da kendimizle kalmayı tercih edebiliyoruz. 
Ya da tam tersi bu yalnızlık canımıza öyle tak ediyor ki kaygıda bo"ulma u"-
runa güvende olmadı"ımız ortamlarda o kıymet verdi"imiz yanlarımızı filtre-
siz bir !ekilde sergiliyoruz. Bunu yapalım ya da yapmayalım !eklinde kanılara 
varmak saçma olur sanıyorum, zira öyle ya da böyle bunu hepimizin yaptı"ı-
na inanıyorum. Sanırım olay hangisini ne kadar yaptı"ımızda bitiyor. Bana ait 
yanlarımı sa"a sola saçtıktan sonra geriye kalan kendimi artık tanıyamadı"ım 
noktada ya da var oldu"umu hissetmeme vesile olacak bir ba!kası etrafımda 
kalmayana de"in her yanımı kendime sakladı"ımda hayatın pek de ya!anır 
halde olaca"ını zannetmiyorum.

Kendimizi bütünüyle açmamızın mümkün olmayı!ını dünya üzerinde sınırlı bir 
süre var olu!umuza ve buna zamanımızın yetmeyecek olu!una da ba"lıyorum. 
O nedenle ba!kasına hangi yanımızı açaca"ımızın ek bir kıymeti oluyor gibi 
geliyor. Ben kendime dair sana ne gösterece"im? Ben bunu gösterdi"imde 
bu yanıma sahip çıkacak güçte miyim? Sen bu yanımı gördü"ünde o yanımın 
bana ait oldu"unu kabul edebilecek misin? Bu yanımı seninle payla!tı"ım-
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da bu yanım hakkında herhangi bir söz hakkın olmadı"ını samimi bir !ekilde 
içimde hissedebiliyor muyum? Sen benim sana gösterdi"im yanımdan daha 
fazlası oldu"umun farkında mısın? Açılmanın bir önemi varsa, bu sorularla ilin-
tili oldu"unu dü!ünüyorum. 

Ba!a dönmem gerekirse, açılma denince lubunyaya has bir !eymi! gibi dü-
!ünülüyor ve cinsel kimlikler söz konusu oldu"unda açılmanın lubunyayla ili!-
kilendirilmesi ola"an sanırım. Öte yandan lubunyaya has olan kısmı aslında 
ki!ilerarası ili!kilerde (olmayan) güvenle alakalı oluyor. #nsan olmaya dair bir 
!ey olarak açılma cinsel kimlik ba"lamında cis-heterolar için neredeyse hiçbir 
zaman bir problem haline gelmiyor mesela, çünkü cis-hetero olu!larını açtıkla-
rında bütünle!mi! kendiliklerine dair bir tehdit hissetmiyorlar. Hem cis-hetero 
olu!larına sahip çıkabileceklerine dair kendilerine güveniyorlar hem de cis-he-
tero olu!larını kimsenin ellerinden almayaca"ı ve kendiliklerinin korunaca"ı 
konusunda ba!kalarına güveniyorlar. Lubunyaysa kendine güvense bile ba!-
kasına güvenemiyor sıklıkla.

Açılma ve lubunya konusunda daha fazla gereksiz laf söylemeden lubunyaya 
dair meseleleri konu!urken odaklı tartı!malara ek olarak daha geni! bir ba"-
lamda tartı!maya ba!lamamızın vaktinin geldi"ini dü!ündü"ümü de buraya 
hızlıca ili!tirmek istiyorum. Açılmanın aslında çok evrensel bir “kendini açma” 
hali oldu"unu daha çok vurgulamamız gerekti"ini dü!ünüyorum. “Lubunya-
nın açılma süreçleri” gibi ba!lıkları konu!maya devam etmekle beraber açılan 
ki!inin birden fazla yanı olan koskoca bir dünya oldu"unu, açılmayı lubunya 
özelinde konu!uyor olu!umuzun kayna"ını lubunyanın varolu!undan de"il de 
sosyallik içerisindeki e!itsizlikten ve güvensizlikten aldı"ını, bunun birine açıl-
dı"ımızda bütünle!mi! kendili"imizin tehdit ediliyormu! gibi hissetmemizin al-
tında yatan temel sebep oldu"unu, ama böyle bir tehdidin varlı"ının otomatik 
olarak bir kayıp ya!ayaca"ımız anlamına gelmedi"ini unutmamak gerekiyor. 
Özetle sanırım !unu sormaya çalı!ıyorum: Lubunyanın da alelade insanlar ol-
du"unu ve temelde herkesle benzer meselelerle sınandı"ını söylemenin ve 
aynı zamanda kendimizi kutlamaya ve gözetmeye devam etmenin nasıl bir 
zararı olabilir?



11DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Sosyal Hizmet ile Açılmalı Hallerimiz 
:VOVT�,BSB

Sosyal hizmet alanında yer alan queer bir sosyal hizmet uzmanı ve akademis-
yen olarak hem içsel hem de dı!sal süreçlerimi (kırgınlıklarımı, kızgınlıklarımı, 
utançlarımı vd.) yönetebilme üzerine çalı!ıyorum (benim gibi bunun üzerine 
çalı!an birçok meslekta!ım oldu"unun da farkındayım). Bu “çalı!ma” sürecinin 
ço"u zaman tek taraflı olarak devam etmesinin kolay olmadı"ını da eklemem 
gerekiyor. Sonuçta, toplumdaki di"er insanların kendi benlikleri, kurumsalla!-
mı! LGBTQ#A+fobi, cinsiyetçilik, heteronormativite ve Türkiye’deki sosyal hiz-
met mesle"inin queer alana -bir türlü gerçekle!(e)meyen- bakı! açısı oldu"u 
yerde duruyor, kendilerini “harika” bir biçimde hatırlatıyor. Bu yazımda sadece 
sosyal hizmet alanına odaklanaca"ım. Gerçi sosyal hizmet alanı -bizlere lisan-
sın ilk yıllarından beri ö"retildi"i üzere- toplumdan ve sosyolojik olarak ya!a-
nan durumlardan/olgulardan ba"ımsız da sayılamıyor de"il mi?

Farklı ara!tırmalar, cis-heteroseksüel meslekta!larımıza oranla daha yüksek 
depresyon, anksiyete, madde kullanım bozuklukları ve intihar amaçlı olmayan 
kendine zarar verme davranı!ları sergiledi"imizi gösteriyor. Bunun yanı sıra 
ba!ka ara!tırmalar, güçlü yönlerimize de atıfta bulunarak, queer sosyal hizmet 
uzmanlarının yaratıcı, becerikli/yetenekli ve en önemlisi de dirençli/dayanıklı 
olabildi"ini ifade ediyor.

Tam bu noktada topluluk dayanıklılı"ı kavramı ön plana çıkıyor ve bütün mes-
lekta!ların -özellikle queer sosyal hizmet uzmanlarının- birlikte hareket ederek, 
hak savunuculu"unu ortak bir zeminde gerçekle!tirmelerinin herkesin yüksek 
yararına olabilece"ini savunuyor. Bu kavram, sosyal hizmet mesle"inde farklı 
kavramlarla (hak savunuculu"u, ba"lantı kurucu, köprü olma i!levi vd.) örtü!ü-
yor ancak sosyal hizmet mesle"inin ve dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının 
bunu tam anlamıyla gerçekle!tirebilmesi mümkün olamıyor. Bunun nedeni, 
büyük ihtimalle, queer sosyal hizmet uzmanlarının ve LGBTQ#A+ alanının, 
mesleki camiada çok fazla dillendirilmese de “marjinal” olarak görülüp kabul 
edilmesi. Uluslararası mesleki kurulu!ların ve yapıların, çe!itli birlik ça"rılarına 
ra"men, hâlâ tüm meslekta!lar olarak birlikte hareket edemiyor, Türkiye’deki 
sosyal hizmet mesle"inin ve disiplininin LGBTQ#A+ alanını “görmezden” gel-
mesinin -birçok çaba olmasına ra"men- önüne geçemiyoruz.
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 ż “Queer sosyal hizmet uzmanlarının ‘dert yanma’ları, aslında 
kendilerine, müracaatçılarına, meslekta!larına ve mesle"e olan 
ba"lılıklarını ifade ediyor olamaz mı?”

Yukarıda bahsetti"im engellemeleri; görmezden gelinmeleri, mesleki bütün-
lü"ü, dayanı!mayı ve dayanıklılı"ı olu!turma noktasında hala yol kat etmemiz 
gereklili"ini göz önünde bulundurdu"umuzda sosyal hizmet ile açılmalı haller 
içerisine girmemiz bana mantıklı geliyor. Çünkü queer sosyal hizmet uzmanları 
olarak alanda ya!adı"ımız zorlukları, sorunları ve belirledi"imiz çözüm önerile-
rini farklı ortamlarda bahsetme ihtiyacı duyuyoruz. Bu ortamlar özellikle sosyal 
hizmet uzmanlarının ve ö"rencilerinin bulundu"u ortamlar olabiliyor. Ço"u ki!i 
için “dert yanma seansları” olarak adlandırılabilen bu ortamlar, aslında queer 
sosyal hizmet uzmanları olarak çözümleri, atılabilecek adımları belirleme nok-
tasında hepimize çok !ey ifade ediyor. Di"er yandan bunları, ele!tirel sosyal 
hizmetin, radikal sosyal hizmetin ve baskı ve ayrımcılık kar!ıtı uygulamanın ilke 
ve esaslarının gerçekle!tirilmesi yönünde bir çaba olarak görmemiz gerekmez 
mi?

Bazen sosyal hizmet uzmanları olarak, kendini açma davranı!ını -belki de açıl-
malı halleri-, klinik düzeyde dü!ünüp sadece müracaatçı ile olan ili!ki ba"la-
mında olması gereken bir durummu! gibi algılayabiliyoruz. Terapötik ili!kiyi ve 
danı!anlarla fiziksel olmayan ba"ları güçlendirmek için kullandı"ımız açılma 
hallerini, kendi benli"imize, meslekta!ların birbirlerine, sosyal hizmet alanına 
ve disiplinine yönelik gerçekle!tirebilece"imizi de unutuyoruz. Queer sosyal 
hizmet uzmanlarının “dert yanma”ları, aslında kendilerine, müracaatçılarına, 
meslekta!larına ve mesle"e olan ba"lılıklarını ifade ediyor olamaz mı? Çok 
basit olarak belirtmek gerekirse, bahsi geçen anlatımlar, etik ilkelerimiz ve 
mesleki sorumluluklarımız çerçevesinde de"er verdi"imiz !eyler için mücade-
le etmeye ve söz üretmeye çabaladı"ımızı gösteriyor.

 ż “Neler yapabiliriz, hangi dayanıklılık, direni! ve örgütlenme 
biçimlerini geli!tirebiliriz sorularına ortak bir zeminde yanıtlar 
aramalıyız.”

Sosyal hizmet mesle"inin, kırılgan/dezavantajlı gruplara destek vermesinin 
yanı sıra, onları güçlendirmeye te!vik etmesi de önemli bir husus. Bazen bu 
hususu alanda çalı!an sosyal hizmet uzmanları olarak kendimize yönelik ger-
çekle!tiremiyor olu!umuz da dikkat çekilmesi gereken ba!ka bir konu. Tüm 
meslek elemanlarına yönelik süpervizyon kapsamında herhangi bir uygula-
ma/giri!im yapılmazken ya da var olanlar yetersiz kalırken, spesifik olarak qu-
eer sosyal hizmet uzmanlarını -süpervizyon ba"lamında- dü!ünen var mıdır 
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diye size sormak istiyorum. Öncülü"ünü ve hazırlı"ını gönüllü meslekta!ları-
mızla birlikte gerçekle!tirdi"imiz bir süpervizyon yönergesi de mevcuttu ve bu 
yönerge LGBTQ#A+ alanında çalı!an farklı sivil toplum kurulu!larına iletilmi!ti 
ancak bu yönergenin geni!letilebilmesi de maalesef mümkün olamadı. Sanı-
rım bu noktada, kendi ellerimizle, kendimize bir engel yaratmı! olduk. Türki-
ye’deki sosyal hizmet alanının bu konuya e"ilmeyi!i ya da e"ilmek istememesi 
de bamba!ka bir konu tabii.

“Evet, birçok alanda birçok eksiklik var. #imdi ne yapaca"ız?” sorusunu du-
yar gibiyim. Bu soruyu ço"u kez farklı ortamlarda, sosyal hizmet uzmanları 
meslekta!larımızla tartı!tı"ımızı söylemek istiyorum. Bana göre, bundan sonra, 
günümüze kadar deneyimlenen ayrımcılıkları, kendimizi ve mesle"imizi ka-
nıtlama çabalarını, eksiklikleri, var olmaya ve dayanı!maya yönelik attı"ımız 
adımları; yani farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı anlamlandırma biçim-
leriyle olu!turdu"umuz hikayelerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Bu kabullen-
menin “Bulundu"umuz düzlem böyle, yapacak bir !ey yok” mantı"ıyla olması 
gerekti"ini ifade etmiyorum. Düzlemin ve !artların farkında olarak neler yapa-
biliriz, hangi dayanıklılık, direni! ve örgütlenme biçimlerini geli!tirebiliriz soru-
larına ortak bir zeminde yanıtlar arayarak, kolektif hareket etmemiz gerekti"ini 
anlatmak istiyorum. Bunları yaparsak hem kendimize hem müracaatçılarımı-
za hem de sosyal hizmet alanına olan sorumlulu"umuzu yerine getirmeye bir 
adım daha yakla!mı! olabilece"imize inanıyorum.

Umarım, bu yazıyla birlikte tüm meslekta!larımızın ve sosyal hizmet alanının 
bir araya gelmesi ve queer bir kurtulu!un yaratabilmesi mümkün olabilir.

Sevgi ve dayanı!mayla!
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Yası Bile Tutulamayan LGBT#+’lar 
/FEJNF�&SEPĆBO1

Hepimiz, acıların ortakla!tırdı"ı insanlarız ve ölüsüne bile saygı gösterilmeyen-
ler için buradayız. Aynı zamanda adalet için mücadele eden geride kalanları 
temsil ediyoruz.

Buraya LGBT#+ ebeveyni olarak davet edildim. Ankara Gökku!a"ı Aileleri Der-
ne"i- GALADER’den e!cinsel annesi olarak kar!ınızda olsam da aileleri tara-
fından yok sayılan LGBT#+’lar için de buradayım.

LGBT#+ ne demek? Cinsiyet kimli"i, cinsel yönelim ya da cinsiyet ifadesi ola-
rak ço"unlu"a uymayan ama içimizden birilerini anlatan bir ifade bu. 

#nsanlık tarihi boyunca hayatın, do"anın bir parçası olan, fakat dı!layıcı, yok 
edici politikaların uzun bir süredir hedefindeki bir büyük kitleden söz ediyoruz. 
Bunun yıllarca bir tercih olmadı"ını, do"u!tan geldi"ini, do"anın bir parçası 
oldu"unu, dinleyiciler için çocuklarımızı me!ru birer özneye çevirebilmek adı-
na hep savunageldim fakat bugün bulundu"um yerde velev ki tercih demek 
istiyorum. Ba!kalarının acılarıyla dayanı!ırken, haklarını ve özgürlüklerini sa-
vunmak için bunların önemli olmaması gerekti"ini dü!ünüyorum artık bulun-
du"um yerde. 

Çocuklarımızı birer sayıya dönü!türmeyi, özellikle bu konferansın içeri"i sebe-
biyle, istemesem de birçok ara!tırmanın toplumdaki bireylerin yüzde onunun 
gizli yahut açık LGBT#+ oldu"unu gösterdi"ini belirtmek istiyorum. Kısacası 
her alanda mücadele verilmesi, hak e!itli"i için sürekli çaba içinde olunması 
gereken bir büyüklükten söz ediyoruz fakat maalesef LGBT#+’lar mücadele-
lerinde yalnızlar, bu yalnızla!tırılmanın taraflarından biri de kendi aileleri aynı 
zamanda. 

LGBT#+ları, onların birilerinin çocu"u, kuzeni, ye"eni, torunu oldu"u gerçe"ini 
göz ardı ediyoruz. LGBT#+ çocukların teyzeleri, amcaları, dedeleri, anneleri ve 
babaları olarak bizler bunun böyle olmak zorunda olmadı"ını göstermeye ça-
lı!ıyoruz ve onların yanındayız. 

1 Ölüye Saygı ve Adalet #nisiyatifi’nin $i!li Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, 8-9 Ekim 
arasında düzenledi"i “Ölüye Saygı ve Adalet Konferansı”ndaki konu!ma metnidir. Metnin 
ba!ında yer alan “Merhaba, konferans için eme#i geçenlere ve burada bulunan herkese sevgi ve saygılarımı ileterek 
ba"lamak istiyorum” cümlesi kitaba alınmamı!tır.
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Fakat bu !iddet politikaları ve nefret söylemlerinin, aileler üzerinde yarattı"ı 
etkiyi çocukları bütün olumsuzlu"uyla ya!ayabiliyor. Kısacası makbul vatanda! 
olarak görülmeyen LGBT#+’lar, aileleri için de makbul olamıyorlar. Ne sokak-
ta ne evde ne okulda ne i! yerinde ne de sa"lık kurulu!larında ayrımcılık ve 
!iddet görmeden ya!amaları mümkünken, ölümde bile makbul görülenlerle 
e!itlenemiyorlar. Oysaki öldü"ümüzde e!itlendi"imiz söylenir ama bu sadece 
makbuller için geçerlidir. Bunu da geride kalanlar bilir en çok. 

Ölüm kar!ısında devlet bütün so"uklu"u ve !iddetiyle kar!ımıza çıkar, LGBT#+ 
alanı için bu so"uk !iddetin taraflarına, ne yazık ki, aileyi de eklemek zorun-
dayım. Aile kurumunun tutumu da di"er kurumlarla ortakla!abiliyor. Her türlü 
sosyal ve kamusal destek mekanizmalarından yoksun bırakılarak tüm anaya-
sal hakları sistematik olarak gasp edilen kamusal alanlardan dı!lanan bizzat 
devlet tarafından hedef haline gelen LGBT#+’ların tarlada, in!aatta, otoparkta, 
yol kenarlarında, cansız olarak bulunmasına toplum olarak !a!ırmıyoruz, bu 
bizi üzmüyor. Bir insanın öldürülmü! olmasına, bir yol kenarına atılmı! halde 
bulunmasına neden üzülmeyiz? Bu bizi nasıl deh!ete dü!ürmez? Ölümler ara-
sında nasıl olur da bir hiyerar!i kurarız? 

LGBT#+ alanı içerisinde trans çocuklarımızın bu !iddeti en yo"un haliyle ya-
!adı"ını söyleyebiliriz, bu sebeple transların hayatlarında ve ölümlerinde ya!a-
nanlardan bahsetmek istiyorum biraz.

Örne"in bir trans kayboldu"unda, kayıp ilanı vermek bile zorla!tırılıyor. E"er 
bu ki!i, ailesi tarafından dı!lanmı!sa kayıp ihbarı, haliyle arkada!ları tarafından 
yapılıyor ve bu durumda polis bu ihbarı dikkate almıyor. Bu ba!vuruyu yapmak 
için bile arkada!ları, avukatlar, dernekler, mücadele etmek zorunda kalıyor. ’’Su 
testisi su yolunda kırılır.’’ diyorlar. Bu nefret kültürü ve politikaları hepimizi etki-
liyorsa da translar bunu en a"ır boyutlarıyla deneyimliyor.

Trans çocuklarımız sadece hayattayken de"il öldüklerinde de terk ediliyorlar, 
cenazeleri reddediliyor, hatta aileler, devletten kimsesizler mezarlı"ına gö-
mülmesini isteyebiliyor. Kimsesizler mezarlıklarına bakmak kimlerin kimsesiz-
le!tirildi"ini anlamamızı sa"layabilir. Kimsesizler mezarlıkları aslında devletin 
ölülerle ya da toplumsal farklılıklarla kurdu"u ili!kilerin sergilendi"i alanlardan 
biridir. Bu alanlar etnik, dini, sınıfsal ötekiliklerin yanı sıra cinsiyet kimlikleri 
açısından da veriler sunuyor. Kimlikleri tespit edilmi! olsa dahi bu kimselere, 
kimsesizliklerini desteklemek adına birer numara atanıyor ve mezar ta!larına 
bu numaralar yazılıyor. Norm dı!ındaysanız kimli"iniz bilinse bile yeriniz kim-
sesizler mezarlı"ı olabiliyor. 
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Diyanet #!leri Ba!kanlı"ı’nın ‘’Cenaze Hizmetleri’’ adlı rehberinde, “cinsel orga-
nı kesilmi! ya da yumurtalıkları alınmı! erkeklerin de erkekler tarafından yıkan-
ması gerekir.’’ ibaresi yer alıyor. Bunun sonucu olarak örne"in bir trans kadın 
öldü"ünde, aileleri bu kimli"i yok saymı!sa, erkekler tarafından yıkanıyor.

Ya!ayan ve ölü bedenler üzerinde devletin ve ailenin ve elbette dini kurumların 
(ki bunu devletin içinde sayabiliriz) politikaları var. Aile onay verse de bu sefer 
din çalı!anları sorun çıkarabiliyor. Yıkama, kefenleme, defin merasimlerinin bir 
ritüeli vardır. Yas toplum nezdinde sevgi ve saygı görür. Ama bu sadece norma 
uygun olanlar için geçerlidir. Sizi norm dı!ı kabul etmi!se, maa!ları bizler tara-
fından ödenen din görevlileri cenazeleri yıkamaz, cenaze namazı için cami ve 
imam bulmakta zorlanırsınız.

Örne"in bir transın anısında dinlemi!tim, arkada!ı öldü"ünde din görevlisi yı-
kamamı!, arkada!larına nasıl yıkayacaklarını tarif etmi!, arkada!ları yıkamı!lar. 
Diyelim ki arkada!ları ya da ailesi cami ve imam buldu bu sefer cenazede bir 
trans kadın için imam ‘’er ki!i’’ diyor. Trans erkek iseniz ‘’hatun ki!i’’ oluveriyor-
sunuz. Yani bedeli fazlasıyla ödetilen varolu! mücadeleniz öldü"ünüzde yok 
sayılıyor. Ya trans mülteci iseniz arkada!ları cenazeyi bile alamıyor.

En kenarda görülen LGBT#+ alanı aslında hepimizin en ortak alanı! Neden 
mi? Ne co"rafyaya ne etnik kökene ne ideolojiye ne inanca ne sosyal sınıfa 
ne aileye ne de devletin tutumuna ba"lı olan, bu dünyada bazı insanların sa-
dece ve sadece varolu!larıyla ilgili bir mesele oldu"u için. Yani hepimizin bir 
meselesi ve hepimizin bir parçası. LGBT#+’ları egemen !iddeti en a"ır biçim-
de ya!ayan grup olarak dü!ünürsek bir binanın en alt katında bulundukları 
metaforunu kullanabiliriz. E"er sa"lam olmayan bir binanın zemin katını sa"-
lamla!tırırsak, bu binanın üst katlarını da daha sa"lam bir hale getirecektir. 
LGBT#+’ların özgürle!mesi hepimizi özgürle!tirecek derken demek istedi"i-
miz aslında bu. 

Ço"unlu"a uymamanın acısını bizler de ya!atmıyor muyuz? #!te o zaman 
ele!tirdi"imiz devlet tutumunun benzerini biz, birileri için (ki bu daha çok LG-
BT#+’lar için) yapmıyor muyuz? $iddetini ve yarattı"ı acıyı bildi"imiz devletin 
adil olmayan tutumu bazen LGBT#+’lar için bizim de tutumumuz olmuyor mu? 
“LGBT$+ ne demek, ya!ananlar nedir, neden böyle öcü gibi gösteriliyor, ger-
çek aslında ne?” diye dü!ünmedi"imizi, onlara kendi çocuklarımızdan biri gibi 
de"il kenarda öteki olarak göz ardı etti"imizi söylemek yanlı! olmaz sanırım.

Dünyada ke!ifler sadece topra"ın ke!fi olarak görülmü!. Üzerinde ya!ayan in-
sanlar o ke!fin bir parçası olamamı!, yok hükmünde sayılmı! ki, yapılan her 
müdahale haklılık kazansın. Amerika’nın ke!fini buna örnek olarak verebiliriz.
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Orada ke!fedilen, kar!ıla!ılan yeni topraklar olmu! ve oranın yerli halkıyla as-
lında kar!ıla!ılmamı!. Böylece, en acımasız tutumlar, yok hükmünde sayılan-
lara, kar!ıla!ılmayanlara uygulanabilmi!. #!te bu nedenle LGBT#+’lar varlı"ını 
her alanda göstererek, “biz yok hükmünde de"iliz, varız ve var olaca"ız,” diye 
seslerini hem ailelerine hem de hepimize ula!tırmaya çalı!ıyor.

Biz GALADER olarak çocuklarının sesini duyan ebeveynleriz. ‘’Çocuklarınızı 
sevmeyin onları kapıya koyun.” diyen söylem ve politikalara ra"men, çocukla-
rımızı dı!lamayarak onların varlı"ıyla zenginle!en ailelerimizi yeniden yorum-
layarak daha güçlü oluyoruz.

Ayrımcılı"a u"rayan birçok grup için, acılarını aileleri ile payla!mak yahut da 
ailenin güvenli ortamında acılarını sarmak mümkünken bu, LGBT#+’lar için 
maalesef sıklıkla böyle olmuyor. LGBT#+ alanı dı!ında ayrımcılı"a maruz kalan 
çocuklar, devletin ve dı!arının !iddetini ya!arken, aile oca"ında yaraları sarıl-
mı!, bir annenin “yavrum” sesiyle kendini sa"altmı!tır. LGBT#+’lar bu sa"altıcı 
sesi duymuyor, küçük ya!larda aile deste"ini yitirebiliyorlar. Aile deste"ini de 
yitiren çocuklar için mücadele daha da zorla!ıyor. Çünkü zaten onları destek-
leyen herhangi bir mekanizma yok. Ya!arken birçok zorlukla mücadele eden 
LGBT#+’lar için ölüm ve sonrası da ne yazık ki adil i!lemiyor.

LGBT#+ alanı için bu ölümler, do"al ölüm de olmuyor. Sa"lık hizmetinden ya-
rarlanamadı"ı için ölen, intihar eden birçok LGBT#+ var. Bu dı!layıcı politikalar 
nedeniyle bu ölümler aslında toplumsal birer cinayettir. Ölüm sadece teti"i 
çekenlerin yarattı"ı bir !ey de"il, ölümlerine alı!tı"ımız her trans aslında cina-
yete kurban gitmi!tir. Bazı ya!amlar hiç yokmu! gibi ya da kayıp sayılarak ne 
canlı ne de ölü oluyor. Ya!adıkları ya!am kayda de"meyen insanların ölümleri 
de aynı muameleyi görüyor.

Yas kavramı o toplumun rotasını anlamamıza yarayan önemli bir durum. Öl-
dükten sonra bile ölüm sebebiniz yasınızı etkiliyor. Ölüm sebebi toplumsal 
onaydan geçmi!se bazı destek mekanizmaları i!liyor. Ölüm sebebiniz bu onayı 
almıyorsa bu deste"e ula!amaz oluyorsunuz.

Duymamızı, ö"renmemizi, okumamızı, temas etmemizi, kısıtlayarak, kurulan ve 
bizleri acı çekmeye iten tüm bunların ortadan kalkması için bir araya gelmemiz 
çok önemli. Bunun için, ölüye saygı ve adalet arayı!larında eme"i geçen her-
kese te!ekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim.

Makbul vatanda! olarak görülmeyenlerin görülmesi, duyulması, bilinmesi yas 
tutabilmek için önemli. Yası tutulamaz olmayı sürdürürlerse kırılganlıkları ve 
yok edili!leriyle ilgili görünmezlerse, bizler de bunu görünür kılmazsak, yasla-
rının tutulmasını sa"layamazsak, farkında olmasak da yaralı bir toplum oluruz. 
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Yasımızı tutabilirsek, hesap sorabilirsek, suçluların cezalandırıldı"ını görebilir-
sek, adaletin var oldu"unu hissedebilirsek, yaralarını sarmı! bir toplum oluruz. 
Ya!am varsa, ölüm de elbette olacaktır. Kayıp ya!ayan ki!i için bu zor sürecin 
en önemli aya"ı yas tutabilmektir. Hepimizin kulaklarında yası tutulamayanlar, 
yasları engellenenler “Ben de bir insanım.” diye ba"ırıyor.
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LGBT#+ Varolu$lar Göçmen Varolu$lardır 
&ZMFN�¬BĆEBĔ

Yıllar önce, ben hâlâ düz, standart, mazbut bir kariyerim olabilece"i illüzyonu 
içindeyken bir insan kaynakları !irketinde çalı!maya ba!ladım. Bu arada i! ili!-
kilerinin merkezinde, epey kurumsal bir i!e-alım !irketiydi dolayısıyla kapitaliz-
mi tam merkezinden gözlemleme olana"ım oldu. Neyse sıkıcı tespitlerle de"il 
komik, daha do"rusu trajikomik bir anekdotla devam edece"im.

Meraklı bir kedi olarak bo!luklarda CV veri tabanını karı!tırıyordum tabii. En 
çok da danı!manların i!e-alım mülakatında tuttu"u notlara gözüm takılıyordu. 
KAP#TAL ne ister? Acaba kriterler ne? Norm ne, neye evet neye hayır diyor-
lar? Dünyayı de"i!tirmek isteyen, idealist solcu üniversiteli bir lubunya olarak 
bu soruların pe!indeyim. Her neyse bir mülakat notundaki !u cümle aklımda 
kaldı: “Kalifikasyonları tam ama biraz lokal sound ediyor.” gibi bir cümle. Plaza 
“Türkilizcesinden” Türkçeye !u !ekilde çevirebiliriz: “Aday, aranılan nitelikleri 
tam kar!ılıyor ama biraz !iveli konu!uyor, kırsal kökenli dolayısıyla da olum-
suz.” Yani kırsal kökenli insanları ekarte etmenin kısaca ayrımcılı"ın kurumsal 
ve inceltilmi! bir ifadesiydi bu aslında. Birine “pis köylü!” demenin formel ve 
usturuplu biçimleri... O gün bugündür dille çok fazla u"ra!manın ya da politik 
do"ruculu"un tek ba!ına bir anlam ifade etmedi"ine inanırım. Diyece"im o 
ki ‘beyaz fa!izmi’ çok inceltilmi!, kamufle ve hatta ‘!ık’ bir tarzda tezahür edi-
yor. Tespit edilmesi çok daha zor. Kendi aralarında çaktırmadan ayarlamalara 
gidiyorlar, sonra bir bakmı!sınız ki çoktan hükmünüz verilmi! ve kapı önüne 
konmu!sunuz.

Metropol merkezlerinin bir nefeslik bo!luklarında büyümü!, serpilmi! bir top-
luluk olarak bu çakma kent soyluların hastalı"ından yani beyaz fa!izminden 
bizlerin de nasiplendi"ini söylemek zorundayım. ‘Her ötekinin bir ötekisi vardır.’ 
En kozmopolit ve enternasyonal topluluklardan biri olmamıza kar!ın bu söz 
bize dair de çok !ey söylüyor. Translar, sakatlar, biseksüeller, efemine e!cin-
seller ve göçmenler LGBT#+ toplumu içinde de ayrımcılı"a, ötekile!tirmeye 
maruz kalıyorlar.

Kurtarılmı! bölgeler, gettolar karanlıktır, sıkı!ıktır ve yo"un kullanımdan dolayı 
biraz da pistir! Dolayısıyla ayak kaydırmalar, göz çıkarmalar, yer kavgası, kapı 
önü çeki!meleri, mikrofon kavgası LGBT#+ camia içinde de sıklıkla kar!ımıza 
çıkan !eyler. Korona, kriz vs. nedeniyle hayat sertle!tikçe yırtıcılı"ın dozu da 
artıyor !üphesiz. Giderek vah!ile!en bu ormanda en çok örselenen, en çok 
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itilip kakılan kategorinin kırılgan gruplar oldu"unu söylemeye gerek yok. Tüm 
bu denklemde göçmenlere, göçmen LGBT#+’lara nispet edilen yeri varın siz 
hayal edin. 

Hemen her lubunyanın bir dı!lanma, atılma, kovulma ya da sürgün hikayesi 
vardır. Sorumlu bazen muhbir bir anne, bazen meraklı, mütecaviz kom!ular/
i! arkada!ları, bazen de neredeyse tüm sokaklara serpi!tirilmi! suç çeteleridir. 
Barınma, çalı!ma ve güvenlik gibi temel haklarımız sürekli saldırı/taciz altında. 
Bunlar olmadan insan ne yapar? Ne hale gelir Allah a!kına? Tabii ki de olma-
dık kriminal yollara sapar, kendi olmaktan çıkar, insan olmaktan çıkar. “#nsan, 
haklarıyla insandır.” sözü insan haklarını yüceltmesinin yanı sıra, ki!inin hakları 
olmadan insan olamayaca"ına vurgu yapıyor esasında.

LGBT#+ varolu!lar büyük ölçüde göçmen, nomadik varolu!lardır. Aslında 
öyle olmaması gerekir ancak maalesef öyle. Kendi hayatımızdan pay biçelim 
özellikle yirmili ya!larımızdan itibaren elimizde çekçekli valizlerle oradan ora-
ya sürüklenmedik mi? Zor atlatılan kı!lar, arkada!ların kanepesinde geçirilen 
bunalım dönemleri, hatta kimi zaman evsizlik... Bunlar ço"umuzun yabancısı 
olmadı"ı durumlar. Nomadik (göçebevari) bir hayat süren pek çok LGBT#+, 
hatta pek çok genç straight tanıyorum. Öyle ki yıllarca evsiz, i!siz ya!ayan 
ya!ayabilen lubunyalar var. Ne yerler? Ne içerler? Nasıl ya!arlar? Bilinmez... 
Gezi Parkı’ndan M’yi biliyorum mesela, elli küsur ya!ında bir lubunyaydı. Kimse 
ne yedi"ini ne yaptı"ını nasıl geçindi"ini pek bilmezdi. Bir içlik olurdu genel-
de içinde, iki tane deri montu üst üste giyer, çalıların arkasına geçer uyurdu. 
Battaniyesini a"açların tepesine saklardı. Dört be! saatlik bir tilki uykusundan 
sonra yüzüne bir so"uk su çarpar, sıfırdan ba!lardı güne, hayata. Gözümü-
zün önünde yılları geçirdi. Lubunya alt kültürünün yaratıcısı diyebilece"imiz 
bu park-birahane lubunyalarının da sonu geldi gerçi. Polis, iktidar destekli suç 
çeteleri ve kentsel dönü!üm bu insanların üzerinden silindir gibi geçti. En ma-
lın gözü, en deli bozuk birkaç figür kaldı. Onları da gecenin çok geç saatlerinde 
görebiliyorsunuz artık. 

Öyle ki artık orta ya!a kadar böylesi bir hayat sürmek normal kar!ılanıyor, en 
azından yadırganmıyor. Her !ey yolunda giderse 35-40’a do"ru biraz rahata 
eriyoruz, nihayet kıçımızı mindere koyuyoruz. Yersiz yurtsuzla!ma günümüzün 
baskın e"ilimi gibi... #llaki köyünüzü I$#D›in basması, !ehrinizin bombalanması 
gerekmiyor. Büyük ço"unlu"umuzu evsizlik, i!sizlik hatta cancellanma (dü!-
kün ilan edilme) korkusuyla kırbaçlamadılar mı mesela yıllarca? Okullarda, 
fabrikalarda, i!yerlerinde kamusal ya!amda kı!la disiplini böylesi bir terörle 
sa"lanıyor zaten. Dolayısıyla bu kadar servet birikmi!ken dahi hiçbirimiz için 
güvenceli bir gelecek yok. Çalı!ma hakkı, barınma hakkı, sosyal güvence dev-
leti… Çoktandır unutulmu! kavramlar maalesef. Z ku!a"ından birine bunlar-
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dan söz açarsanız yüzünüze !a!kın !a!kın bakması çok olasıdır örne"in…

“Kimse Nedensiz Kaçmaz Hepimiz Göçmeniz!” sözü içi bo! bir slogan de"il. 
Tüm bu gerçekli"e gönderme yapıyor. Dolayısıyla göçmen dü!manlı"ı ötekile-
re, LGBT#+’lara hiç yakı!mıyor. Biz de böyle yaparsak ba!kasına kızma, öfke-
lenme hakkımız yok demektir. Hayatta bir yer edinmek, hakkımızı almak için 
verdi"imiz tüm bu mücadeleler de suya dü!er üstelik.
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Benim #nterseks Bedenim 1- Otonomi 
:BTFNJO�#BIBS

Benim hikayem, gözlerim görmedi"i için tetkikler yapılırken interseks oldu-
"umun da ke!fedilmesi ile ba!lıyor. #ki ya!ındayken, farklı doktorların ortak 
önerisi ile, gerekli veya acil (ertelenemez) olmadı"ı halde ameliyat ediliyorum. 
‘Erkek’ atanan dokularım alınarak feminize ediliyorum, ‘normalle!tiriyorum’. 
Hala ufakken hormon i"nelerine ve ardından haplarına ba!lıyorum, yine sebe-
bi açıklanmadan ve seçenek sunulmadan.

#nterseks !emsiyesi, içerisinde onlarca farklı varyasyonu barındırıyor. Dola-
yısıyla intersekslerin çok çe!itli geçmi!leri ve hikayeleri olabiliyor. Ben Onur 
Haftası boyunca, belki yaygın görülen ortak deneyimlere de de"inerek, kendi 
biricik interseks bedenim ile ili!kimi anlatmaya çalı!aca"ım.

Bebeklikte ve çocuklukta ya!adı"ım bu tıbbi müdahalelerin en büyük olum-
suz etkilerinden biri benim için bedenimle ilgili haklarımın yok sayıldı"ı hissi 
oldu. Dü!ünün !imdi; sizin adınıza sizin bedeninize kalıcı kararlar veriliyor ve 
bir ömür boyunca bu kararların sonucuyla ya!amak dı!ında pek bir seçenek 
bırakılmıyor. Bedeniniz sizin istek veya ihtiyaçlarınız do"rultusunda da de"il, 
toplumsal normlarla bu normlardan azat olmayan sa"lık (ve aile) sistemleri 
tarafından kalıcı olarak de"i!tiriliyor. Bu süreç sa"lı"ınız için gerekli veya acil 
de olmadı"ında hem beden bütünlü"ünüz hem de kendi bedeniniz hakkında 
özgürce karar verme hakkınız ihlal edilmi! oluyor.

Benim de kendi vücudumla dalgalı bir ili!kim oldu, oluyor. Geçmi!te onu ve 
ona yapılanları kontrol edemedi"im dü!üncesi, hayatımın farklı dönemlerinde 
çe!itli !ekillerde yüzeye çıktı. Örne"in, östrojen ve progesteron almaya ba!la-
dı"ım yıl, daha çocukken, sanıyorum en az 15 kilo aldım. #nterseks oldu"umu, 
aldı"ım !eylerin hormon oldu"unu ve böyle yan etkileri olabilece"ini de bilme-
di"im için, kendimi ‘suçlu’ hissediyordum. $i!man olmayı kontrol edilebilir bir 
suç olarak gören ve !i!manlara daha az de"er veren bir toplumda ya!amak da 
tabi duruma çok yardımcı olmadı. Bir süre sonra açlık-tokluk ve beden algıla-
rım zedelenmeye ba!ladı.

Ergenlik dönemlerinden genç yeti!kinli"e geçerken sırasıyla interseks oldu-
"umu, cerrahi ve hormonal müdahalelere maruz bırakıldı"ımı ve bu müda-
halelerin tek seçenek olmadı"ını ö"rendim. $iddete u"ramı! ve ihlal edilmi! 
hissettim. Daha ufakken bir anda kilo almı! olmamın benim ‘suçum’ olmadı"ını 
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ö"rendikten sonra da beden algımda çok olumlu geli!meler olmadı. Aksine 
farklı !ekillerde daha da çarpıkla!maya devam etti. Çünkü artık ona yapılan 
müdahaleleri de biliyordum.

Bu noktadan sonra beslenmemi ve kilomu tamamen kontrol etmeye çalı!tım. 
Farkında olmasam da kontrol edemedi"im cerrahi ve hormonal müdahalele-
ri telafi edece"i, bedenim üzerindeki otonomiyi bana ‘geri verece"i’ inancıyla 
bunu yapıyordum. Yeterli bulabilece"im bir seviyede kontrol edebilmek için de 
ideal olmayan yöntemler denedim. Yeme bozuklu"u semptomları geli!tirdim. 
Sporla da olumsuz bir ili!ki kurmaya ba!ladım. Kıyafetlerle ve aynalarla küs-
tüm.

Maalesef sonraki yıllarda ba!ka intersekslerin de benzer deneyimlerini oku-
dum ve dinledim.2 

Bedenlerimiz üzerindeki bu kayıp kontrol algısının kendi kendine zarar verme 
(self-harm) gibi farklı !ekillerde de ortaya çıkabilece"ini ö"rendim. #nterseks 
bedenlerimize yapılan tıbbi müdahalelerin olumsuz psikososyal etkileri olabi-
lece"ini, bu etkilerin de çok boyutlu ve katmanlı olabilece"ini gözlemledim.

Ben bu deneyim payla!ımlarından, kendimden ve destek sistemlerimden de 
güç alarak yemeklerle, yemek yemekle ve kilomla barı!mak diyebilece"im bir 
yolculu"a girdim.

Yine de intersekslere !imdiye kadar verilen zararın görünür kılınması, mümkün 
oldu"u seviyede telafi edilmesi ve son bulması için bunların konu!ulması ge-
rekti"ine inanıyorum. 

2 https://kaosgl.org/haber/interseks-ameliyati-ve-yeme-bozukluklari-uzerine-bede-
nim-ne-zaman-benim-olacak

https://kaosgl.org/haber/interseks-ameliyati-ve-yeme-bozukluklari-uzerine-bedenim-ne-zaman-benim-olacak
https://kaosgl.org/haber/interseks-ameliyati-ve-yeme-bozukluklari-uzerine-bedenim-ne-zaman-benim-olacak
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Ne Zaman ve Nasıl Travesti Oldum?
,FSFN�%JLNFO

Ba!lı"ın çarpıcı geldi"inin farkındayım. Beni tanıyanlar için de"il belki ama ta-
nımayanlar için. Geçen yazıda, sonraki yazının konusunu T#HEK, bir sonrasın-
da da muhipleri olarak ilan etmi!tim. Pek parmaklarımı oynatmak istemedim 
bu sevimsiz kuruma, konuya. Onun yerine bir avukat olarak ne zaman travesti 
oldu"umu yazmak daha ilgi çekici geldi. $u son cümlede var mı bir sorun? 
Sona saklayayım.

2012, #zmirli yerel lubunya derne"i Siyah Pembe’nin hukuk danı!manlı"ını ya-
pıyorum, birkaç ba!arılı i!te katkım var, yerel basının dikkati üstümüzde. Tam o 
sıralar bir kö!e yazarı bana ula!ıp, haber yapmak istiyor ama dernekteki mesai 
arkada!ım bunu önermemi!, ben de hep oyalıyorum, ça"rılara falan geri dön-
müyorum. #zimi kaybettirmi!im, rahatım. Zaten yolda denk gelsek birbirimizi 
tanımayaca"ız.

O günler bir yandan da ba"lı oldu"um baronun müzik grubunda saksafon çal-
dı"ım günler. Sıkıcı bir meslek grubu olan avukatlardan müzik grubu kurunca 
ister istemez dikkat çekiyor. Yerel basın da bizi merce"e almı!, prova devam 
ederken stüdyonun kapısından grupla röportaj yapmak için iki ki!i girdi, giren-
lerden birini ba!ka bir haberden tanıyorum, ikinci ki!iyi ise ilk kez gördüm. Gir-
meleriyle birlikte tanıdı"ım muhabir yanındakine döndü ve “Kerem Bey, Kerem 
Bey diye sorup duruyordun, bak i!te burada denk geldik.” deyip güldü. Yanın-
daki ise bir ta!la iki ku! vurmanın ta!kın sevinciyle ellerini yanaklarına götü-
rerek “Travesti Kerem Bey.” diye hafif bir çı"lık attı. Beklemiyordum do"rusu, 
ne diyece"imi bilemedim, böyle anlarda hep kilitlenirim zaten, ben de güldüm, 
müzisyen arkada!lar da bana güldü. Bir !ey söylemeyi elbette gerekli görme-
dim, hala yönelimim veya cinsiyet kimli"imle ilgili tahminlere yanıt vermeye 
gerek görmem. Muhtemelen o ki!i de esasında zihninde heteroseksüel olma-
yan bir erke"i tasavvur etti ama a"zından travesti kelimesi döküldü. Do"rusu, 
bu olaydan !öyle yedi, on sene geriye gitsek benim de transeksüel (O zamanki 
ifade biçimiyle), biseksüel, e!cinsel kavramlarını bilmeden kullandı"ım örnek 
vardır, doludur. $imdi barolarda LGBT#+ 101 semineri düzenleyen ben, bundan 
10 – 15 sene önce yazdı"ım dilekçelerin diline bakıyorum; yazanı LGBT#+ 101 
sınavına soksanız “0’ı çakar.” dersiniz. “Müvekkilim biyolojik olarak erkek ama 
kendini kadın olarak tanımlıyor.” mu ararsınız, “o sırada kadın kıyafeti giyer-
ken…” mi ararsınız; bugün görsem transfobi, heteronormativite deyip suratına 
bakmayaca"ım, “iflah olmaz, yeniden yaz bu dilekçeyi.” diyece"im bir dil.
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#nsan dönü!üyor, hareket dönü!üyor. LGBT#+ hareketin gözümde önemli iki 
tarihsel özelli"i var. #lki yargılamamak. Evet kavramlar yanlı! kullanılabilir, söz-
cükler a"ızdan yanlı! çıkabilir, dahası -cinsel yöneliminizden ba"ımsız- gizli 
fobik de olabilirsiniz. LGBT#+ hareket sizi “ocak dı!ı” ilan etmeden evvel dö-
nü!türmek için u"ra!ır. #kincisi, hareket dönü!türürken kendi de dönü!ür esa-
sında. #fadem bir dı! unsur olarak algılanmama yol açabilir, açmasın, gayet iç 
unsur olarak ve içten yazıyorum.

Nitekim Kaos GL’nin çok eski sayılarına baksanız, hareketin bugünkü diline 
oldukça yabancı metinler de görürsünüz. Geçmi!in inkarına, onu yok saymaya, 
üstünü örtmeye gerek yok. Evet bir zamanlar dilekçeme “müvekkilim biyolojik 
erkek” yazan benim ve hayat beni güzelce çitiledi. Ama i!te hareketin bana 
ö"rettikleri, kattıkları sayesinde !imdi #nsan Hakları Avrupa Mahkemesi ba!vu-
ru formuna yazdıklarım; Adalet Bakanlı"ını, elinin altındaki nüfus kayıtlarından 
ba"ımsız olarak müvekkilime “kadın” olarak hitap etmek zorunda bırakıyor, 
bu zorunda bırakma hali, ba!vurunun ba!arı elde edip etmemesinden ayrı bir 
ho!luk katıyor.

Gelelim ilk paragrafın son cümlesine. Bir avukatın avukat olması ne kadar ilgi 
çekebilirse, travesti olması da o kadar ilgi çekebilir. Dil böyle kuruldu"unda 
normaller devreye girer. Normallerin devrede oldu"u bir dilse önce dilde, son-
ra da hayatta anormalleri türetir. Anormalin oldu"u, anormalin olma halinin ise 
normalle!tirildi"i bir hayat ise ayrımcı bir hayattır, e!itlik lafazanlı"ı tıpkı bugü-
nün Türkiye’sinde oldu"u gibi ancak anayasada ho! görünen bir cümle olur.
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Kesi$imselli"in Çıkmaz Sokakları 
:�ME�[�5BS

Bu yazıyı aslında Kaos GL dergisinin Kesi!imsel Aktivizm sayısına yeti!tirmeyi 
planlıyordum. Ancak, dergi üzerine bir sayı daha çıkardı, bu yazı bir türlü bi-
temedi. Bir yandan sayıda yazılanları okumak için bekletti"imi, di"er yandan 
dergi sayfalarının sınırlılı"ı içerisinde meramımı anlatamayaca"ım gerçe"iyle 
yüzle!ti"imi de itiraf etmem gerek.

Velhasıl; bu yazı boyunca, kesi!imsellik kavramının sınırlarına, kullanım alanla-
rında gözlemledi"im problemlere ve kesi!imsellik etrafındaki tartı!malara de-
"inece"im. Derdim, kesi!imselli"e dair net bir pozisyon belirtmekten ziyade; 
son yıllarda kavramın kendinden menkul bir siyaseten do"ruculuk, ön kabul 
ve etik bir davranı! biçimi olarak in!a edilmesine dair kafa karı!ıklıklarımdan 
bahsetmek… Yazının sonunda Türkçe literatürde kesi!imselli"e dair denk gel-
di"im, okudu"um bazı yazıların linklerini de bulabilirsiniz.3

Bütün bunlara geçmeden önce kavramın kökenlerine gitmek gerekiyor. #lk 
olarak Kimberle Crenshaw’un 1989 tarihli Demarginalizing the Intersection of 
Race and Sex (Çeperleri haritalandırmak: Kesi!imsellik, Kimlik Politikaları ve 
Beyaz Olmayan Kadınlara Yönelik $iddet) makalesinde ortaya attı"ı kavram, 
hukuk davaları üzerinden siyah kadınların u"radı"ı ayrımcılıkları incelemek için 
bir araç olarak kullanılıyor.4 Hukuk teorisyeni Crenshaw’un kavramı, bir yandan 
siyah kadınların patriyarka ve ırkçılı"a kar!ı mücadelesinin sembol isimlerinden 
Sojourner Truth’un kavramın ilk kullanımından çok önceki efsane “Ben kadın 
de"il miyim?” konu!masını anlamlandırmak di"er yandan da özellikle çoklu ay-
rımcılık gibi meselelerde, feminist hareket ve ilerleyen yıllarda LGBT#+ hareketi 
içerisindeki hiyerar!ileri anlayabilmek için kullanılan bir kavrama dönü!tü.5 

90’lı yıllarda yo"un bir !ekilde kullanıldıktan sonra bir süre unutulan ancak son 
on yılda dünya genelinde tekrar, Türkiye’de ise bu yo"unlukta ilk kez gündeme 
gelen kavramın özellikle son dönemde sanki her meseleyi çözebilecek, her 
kapıyı açacak bir sihirli anahtara dönü!tü"ü fikrindeyim. Ancak her kavram 
gibi sınırları oldu"unu hatırlamamız gerekiyor.

3 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/kesisimselligin-cikmaz-sokaklari
4 https://feministbellek.org/kesisimsellik/
5 http://morpsikolojidergisi.org/2019/11/03/sojourner-truthun-mirasi-ben-kadin-degil-mi-

yim/#_ftn2

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/kesisimselligin-cikmaz-sokaklari
https://feministbellek.org/kesisimsellik/
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Kavramın kendisine ve sınırlarına dair

Kavramlar; belirli olayları, olguları, meseleleri anlamak için ortaya attı"ımız ke-
limelerdir. E"er ki e!itlik ve özgürlük iddianız varsa buna bir de de"i!tirmeyi, 
dönü!türmeyi, yıkmayı da eklemek gerekir. Belli bir toplumsal gerçeklikten, o 
gerçekli"in etkilerinden ba"ımsız kavramsalla!tırmalar ço"u zaman sonsuza 
dek unutulur. Egemenin elinde de olsa, ezilenin elinde de olsa her kavram 
nihayetinde gerçeklikten beslenir. Egemenin elinde o gerçekli"i maskelemek 
için bir araca dönü!ürken, ezilenin elinde o maskeyi ortadan kaldırıp çıplak 
gerçe"i haykırmak için bir megafona dönü!ür. Haliyle, bugün kesi!imsellikten 
bahsediyorsak; bu kavramın i!aret etti"i hakikatlere bakmamız gerekir.

Kesi!imsellik, farklı tahakküm biçimlerine maruz bırakılan öznelerin özgül de-
neyimlerini görünür kılmak için kullanılan bir kavram. En özet haliyle kesi!im-
sellik, tahakkümün tek boyutta ele alınmasının farklı tahakküm biçimlerinin iç 
içe geçerek görünmezle!tirdi"i özneleri ve deneyimlerini daha da görünmez-
le!tirdi"i gerçe"ini tespit eden ve bunun üstesinden gelmek için bir yakla!ım 
öneren bir kavramdır.

Kavramlar, ortaya atıldıkları an ve ba"lamın dı!ına do"ru her daim esnese de 
o ba"lamdan ve andan izleri ta!ımaya devam eder. ABD’de, oranın kendine 
has hukuk sistemi içerisinde, çalı!ma hakkı ba"lamında ayrımcılı"a ili!kin bir 
kavram olan kesi!imsellik; nasıl olur da bütün dünyada, hukuk ba"lamının da 
dı!ında tüm ba"lamlarda, hak mücadelesini a!an feminizm, sosyalizm, kuir 
mücadele gibi devrimci mücadelelerde ve sömürüye ili!kin meselelerde i!lev-
sel bir kavram olabilir?

Bu soruya yanıtım, soruyu sorma biçimimden anla!ılaca"ı üzere olmayaca"ı 
yönünde. ABD’nin tüm dünyanın genelinden fazlasıyla ayrıksı duran jüri sis-
temli hukukunda hakimlerin söylemleri üzerinden yapılan bir analizde kulla-
nılan aracın ba!ka yerlerdeki hukuk sistemlerinde bile i!levsel olmayabilece"i 
ortadayken; kesi!imselli"in hukuk alanı dı!ında da tartı!masız kullanılan bir 
kavrama dönü!mesi meseleleri anlamaya ve de"i!tirmeye dair bir tür kolay-
cılık gibi geliyor. Benzer !ekilde, hukukun insan hakları mücadelesi açısından 
bile yetersiz oldu"u tespiti yapılırken, insan hakları mücadelesini de a!an bir 
mücadele tahayyülünün sihirli anahtarı kesi!imsellik olamaz. Ve yine, ayrımcı-
lı"ın sömürü ve tahakküm sistemlerinin bir semptomu oldu"u ancak mesele-
nin kendisi olmadı"ını dü!ünürsek; deyim yerindeyse semptomu tedavi etmek 
için geli!tirilen bir kavram olan kesi!imsellik, sadece ate!imizi dü!ürüyor. An-
cak, o sırada dip dalga olarak e!itsizlik, sömürü ve her türlü tahakküm biçimi 
çevremizi sarmaya devam ediyor. Kesi!imselli"in bu kadar sahiplenilmesinde, 
hakikatin bir bölümüne de"di"i gerçe"i var. Bu, es geçemeyece"imiz bir me-
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sele. Bir kavramdan bir yönteme do"ru kesi!imselli"in tarihsel seyri, karma!ık 
meseleleri sadele!tirme gücünde saklı. Ço"u zaman bu sadele!tirmelere ihti-
yaç duyuyoruz. Ancak her sadele!tirme bir yandan da törpüleme anlamına ge-
liyor. Örne"in, Sojourner Truth’un “Ben kadın de"il miyim?” çıkı!ını hem siyah 
hem de kadın olmanın yarattı"ı kesi!imsel ayrımcılık diye okumanın böylesi bir 
törpüleme oldu"u fikrindeyim. Bir cümle ve öncesindeki manifesto gibi konu!-
masında “ya!lı Sojourner”, bundan çok daha fazlasını söylüyor. Sojourner, bir 
siyah ve bir kadın olmanın kendisinin aslında bir ayrımcılık artı bir ayrımcılık 
etti iki ayrımcılık olmadı"ını çok net bir !ekilde ortaya koyuyor. Sojourner, bu 
deneyimlerin kendisini bamba!ka birine dönü!türdü"ünü ma"dur diliyle de 
de"il, gayet meydan okuyan bir üslupla aktarıyor. Bü!ra Alparslan’ın çevirisiyle 
!u bölüm sanırım Sojourner’ın ne demek istedi"ini anlamamızda yeterli ola-
caktır:

“E!er Tanrı’nın yarattı!ı ilk kadın dünyayı tek ba"ına ba" a"a!ı edecek 
kadar güçlü idi ise "imdi bütün bu kadınlar da (ve platformun üzerin-
den göz gezdirdi) aynı gücü bulup dünyayı tekrar ba" a"a!ı edip bu 
sefer do!ru tarafı yukarıya ta"ımalı ve (kadınlar) "imdi bunu yapmak 
istiyorlar, erkekler de kadınlara izin verseler iyi ederler.”6 

Kesi!imsellik kavramının günümüzde çe!itli ma"duriyetleri bir arada ele al-
mak için kullanılması tesadüf de"il bana kalırsa. Çünkü kavram, bir hukuk 
davasından çıktı. Davalarda ma"durlar, sanıklar, failler, savcılar, avukatlar, ha-
kimler ve ABD’de jüri vardır. Ancak hayat, bu denklemin çok daha ötesinde ve 
karma!ık bir mesele. Haliyle, bir ma"duriyetin giderilmesi için açılan davanın 
yeni ma"duriyetler yaratmasını anlatmak için kullanılan bir kavramın, bütün 
ma"duriyetleri anlamak ve anlatabilmek için kullanılması günün sonunda 
bizi hem bir ma"duriyet siyasetine hem de tam da anlattı"ını iddia etti"i 
ma"duriyetleri anlatamamasına yol açıyor. Siyaset, sadece ma"duriyetlerin 
dile gelmesinden ve geldi"i anda çözülmesinden ibaret olsaydı dünyamız 
çok daha iyi bir yer olabilirdi. Ancak maalesef de"il. Haliyle, kesi!imselli"i 
ister bir kavram isterse bir yöntem olarak benimseyelim her daim tetikte ol-
mamız gerekiyor. Hangi kapıları açıp, hangi kapıları kapattı"ına dikkatlice 
bakmadıkça kısa yol olarak gördü"ümüz bu yol, dolambaçlı bir çıkmaz soka-
"a dönü!ebiliyor. En basitinden, trans kadın olmanın ülkemizde korkunç de-
recede e!itsizlik, haksızlık, ayrımcılıkla yüzle!mek oldu"unu biliyoruz. Buna 
ek olarak örne"in bir de seks i!çisi iseniz; katmerlenen meselelerin sizi iyice 
sessizle!tirmesi, size ma"dur olmaktan ba!ka bir alan tanımaması gerekir 

6 http://morpsikolojidergisi.org/2019/11/03/sojourner-truthun-mirasi-ben-kadin-degil-mi-
yim/#_ftn2
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de"il mi? Oysaki LGBT#+ hareketinin tarihi dünyada da Türkiye’de de seks 
i!çisi trans kadınların açtı"ı alanlarda sesini yükseltenlerin de tarihi bir yan-
dan. #ki tahakküm biçiminin kesi!mesi sizi ma"dur etti"i kadar, dayanı!mayı 
mümkün de kılabilir. Sizin, kaybedecek hiçbir !eyinizin olmaması, üzerinize 
boca edilen farklı tahakküm biçimleriyle ba! etmek için geli!tirdi"iniz yollar 
sizi dünyayı yerinden oynatacak kadar kudretli bir siyasi özneye de dönü!tü-
rebilir. Kesi!imsellik, !u an kullandı"ımız haliyle “ma"durlara alan açmanın” 
ötesine dair bir ufuk sunmuyor. Bu alan açmanın kendisinin ise, tarihsellikten 
kopuk oldu"u fikrindeyim. Kesi!imsel bakarak LGBT#+ hareketinde lezbiyen-
ler görünmezdir diyebiliriz. Ancak, anın foto"rafını çekerken 90’lardan beri 
Sappho’nun Kızları, Venüs’ün Kızkarde!leri, LezBiFem gibi örgütlenmelerin 
açtı"ı alanları, lezbiyenlere kimsenin görünürlük bah!etmedi"ini aksine hem 
hareket içerisinde hem de dünyanın geri kalanında kendi mücadeleleri ile 
hak ettikleri itibarı aldıklarını da görmezden geliriz. Ve bu yakla!ımın, müca-
delelere haksızlık oldu"unu dü!ünüyorum. Peki bu durum harekette lezbo-
fobi olmadı"ı anlamına mı gelir? Hayır, aksine tam da bu tarih aynı zamanda 
hareketteki lezbofobinin de tarihidir. Ancak kesi!imselli"in adeta bir bilim 
insanı edasıyla, büyüteçle bakarak aradı"ı donmu!, kalıpla!mı! kimlik ve de-
neyimler yerine; de"i!en, dönü!en, dönü!türen mücadeleler tarihine bakmak 
gerek bunu görebilmek için.

Kavramın, tahakküm biçimlerini silmesine dair

Tam da buradan bakınca, kesi!imselli"in bir yandan da çe!itli tahakküm bi-
çimlerini e!itledi"i, aynıla!tırdı"ı ve bu yolla sildi"ini gözlemliyorum. Bunu da 
oda"ı tahakküm biçiminden alarak kendinden menkul bir özneye çevirerek 
yapıyor. Kesi!imselli"in tanımı her ne kadar çe!itli tahakküm biçimlerini i!a-
ret etse de bu alandaki yazı ve tartı!maların büyük ço"unlu"unda ki!ilere ve 
ki!ilerin ta!ıdı"ı kimliklere odaklandı"ı bir gerçek. “Kürt, Alevi, biseksüel, i!çi, 
erkek olmak”, “Engelli, non-binary, Ermeni, kadın olmak” gibi formülasyonlar 
üzerinden hem akademik tezler yazılıyor hem de mücadelenin hattı örülüyor. 
Bu yakla!ımdaki sorunları birkaç maddede incelemek istiyorum.

Oda"ı özneye çevirmek, özne temelli bir siyaset anlamına gelmiyor. Aksine 
kendimi bir laboratuvar ortamında hissediyorum ben sıklıkla. Alevilik üzerine 
konu!tu"um bir bulu!mada kar!ımdaki insanların gözlerinde ı!ıklar çakması 
ve büyük bir i!tahla, “Aaa sen aynı zamanda Alevi miydin?” diye üzerime atla-
maları beni öznele!tirmiyor. Aksine bir süs e!yasına dönü!türüyor. Kesi!imsel-
li"in, herhangi bir kimli"e kendili"inden siyasi bir öznelik ataması deneyimle 
yanlı!lanan bir varsayımdan ibaret. Kimliklerimiz, kim oldu"umuz de"il; bun-
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larla ne yaptı"ımız bizi öznele!tiriyor.

Di"er yandan, kesi!imselli"in neredeyse sadece ontolojik bir meseleye dö-
nü!tü"ünü de söylemek gerekiyor. “X’ler vardır” cümlesi, yok sayılmaya kar!ı 
önemli bir çıkı! olsa da sonrasında ba!ka cümleler de kurmak gerekmez mi? 
Tartı!mayı varlık-yokluk eksenine sürüklemek bir önceki maddede bahsetti-
"im ara!tırmacı refleksinin bir ürünü bana kalırsa. Oysaki siyasal ve toplumsal 
e!itlik mücadelemiz bir yandan da bizleri ara!tırmak isteyenlere “na!” demekle 
geçmedi mi? Peki neden bir anda her birimiz ara!tırmacı reflekslerini sahiple-
nirken buluyoruz kendimizi?

Akademi ile e!itlik mücadeleleri arasındaki ili!kiyi her daim gerilimli bulmu-
!umdur. Ve gerilimli kalmasında da fayda oldu"una inanıyorum. Klasik bir so-
kak mı akademi mi tartı!masından öte; akademinin bilgi üretimi ve yaygın-
la!tırılması konusundaki tekelci e"ilimlerine direnmedi"imiz zaman ancak ve 
ancak “Madun konu!abilir mi?” gibi bir dönemin çok popüler ve tuhaf sorusu-
nun nesnesi olabiliyoruz. Madun hep konu!uyor da sen anlayabiliyor musun, 
dinliyor musun acaba diye sormak ise tam da bu direni!in bir ürünü olarak 
ortaya çıkıyor. Kesi!imsellik meselesinde de böyle bir direnmeye ihtiyacımız 
oldu"u fikrindeyim. Akademik çalı!malarda, özgünlük yakalamak u"runa kesi-
!en kimliklere odaklanmak yaygınla!ıyor. Ancak, birço"unun tahakküm biçim-
lerinden çok kimlikleri sorunla!tırdı"ını da görüyoruz.

Tam da buradan, kesi!imselli"in ilkokuldaki kümeler gibi törpülenmi! bir anla-
yı!la tahakküm biçimlerini görünmezle!tirdi"i fikrindeyim. Kümelerin içerisine 
insanları koyuyor çünkü. Yenilik iddiası da buradan geliyor. Yoksa patriyarka 
ile kapitalizm ili!kisini maddeci feministler ortaya koyalı çok oldu. Irkçılık ve 
kapitalizmin i! birli"i siyahların ABD’deki direni!inde fa! diye ortaya dökül-
dü. AIDS salgını döneminin radikal kuirleri, ırkçılık ve heteroseksizmi !öyle bir 
güzel salladı. Ancak kesi!imsellik, bunlardan daha ziyade bu eylemleri ger-
çekle!tirenlere ı!ık tutuyor. Ancak o ı!ık da bir yandan kimlikleri katıla!tıran, 
donduran bir ı!ık.

Siyah bir gey hem siyah hem e!cinsel midir? Yoksa siyah gey olmak ken-
di ba!ına ba!ka bir kimlik midir? Kesi!imselli"e ili!kin yazında her ikisini de 
söyleyenlere rastlamak mümkün. Ancak, bu soruyu neden ve hangi motivas-
yonla sordu"umuz ise yanıtsız. Burada soruyu tersine çevirmemiz gerekiyor 
bence. Irkçılık ve homofobi nerede, nasıl i! birli"i yapar? Ve böyle ilerledi-
"imizde örne"in ırkçılı"ı anlamaya ve yok etmeye dair geli!tirdi"imiz yön-
temlerin, homofobiyi anlamaya ve yok etmeye dair mücadelede her zaman 
i!levsel olmayabilece"ini de fark edebilece"iz. Ezbere bir !ekilde yineledi-
"imiz; “Kürtler, kadınlar, Aleviler, LGBT$+’lar aynı sistemden muzdarip, aynı 
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dertleri var.” cümlesi kadar gerçe"e temas etmeyen bir cümle daha yok. En 
basitinden evinde Alevi olabilirken sokakta Sünni gibi davranmaya zorlanmak 
genel geçer bir do"ru. LGBT#+’lar açısından ise evinde cis hetero taklidi, belli 
sokaklarda kendin, belli sokaklarda görünmez olmak genel geçer bir do"ru. 
Bu iki deneyim, nasıl olur da aynı olabilir? Bu iki deneyimi de ya!ayan Alevi 
LGBT#+’lar bu durumda iki tane aynı ki!i midir? Birlikte mücadele etmek için 
dertlerimizin aynı olması gerekmiyor. Veya tahakküm biçimleri tek tek her biri-
mizde ki!i ya da grup olarak aynı dertleri yaratmıyor. Aynı ba! etme biçimlerini 
geli!tirmiyoruz. Merce"e, aynılıklarımızı de"il; tahakküm biçimlerinin i! bir-
liklerini almak gerekiyor. Öbür türlüsü, birbirimize ne kadar aynı oldu"umuzu 
anlatmak gibi tuhaf bir yarı!a dönü!üyor. Kesi!imselli"in, tahakkümün i!leme 
biçimlerine mesafesi ve bir dönemin “çok kültürlü, mozaik” liberalizminden 
ilhamla kurdu"u hattın kolaycılı"ın yanı sıra, ba!ka bir dünya tahayyülünü de 
kısıtladı"ını dü!ünüyorum.

Bu kısıtlama, tam da hukuk davasından çıkan bir kavrama yara!ır !ekilde iki 
mesele ekseninde dönüyor: “Kapsayıcılık” ve “düzenlemeler”. Meselelere hu-
kuki çözümler bulmak nicedir hem kadın hareketinin hem de LGBT#+ hare-
ketinin açmazı. Hukukun ayaklar altında oldu"u bir yerde bir noktaya kadar 
anladı"ım, parçası oldu"um bir e"ilim olsa da hukuki çözümleri nihai çözümler 
olarak görmek ve sunmak, bizleri evlilik e!itli"ini sa"layacak kampanyacı bir 
aktivizme götürür sadece. Ki, sa"layabilece"imiz de meçhul. Haliyle, sömürü 
ve e!itsizliklere kar!ı kurum ve örgüt içi düzenlemeler de her ne kadar gerekli 
olsa da günün sonunda sadece birtakım yönergelerden ibaretler. $irketlerin, 
kesi!imsellik meselesine yakla!ımın özeti olan kapsayıcılık düzenlemelerinin 
nasıl ikiyüzlüce oldu"unu anlamak için küresel firmaların ABD ve Türkiye’deki 
uygulamalarına bakmak yeterli. Di"er yandan kapsayıcılık kavramının kendisi 
bana fazlasıyla lütufkar geliyor. Kimse beni kapsasın istemem, ne münasebet? 
Tarla mıyım ben ki beni çitlerle kapsayacaksınız? Aynı zamanda kapsayıcılık, 
illa bir özne bekliyor. Nasıl ki heteroseksizmin !ekillendirdi"i tüm mekanizma-
ları, kurumları de"i!tirmek yerine homofobiye kar!ıyız makyajıyla günü kurtar-
mak bir alı!kanlı"a döndüyse; örne"in okulları heteroseksizme kar!ı dönü!tür-
mek yerine bir ö"rencinin açılması bekleniyor. “Trans ö"rencimiz olursa adım 
atarız tabi” yakla!ımı, tam da o trans ö"rencinin var olabilmesini engelleyen 
uygulama oluyor. Haliyle, lensimiz kapsayıcılık oldu"unda; dönüp dola!ıp yine 
ve yeniden varlık-yokluk ikilemine hapsoluyoruz.

Bütün bu soru ve kafa karı!ıklı"ımın son halkası ise kesi!imsellik ve etik me-
selesi. Kesi!imsel olmak (kesi!imsel olmak ne demek ben de bilmiyorum açık-
çası, bir insan ya da örgüt nasıl kesi!imsel olur onu da anlamıyorum, kavramın 
sınırlarının esnemesinin son merhalesi bu sanırım) etik bir ön kabule dönü!ü-
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yor. Etik üzerinden siyaset yapmayı hep tehlikeli bulurum. Etik, ahlaktan farklı 
olsa da ahlakla fazlasıyla kesi!en bir mesele. Di"er yandan etik tutumları, po-
zisyonları siyaset yapmak sanma hatasına da sık sık dü!üyoruz. Siyasetten 
benim anladı"ım tutum ve pozisyondan ziyade eylem. De"i!tirici, dönü!türücü 
eylem. Öbür türlüsü atıl ve dura"an bir heykel olmamız anlamına geliyor. Eti"i 
merkeze alan bir siyaset biçimi de böylesi bir eylemsizli"e, bütün siyasal ve 
toplumsal sömürü biçimlerini bireyin kendisini de"i!tirerek, arınarak ula!ma-
sıyla çözebilece"imiz bir tür politikaya yol açıyor. Meseleyi iyilik-kötülük, do"-
ruluk-yanlı!lık ekseninde tartı!tıkça; tuhaf bir tür bireycili"e mahkûm oluyoruz. 
Oysaki, benim derdim ki!ilerle, onların ayrıcalıklarıyla de"il. O ayrıcalıklarıyla 
ne yaptıkları, yolda!ım olup olamayacaklarını belirler ancak. O ayrıcalı"ı lu-
bunyalara kar!ı silaha dönü!türmeleri, mücadele etti"im o düzenin piyonu ol-
dukları anlamına gelir. Bunun da iyi ya da kötü olmakla hiç alakası olmadı"ı 
fikrindeyim. Siyasi mücadeleye vicdanı ça"ırmaktan bugüne kadar kimse ha-
yır görmedi. Bu düzen, insanlar kötü oldu"u için de"il; sömürü ve e!itsizlikten 
bir grup çıkar sa"lamaya devam etti"i için sürüyor. Kesi!imselli"e en temel 
ele!tiri de aslında tam da sınıf ba"lamından geliyor…

Yazıyı, bu karı!ıklık içerisinde bireye indirgenmi! “kim öznedir?” tartı!maların-
dan sıyrılarak kapitalizm, patriyarka, heteroseksizm, ikili cinsiyet rejimi, ırkçılık, 
sa"lamcılık, türcülük gibi tertibatların göz göre nasıl i! birlikleri yaptı"ını fa! 
etmek için tartı!mak ve kuir feminist yolda!lı"ın her birimizi nasıl de"i!tirdi"i-
ni hatırlamak umuduyla burada bırakıyorum. Kimliklerimiz kesi!ti"i, tahakküm 
biçimleri bize “aynı” ya da “benzer” !eyleri ya!attı"ı için birlikte mücadele et-
mek de"il benim açımdan kuir feminist yolda!lık. Aksine, hiç de benzer !ey-
ler ya!amadıklarımı dinlemek, hiç de ortak özelliklerimin olmadı"ının yanında 
durabilmek, bir di!linin çarkları gibi hareket eden tüm bu tahakküm biçimlerini 
yıkıp atmak için…
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Hakların ı!ı"ında LGBT#+’lar 
için bir e!itli"i örmek.
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#nterseks Çocukların Ya$adı"ı Hak #hlalleri 
Neden Çocuk #stismarıdır?
#FMHJO�(ÛOBZ

#nterseks çocuklar klitoris küçültme (klitoridektomi), kadın cinsel organını mo-
difiye etmek için yapılan labiaplasti, vulvoplasti, normalden daha küçük erkek 
genital organları (mikropenis) ile do"an bebeklerde kız çocu"u görünümü ver-
mek için yapılan vajinoplasti gibi ameliyatlara maruz kalıyor. Bu ameliyatlar 
anestezi ve ba!ka etkenler nedeniyle risk ta!ıyor ve fiziksel sa"lık sorunlarının 
yanı sıra ruhsal yaralar açıyor.

Tipik erkek veya kadın cinsiyet geli!imini kolayla!tırmak için interseks çocuk 
ve ergenlere rıza dı!ı hormon tedavisi de uygulanıyor.

#nterseks çocukların maruz kaldı"ı kapsamlı ve sistematik !iddet, yıllar boyu 
sürebiliyor. Buna ra"men günümüzde hala cinsel !iddet ya da çocuk istismarı 
denildi"inde ilk akla gelen !ey intersekslerin ya!adıkları olmuyor ve bu kor-
kunç !iddetin daha fazla duyulmasını istiyoruz.

18 ya!ın altındaki bir çocu"a kasıtlı olarak zarar verme veya kötü muamele 
çocuk istismarı olarak kabul edilir. Çocuk istismarı, ço"u zaman aynı anda 
meydana gelen pek çok farklı biçimde olur. Çocuk istismarı sayılan faktörlerin 
ne oldu"unu ve interseks çocukların ya!adıkları hak ihlallerinin neden çocuk 
istismarı oldu"unu madde madde açıklayalım:

Fiziksel istismar: Fiziksel çocuk istismarı, bir çocuk kasıtlı olarak fiziksel ola-
rak yaralandı"ında veya ba!ka bir ki!i tarafından zarar görme riskine maruz 
kaldı"ında meydana gelir.

#nterseks çocukların ya!adı"ı fiziksel istismar: #nterseks çocuklara ge-
rek zaman zaman aile yakınlarının gerekse tıp çalı!anlarının yaptı"ı fiziksel 
müdahaleler fiziksel istismardır. Bu yakınları tarafından çocu"un rızası alın-
madan genital organlarının incelenmesi ve ba!kalarına gösterilmesi olabilir, 
doktorların ve di"er çalı!anların aynı !ekildeki incelemeleri de olabilir. Sebebi 
anlatılmadan ve bilgilendirilmi! rıza olmadan, tıbbi gereklili"i de olmadan ger-
çekle!tirilen her türlü muayene ve tetkik fiziksel istismardır.

Cinsel istismar: Cinsel çocuk istismarı, ok!ama, oral-genital temas, cinsel 
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ili!ki, istismar veya çocuk pornografisine maruz kalma gibi bir çocukla yapılan 
herhangi bir cinsel faaliyettir.

#nterseks çocukların ya!adı"ı cinsel istismar: Pek çok interseks çocuk, 
rıza dı!ı tıbbi müdahaleler esnasında cinsel amaçlı olmasa dahi genital organ-
larına ve bedenine dokunulmasına maruz kalmaktadır. Pek çok ki!isel dene-
yim aktarımında zaman zaman interseks “tıbbi süreci” içindeki bu çocukların 
tıbbi ortamlarda cinsel amaçlı saldırıya da maruz kaldı"ı, çocu"un sözde tıbbi 
gerekçelerle erken ya!ta bedensel sınırlarının ihlal edilmesine alı!tırılması ne-
deniyle bu istismarı hemen algılayamaması ortaya çıkmaktadır.

#ntersekslerin ki!isel hikayelerinde doktorların çocu"un “cinsel fonksiyonlarını 
test etmek” bahanesiyle genital organları elle uyarması, ok!aması, çocuk üze-
rinde vibratör ve benzeri araçlar kullanması ya da çocu"un bunları kullanma-
sının istenmesi gibi ayrıntılar yer almaktadır.

Yaptı"ı “klitoris küçültme” ameliyatlarıyla tanınan ve pek çok kez interseks ak-
tivistlerin protestolarına konu olan Dr. Dix Poppas, yaptı"ı cerrahi müdahalele-
rin cinsel fonksiyonları nasıl etkiledi"ini görmek için çocuklar üzerinde vibratör 
kullanmasıyla biliniyor. Poppas, bu nedenle mesle"inden menedilmedi ya da 
herhangi bir disiplin soru!turması geçirmedi ve 2018’de yaptı"ı savunmada 
sadece “bu testleri videoya kaydetse daha iyi olabilece"ini” belirtti.

Ebeveynlerinizin, bir tıbbi sorun olmadı"ı halde sadece toplumsal kaygılarla, 
siz çocuk ya!tayken genital organlarınız ve cinsel hayatınız üzerine dü!ünmesi 
ve bunun için müdahale etmesi zaten yaralayıcı bir ihanet, güven kaybı ve bir 
cinsel !iddettir. Bir ebeveyninin re!it olmayan çocu"unun klitorisinin !ekli ve 
nasıl çalı!tı"ı üzerine kafa yorması ve bunlar için para, zaman ve enerji harca-
ması sa"lıklı bir davranı! de"ildir!

Yeti!kinler arasında rızaya dayalı birçok ili!ki !ekli toplumca “sapkın” sayılırken 
çocuklara kendi ebeveynleri ve “bilim insanı” doktorlar tarafından zorla yapı-
lan bu “gerçekten sapkın” müdahalelerin “normal” sayılması çok problemli bir 
durumdur.

Duygusal istismar: Duygusal çocuk istismarı, bir çocu"un özgüvenine veya 
duygusal iyili"ine zarar vermek anlamına gelir. Bir çocu"u sürekli olarak kü-
çümsemek veya azarlamak gibi sözlü ve duygusal saldırıları ve bir çocu"u izo-
le etmeyi, görmezden gelmeyi veya reddetmeyi içerir.

#nterseks çocukların ya!adı"ı duygusal istismar: #nterseks çocuklar dı! 
görünü!leri; fiziksel özellikleri ya da interseks durumlarının getirdi"i di"er özel-
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likleri nedeniyle uzun yıllar boyunca gizlilik, utanç, suçlanma ve özgüvensizlik 
içinde büyütülmekte, duygusal istismara maruz kalmaktadır.

Çocuk ya!ta ki!inin en güvendi"i, en yakınındaki insanlar ailesidir. Yapılan rıza 
dı!ı müdahaleler çocuk tarafından güvendi"i insanların ihanetine u"ramak ve 
oldu"u gibi kabul edilmemek, oldu"u gibi sevilmemek, onaylanmamak anla-
mına gelir. #nterseks çocukların ya!adıkları süreçler her yanıyla a"ır bir duygu-
sal istismardır ve ileride kompleks post travmatik stres sendromu olmak üzere 
pek çok ruh sa"lı"ı sorunu ya!amalarına yol açmaktadır.

Tıbbi istismar: Tıbbi çocuk istismarı, bir ki!i bir çocu"un sa"lık durumu hak-
kında tıbbi müdahale gerektiren yanlı! bilgi verdi"inde, çocu"u yaralanma ve 
gereksiz tıbbi bakım riskiyle kar!ı kar!ıya bıraktı"ında meydana gelir.

#nterseks çocukların ya!adı"ı tıbbi istismar: Yukarıdaki maddelerde de 
pek çok !ekilde açıkladı"ımız gibi, interseks çocukların ya!adıkları rıza dı!ı sü-
reçlerin tamamında tıbbi istismar, toplumsal kurallara uymak u"runa tıbbın, 
mesleki eti"in, bilimin ve insan haklarının ihlal edilmesiyle kar!ıla!ılmaktadır. 
Buna muayene, tetkik ve te!his süreçleri, tıbbi gereklili"i olmadan kullandırılan 
ilaçlar ve cerrahi müdahaleler dahildir.

#hmal: Çocuk ihmali, yeterli yiyecek, barınak, !efkat, denetim, e"itim veya di! 
bakımı veya tıbbi bakım sa"lanamamasıdır.

#nterseks çocukların ya!adıkları ihmaller: #nterseks çocuklar özellikle kır-
sal bölgeler ya da yoksul ülkelerde aile tarafından istenmemek, ihmal edilmek, 
zaman zaman aileden uzakla!tırılmak hatta ölüm riskiyle kar!ı kar!ıya kal-
maktadır. Bazı ülkelerde do"um öncesi yapılan tetkiklerde çocu"un interseks 
oldu"unun tespit edilmesi durumunda, anne bebe"i istedi"i, bebe"in sa"lık 
sorunu olmadı"ı halde ve sadece bebe"in interseks olması nedeniyle, kürtaj 
önerilmektedir. Açık interseks kimli"iyle yeti!tirilen ve tıbbi müdahaleye u"ra-
mayan çocuklar, interseks oldukları biliniyorsa bazı geli!mi! Batı ülkelerinde 
dahi okullara alınmak istenmemekte, aileler bunun için mücadele vermekte-
dir. Geri kalmı! ülkelerde interseks do"an çocu"un öldürülmesi de ne yazık ki 
rastlanan bir durumdur.
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Cinsiyet Disforisi Buzda"ının Görünen Kısmı, 
Devletin Cinsiyet Kimli"i Ho$nutsuzlu"unu 
Görünür Kılmalıyız 
)BZBU�¬FMJL

Türkiye’de ya!ayan transların sorunlarına kim olarak, nereden, nasıl bakıyoruz? 
Türkiye’deki trans politikalarının dili, kimlerin a"zıyla konu!uyor? Atanmı! is-
mimize kar!ın kendi ismimizi koyma kudretimiz, kendi sürecimizi adlandırma-
ya da yetiyor mu? Cinsiyet kimli"i sürecimize ili!kin ya!adı"ımız sorunlar, bu 
alandaki sosyal politikaya, yeterince ve do"ru bir !ekilde yansıyor mu?

Yukarıdaki sorular, transların sürecine ili!kin cevaplanması gereken temel so-
rulardan birkaçı. Türkiye’de ya!ayan transların sorunlarına kim olarak, nereden, 
nasıl baktı"ımız; sorunları tanımlama !eklimizi ve sorunlara yakla!ımımızı be-
lirliyor. Yakla!ımın, ya!anılan sorunu, do"ru i!aret etmede ne derece önemli 
oldu"unu, engelli hak mücadelesi örne"i üzerinden görebiliriz.

Türkiye’deki tek trans öz örgüt olarak kurulan Pembe Hayat dahil olmak üzere, 
LGBT#+ sivil toplum örgütlerinin, transların sürecine atadıkları “uyum” ifade-
sini sorunsalla!tırıp, cinsiyet kimli"i süreci temelinde transların de"il, devletin 
sa"laması gereken uyuma i!aret edilmesi gerekti"i yönündeki politik ele!tiri-
mi dile getirmi!tim.7 Ancak maalesef ya yeterince derdimi anlatamadım ya da 
gözlerden kaçtı. Bir ihtimal daha var ki, orası arı kovanı gibi çomak sokarsam 
i!in içinden çıkamayabilirim. O ihtimal, kimin kime tabi kılındı"ıyla ilgili, kimin 
söz söyleme, ad koyma kudretine ne kadar sahip oldu"uyla ilgili. Kimin trans 
özne olup, karar mekanizmalarında ne kadar aktif rol aldı"ı ile ilgili. Kimin is-
tihdamda, kendine ne kadar yer buldu"uyla ilgili. Kimin akademiye, kimin uz-
manlık gerektiren farklı disiplinlere yön verdi"iyle ilgili. O yüzden, o ihtimali bu 
yazıda sadece güç ve otorite olarak ele alaca"ım.

Türkiye’de ya!ayan transların sorunlarına kim olarak, nereden, nasıl bakıyoruz 
sorusuna ben: Türkiye’de yakla!ık on yıldır transların sürecine ili!kin gönüllü 
emek veren, alt sınıfa mensup, i!siz, isyankâr, feminist, çocuk da kariyer de 
yapamayan trans aktivist bir kadın olarak cevap veriyorum.

7 KAOS GL.org 2018/ Transların geçi! sürecine dair kullanılan kavramlar / Hayat Çelik
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Engellilik, günümüzde bir bakım ya da rehabilitasyon sorunu olarak de"il; in-
san hakları, yurtta!lık ve e!itlik sorunu olarak görülmektedir. Engelli hareketi-
nin talepleri ve sesleri bu yakla!ım de"i!iminin temel nedenidir.8

Neden engelli hak mücadelesi?

Çünkü engelli bireylerin hak mücadelesinde kat ettikleri yolun, trans mücade-
lesinde de çok i!levsel olaca"ını ve aralarında, ya!anılan sıkıntılar açısından 
benzerlik oldu"unu dü!ünüyorum. Zira engellerimiz ortak. Engellerimiz var olu! 
biçimlerimizde de"il, egemen toplumsal zihniyette ve devletin politikalarında.

Engellilere yönelik sosyal politikalarda geli!en yakla!ıma benzer bir sürecin, 
translara yönelik sosyal politikalarda da A’ dan Z’ye bir dil olarak geli!tirilmesi 
gerekiyor.

Eskiden engel, ki!iye özel bir kusur olarak görülürken; artık toplumların kusur-
larının bir sonucu olarak ortaya çıkan ayrımcılık sorunu olarak de"erlendiril-
mekte.9 Örne"in yürüme engeli olan bir ki!inin, hayata e!it katılımının önün-
deki engeller, önceden salt onun bedeni üzerinden i!aret edilerek, buz da"ının 
altındaki sebepler görünmez kılınıyordu. Engelli bireylerin ya!adı"ı sorunlar, 
kendi bedenlerinin “eksikli"ine” indirgeniyordu. Devletin, sokakların, binaların, 
kurumların engelli eri!imine ne kadar uygun oldu"una yönelmi! bir politik yak-
la!ım egemen de"ildi.

Daha sonraları, konunun öznesi olan engelli bireylerin, kendi bakı! açılarının, 
deneyimlerinin, kendi sözlerinin sosyal politikalara ta!ınmasıyla birlikte; soru-
na yakla!ımda, sorunu ifade edi! biçiminde, saf de"i!tirir gibi bir farklılık olu!-
tu. Çünkü kusur, engelli bireyin bedeninde de"il, sa"lamcı toplumun, devletin 
organlarındaydı. De"i!en yakla!ımla birlikte, sorunun ki!iye özgü bedensel bir 
sorun olmaktan öte, bir ayrımcılık biçimi olarak ele alınması gerekti"i vurgu-
landı ve sorun kamusalla!tı.

#!te aynı yakla!ımı, transların cinsiyet kimli"i sürecine de kazandırmalıyız. 
Transların süreçte ya!adı"ı sorunları cinsiyet disforisine indirgeyen geleneksel 
yakla!ımı terk edip, sorunu do"ru açıdan ifade etmeliyiz artık.

Türkiye’de ya!ayan biz transların sorunu, salt bir cinsiyet disforisi sorunu ola-
rak de"il; insan hakları, yurtta!lık ve e!itlik sorunu olarak ele alınmalıdır. Trans 

8 Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar / Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notla-
rı-VI 2015 / Doç. Dr. $enay GÖKBAYRAK

9 Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar / Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notla-
rı-VI 2015 / Doç. Dr. $enay GÖKBAYRAK
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hareketinin talepleri ve sesleri bu yönde olu!turulacak olan sosyal politikalara 
ta!ınmalıdır. Soruna bakı! açımız, konunun özneleri safından olmalıdır.

Evet, ço"unuzun zaten bildi"i !eyleri söylüyorum ancak mesele tam da sorunu 
ifade edi! biçimimizden cereyan ediyor. Transların varolu!unda gibi görünen 
“kusuru, yanlı!ı, uyumsuzlu"u”, A’dan Z’ye her ifademizde, devlete havale 
etmenin vakti gelmedi mi?

#!te bu sebeplerle, burada bir daha gür bir sesle tekrar etmek istiyorum:

Ben transların sürecinin, bir “Cinsiyet Uyum Süreci” olarak kodlanmasını ol-
dukça yanlı! buluyorum. Bu ifade, tıbbın ve özellikle psikiyatrinin translara yö-
nelik geli!tirdi"i (“uyumsuz kimlik”) geleneksel yakla!ımın uzantısı, devamıdır. 
Ayrıca süreci bir “uyum süreci” olarak kodlayacaksak, öncelikle transların de-
"il; aile ba!ta olmak üzere, toplumu in!a eden politikaların, yasaların translar 
için uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Transların de"il, devletin ve toplumun 
tepeden tırna"a, cinsiyet kimli"i çe!itlili"ine uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Burada, her ne kadar, trans öznenin kendi cinsiyet kimli"i beyanı yönündeki 
uyum kastediliyor olsa bile, ben bunu sadece iyi niyetli bir yakla!ım olarak 
görüyorum. Çünkü cinsiyet kimli"imiz yönünde, kendimizi gerçekle!tirmemize 
engel olan !ey, cinsiyet disforimizden önce, içine do"du"umuz ikili cinsiyet 
rejiminin kendisindedir. Bedenlerimizi uyumsuzlayan cinsiyet disforisi sorunu 
da zaten, içine do"du"umuz ikili cinsiyet rejiminden bize yansıyor.

Bazı translar, cinsiyet kimli"i ile bedensel cinsiyet özellikleri “uymadı"ı” “örtü!-
medi"i” için ho!nutsuzluk duyup bir sürece ihtiyaç duyabilir. Ancak bu ho!-
nutsuzluk halinin !iddeti, ba!lı ba!ına ki!isel de"ildir ve ne kadarının toplumsal 
ne kadarının ki!isel oldu"u da görecelidir. Dolayısıyla buradaki ho!nutsuzlu-
"un olu!masında, ikili cinsiyet normlarını esas alan ailenin-toplumun-devletin 
payı oldukça fazla oldu"u halde; devletin/toplumun cinsiyet kimli"ine yönelik 
sa"laması gereken ‘uyum’a i!aret etmiyor. Oysaki transların sürecinde, ya!a-
dı"ı zorlukların ço"u da devletin cinsiyet kimli"i odaklı göz ardı etti"i, kendi 
uyumsuzlu"undan kaynaklanıyor. Devletin cinsiyet kimli"i uyum sorunu var, 
biz transların de"il. #lla sorunu, uyum süreci olarak kodlayacaksanız, devletin 
uyum sürecine bizden daha çok ihtiyacı var. Toplumsal cinsiyet e!itli"ine ve 
cinsiyet kimli"i çe!itlili"ine uyum sa"lamı! bir devlet, biz transların sürecini 
oldukça kolayla!tıracaktır.

Dolayısıyla trans öznelerin cinsiyet kimli"i ho!nutsuzlu"una de"il, trans var 
olu!tan ho!nutsuz olan toplumun ve devletin sa"laması gereken uyuma i!a-
ret edelim sorunu. Konuya neden sonuç ili!kisi içinde yakla!mamız gerekiyor. 
Çünkü çocuklu"umuzdan itibaren biz translara, “uyumsuzluk” atayan, bu ege-
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men cis normatif yapının kendisidir. Bizlere lütfetti"i “cinsiyet uyum süreciyle”, 
bizleri makbul ve makul bireyler olmaya mı davet ediyor? Neden cinsiyet kim-
li"imiz tabi kılınıyor? Cinsiyet kimli"imiz de"il midir tabi olunması gereken?

Öte yandan ben, trans bir özne olarak ya!adı"ım sorunların cinsiyet disforisine 
indirgenmesinden oldukça rahatsızım. Hem politik düzlemde hem de psiko-
lojik açıdan. Sorunun kayna"ı olarak i!aret etti"imiz yer; bedenlerimiz de"il, 
bedenlerimiz üzerinde tahakküm kuran cis-hetero normatif erkek egemen 
devletin kendisi olmalıdır.

Dolayısıyla cinsiyet disforisi de dahil, ya!adı"ımız sorunlara yönelik sosyal 
politikalar, cinsiyet kimli"i ekseninde trans öznelere de"il; ekonomik, sosyal 
ve politik ko!ullar kapsamında, devletin sa"laması gereken bir uyuma i!aret 
etmelidir.

Translara yöneltilen “Cinsiyet Uyum Süreci” ifadesi, daha çok psikiyatrik bir 
yakla!ımın ifadesiyle örtü!mektedir.

Bedensel cinsiyeti ile cinsiyet kimli"i arasında uyumsuzluk ya!ayan, kar!ı cin-
siyette olma arzusu ta!ıyan ki!ilerin hissettikleri sıkıntı cinsiyet disforisi olarak 
adlandırılmaktadır.10

Cinsiyet disforisi DSM-5’te (APA 2013) en az 6 ay süre ile do"umda belirlenen 
cinsiyet ile deneyimlenen/ifade edilen cinsiyet arasında belirgin bir uyu!maz-
lı"ın olu!u !eklinde ifade edilmektedir ve Türkçeye çevirisinde söz konusu tanı 
“cinsel kimli"inden yakınma (ho!nut olmama)” !eklinde çevrilmi!tir (Amerikan 
Psikiyatri Birli"i 2013).11

“Cinsiyet Uyum Süreci” ifadesi, transların sürecinde ya!adı"ı zorlukların tü-
münü, cinsiyet disforisine indirgeyen bir ifadedir. Oysaki translar süreçlerinde, 
atanmı! cinsiyet temelli, ikili cinsiyet rejiminin, cinsiyet kimli"i uyumsuzlu"un-
dan kaynaklı sorunlar ya!ıyor. Cinsiyet disforisi, bu sorunlardan sadece bir ta-
nesidir. “Cinsiyet Uyum Süreci” dedi"imiz zaman, bu sorunların yükünü de 
trans öznelerin omuzlarına yıkmı! oluyoruz. Cinsiyet disforisi buzda"ının gö-
rünen kısmıdır; buzda"ının görünmeyen kısmındaki, devletin cinsiyet kimli"i 
kusurlarına iade edelim bu uyum sürecini. Biz transların tabi kılındı"ı “Cinsiyet 
Uyum Süreci” ifadesinin akı!ını tersine çevirelim ki, asıl bu sürece tabi olması 
gerekenler iyice ortaya çıksın!

10 Türk Psikiyatri Dergisi 2018;29(1):11-21/Cinsiyet Disforisi Olan Bireylerde Cinsiyet De"i!tirme-
nin Ruh Sa"lı"ı ve Ya!am Kalitesi Üzerine Etkileri 2/11 / Berna ÖZATA YILDIZHAN, $ahika 
YÜKSEL, Mirella AVAYU, Handan NOYAN, Eren YILDIZHAN

11 Türk Psikiyatri Dergisi 2018;29(1):11-21/Cinsiyet Disforisi Olan Bireylerde Cinsiyet De"i!tirme-
nin Ruh Sa"lı"ı ve Ya!am Kalitesi Üzerine Etkileri 2/11 / Berna ÖZATA YILDIZHAN, $ahika 
YÜKSEL, Mirella AVAYU, Handan NOYAN, Eren YILDIZHAN



41DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Onu desek yanlı!, bunu desek yanlı!, peki ama nasıl ifade edece"iz?

Transların yasal süreci, bir cinsiyet kimli"inin geli!im sürecinin devamıdır. Bu 
sürece, ayrıca bir isim atamak, geçmi!ten bugüne hep tartı!ma yarattı ve hep 
sorunlu oldu. Çünkü, öncelikle bu süreci tanımlayanlar trans deneyimin öznesi 
de"illerdi ve hep cis normatif otoriteler referans alındı.

Halihazırda, trans öznelerin her biri süreçlerini farklı !ekillerde ifade ediyor. 
Translar arasında hiçbir zaman bu konuda bir uzla!ı olmadı. Mesele de zaten 
trans öznelerin sürecini nasıl ifade edece"i meselesi de"ildi. Buradaki mesele 
trans olmayanların süreci ne !ekilde ifade etmesi gerekti"i ve bu sürece adını 
koyma iradesini, kimin ne !ekilde kullandı"ıdır. Bu iradeye, kimin ne !ekilde 
dahil oldu"udur.

Benim, transların cinsiyet kimli"i sürecine ili!kin, alandaki sivil toplum çalı-
!anlarına, ruh sa"lı"ı uzmanlarına, hukukçulara, sosyal hizmet uzmanlarına 
önerim !u: Süreci genel olarak ifade ederken, olabildi"ince nötr bir dil ile ifade 
edebilirsiniz. Herhangi bir “uyuma, geçi!e, de"i!ime, dönü!üme” vurgu yap-
mak gerekmiyor. Böyle bir vurguyu tercih etti"inizde, danı!anlarla kar!ı kar!ıya 
gelme riskiniz her zaman var. Daha da önemlisi, tercih etti"iniz vurgu, danı!an-
lara kendini iyi hissettirmeyebilir. Örne"in; “Cinsiyet uyum süreci” ifadesi bana 
iyi hissettirmiyor. “Cinsiyet de"i!tirme süreci” ço"u transa iyi hissettirmiyor. O 
cepte, kesin bir bilgi olarak kenarda dursun.

“Cinsiyet kimli"i süreci, trans (-ların) süreci, trans kimlik süreci” gibi 
nötr ifadeler herhangi bir çatı!ma yaratmayaca"ı gibi, politik olarak da sorun 
yaratacak ça"rı!ımlarda bulunmuyor. Zaten hukuki, medikal süreçleri ifade 
ederken herhangi bir zorluk ya!anmıyor.

En ba!ta sordu"um !u soruyu hatırlayalım: Atanmı! ismimize ra"men kendi 
ismimizi koyma kudretimiz, kendi sürecimizi adlandırmaya da yetiyor mu? #!te 
bu yazı, trans bir öznenin politik iradesidir. Ne kadar kar!ılık bulaca"ı, tama-
men sizlerin bu iradeyi ne kadar ciddiye alaca"ınıza ba"lı. Türkiye’nin tek trans 
örgütünün bu politikayı ne kadar sahiplenece"ine ba"lı. Karar mekanizma-
larında yeteri kadar transların yer almadı"ı, LGBT#+ örgütlerin insafına ba"lı. 
Ama ruh sa"lı"ı uzmanlarının, sosyal hizmet uzmanlarının, avukatların, akade-
misyenlerin vb. insafına kalmayacak kadar da politik!

(Bu yazıya katkılarından dolayı L. Alp Akarçay’ a sonsuz te!ekkürlerimle...)
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Tıbbi ve Hukuki Düzenlemelerin Trans* Kimlik 
#n$asındaki Rolüne Bir Bakı$ 
-�"MQ�"LBSÉBZ

Giri!

Son yıllarda trans*12 haklarını savunan, küresel ve yerel ölçekte güçlü kolektif 
örgütlenmeler olu!turan (Güler, 2020) trans* bireylerin aktivizmi, trans* kim-
liklerin “aktif olarak müzakere eden, yorumlayan, üreten ve arzulayan” (Zen-
gin, 2014) konumlar üreterek patolojik tıp tanımlarını alt üst eden kar!ı söy-
lemler in!a ettiklerini trans* hareketinin artan görünürlü"ünde gözlemlemek 
mümkün. Bu ba"lamda, özellikle Küresel Kuzey’de örgütlü trans* aktivizminin 
trans* bireylerin görünürlü"ünün artmasına katkıda bulundu"unu; ve böylece 
trans* temsiliyet biçimlerinin çok katmanlı ve çe!itli yapılarının önemsenmeye 
ba!landı"ını; ve ana akım medyanın “trans sorunlarını daha olumlu ve do"ru 
bir bakı! açısıyla temsil etmeye” (Escudero, 2021) ba!lamasında etkili oldu"u-
nu ileri sürebiliriz. Günümüzde sinema ve popüler kültürde trans* kimliklere 
dair medyaya hakim olan dar kalıp yargılardan ve kodlardan uzakla!ıla!an bir 
trans* temsiliyetine ve anlatılara yer verilmeye ba!landı. Öte yandan filmlerde-
ki trans* karakterlerin trans* bireyler tarafından temsil edilip edilmedi"i ile ilgili 
güncel tartı!malar hakim (hetero)normatif kategorileri sorunsalla!tırdıkları için 
önemli bir ba!ka geli!medir. Tüm bunlar trans* temsiliyetine daha çok yer ve-
rilmesine yol açarak trans* karakterlerin “çe!itli anlatı evrenlerini” (Koch-Rein 
vd., 2020, s. 3) iskan etmeleri trans temsiliyeti çe!itlendirmektedir. Bazı ara!-
tırmacılar ise bu temsiliyetin bir anlamda kapitalizmin tüketim piyasasının ar-
zularına hitap etti"ini; aslında trans* bireyleri “piyasanın öznele!tirilmi! vatan-
da!ları[na]” dönü!türmekte oldu"unu belirtiyorlar (Gleeson & O’Rourke, 2021, 
s. 57). Gleeson ve O’Rourke’a göre (2021) trans* bireylerin deneyimleri piyasa-
ya uygun olarak entegre olmaları için yeniden !ekillendirilmektedir. Türkiye’ye 
baktı"ımızda ise bu tartı!maların kimi yankılarını belki de daha çok trans* ve 
LGBT#+ aktivizm gruplarında yer yer duyuyoruz. Türkiye’de translara yönelik 
belli ba!lı sosyal politikaların ve hukuksal güvencenin sa"lanmamı! olması, 
transfobinin, translara yönelik nefret söylemlerinin ve saldırıların, fiziksel !id-

12 Trans*: Halberstam’ın (2018) trans kelimesinin yanına yıldız i!areti koyarak yazma önerisini 
bu yazıda yer yer uyguluyorum. Halbertsam’a göre, trans*, belirli bir varı! noktasını, belirli bir 
cinsiyet kimli"i kategorisini i!aret etmez ve herhangi bir te!hisin kesinli"ini öteler. Kimliklerine 
dair söz söyleme yetkisini de translara verir.
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detin ve trans* cinayetlerinin ya!anıyor olması (TGEU, 2021; Kaos GL, 2022), 
Türkiye’de öncelikli olarak transların insan haklarının geli!tirilmesi gerekti"i 
yadsınamaz bir gerekliliktir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de trans* geçi! [transi-
tion] sürecine bakacak olursak trans* bireylerin tıbbi ve hukuki süreçlerdeki 
deneyimleri önemlidir. Trans* kimlik süreci (Çelik, Kaos GL, 2022) hukuksal ve 
tıbbi i!lemler yolu ile trans bireylerin cis ve heteronormatif cinsiyet sistemine 
ve hegemonik erkeklik ve kadınlık (Kurto"lu, 2014) normlarına uygun olarak 
norm dı!ı bedenlerinin yeniden biçimlendirilerek, topluma entegre olmalarının 
amaçlanmakta oldu"unu belirtebiliriz.

Trans* Kimlik Sürecinde Hukuksal Düzenlemeler

Hukuksal düzenlemeler norm dı!ı / trans* bedenleri ne !ekilde düzenlemek-
tedir? Ayça Kurto"lu’nun (2013) Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 40. madde-
sinin cinsiyet de"i!tirme düzenlemesinde çe!itli yıllarda yapılan de"i!iklikleri 
inceledi"i yazısı bu soruya bir yanıt vermektedir. Kurto"lu (2013) bu çalı!ma-
sında transların “içerilirken dı!landıklarını” (s. 118) ve “hukukun bu düzenleme-
de nasıl bir cinsiyet / toplumsal cinsiyet ve cinsellik kurgusuna dayandı"ını” (s. 
119) göstermektedir. TMK do"umdaki cinsiyet kaydının de"i!tirilebilece"ini ta-
nımaktadır. Fakat bu yasanın LGBT#+ hareketinin taleplerine çözüm getirmek 
amaçlı olu!turulmamı! olması nedeni ile “içerme ve dı!lama pratikleri birbirine 
paralel uygulamalar olarak bir arada bulunabilmektedir” (Kurto"lu, 2013, s.118). 
Bu düzenlemedeki evli olmama hali gibi ko!ullar trans* temsiliyet biçimleri-
ni hegemonik erkeklik ve kadınlı"a göre !ekillendirmektedir (Kurto"lu, 2013). 
2001 yılında medeni kanunda yapılan de"i!iklik ile cinsiyet kimli"inin yeniden 
atanması ile ilgili i!lemler için yeni standartlar belirlendi; ve buna göre cinsiyet 
süreci ameliyatları için mahkeme izni zorunlu hale getirilerek, e"itim ara!tırma 
hastanelerinden alınan psikiyatri ve endokrinoloji gibi çe!itli uzman analizle-
rinin bulundu"u bir rapor, bireyin bekar ve ameliyattan önce kalıcı olarak üre-
meden yoksun olması gibi ko!ullar belirlendi (Can ve ark., 2011).

Trans* Bilimsel Teknolojiler

Transseksüelli"in nedenini ortaya çıkarmaya yönelik aralıksız arayı!, transsek-
süel cinsiyet kimliklerini sürekli olarak sorgulanabilir bir durumda tutmak ve 
böylece cisseksüel [trans olmayan] cinsiyet kimliklerinin sorgulanamaz olma-
ya devam etmesini sa"lamak için tasarlanmı!tır (Serano, t.y.).

Bilimsellik normatif ve politik bir tasarı olarak norm dı!ı / trans bedenleri nasıl 
düzenlemektedir? #ktidarın bilimsel yönetilebilirlik modeliyle ya da merce"iyle 
ölçtü"ü, !emaya oturttu"u ve standartla!tırdı"ı bilgiler ile görme ve kontrol 



44 DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

edebilme sistemlerinin ve pratiklerinin içinde ya da ötesinde olan bireylerin 
beden, do"a ve toplum ile ili!kisi nasıl dünyalara hayat verir ve/ya hangi dün-
yaları görmezden gelir? Bu soru ile iktidar ve bilgi ili!kisinin türetti"i ehlile!ti-
rilmi! bilgi araçları ile düzenlenen normatif hayat pratiklerinin ve !emalarının 
yol açtı"ı hasar alanlarını inceleme hedefi güdülmemektedir. $u soru yazının 
hatlarını çizmemde yardımcı olacaktır: Türkiye’de trans* cinsiyet süreci ile ilgili 
hakim tıbbi ve/ya hukuki anlatıların veya i!lemlerin trans* kimlik in!asındaki 
rolü nedir? Bu yazıda “sistemlerin ve kurumların i!leyi!leri çe!itli geçerli ki!ilik 
olasılıkları üretirken, e! zamanlı olarak di"erlerini ortadan kaldıran” (Stryker & 
Whittle, 2006, s.4) normativitenin dı!ında duran trans* bedenlerin çe!itli ha-
kim düzenlemeler ile olan ili!kisine odaklanaca"ım. Transların tıbbi patolojik 
anlatıları ya da te!hisleri ne !ekilde istikrarsızla!tırdıkları, bunlara nasıl meydan 
okudukları ve/ya kar!ı koydukları üzerine yanıt aramayı hedeflemeden dü!ün-
meye çalı!aca"ım. Trans* bireyler hukuksal ve tıbbi düzenlemeler ekseninde 
kendilerini nasıl var ediyorlar, nasıl bir “var olma sanatı” (Bayat, 2016, s. 58) 
güdüyorlar ve nelere meydan okuyorlar?

Tıp etiyolojisinde hakim olan “transseksüellik, …arzu edilen bir çisimle!me / 
bedenselle!me durumundan sapma, fazlalık veya eksiklik olarak” (Gleeson & 
O’Rourke, 2021, s. 31) görülmesi trans* kimlikleri tıp bilimi ile ili!kisi kapsa-
mındaki anlatılar ile tanımlar, ve transgender çe!itlili"ini düzenler (Gleeson & 
O’Rourke, 2021). Di"er bir deyi!le, tıbbi tahakküm cinsiyet ve cinsiyet kimlikle-
rindeki çe!itlili"i görmezden gelir ve tekbiçimlili"i yüceltilir. Tekbiçimlilik görü! 
alanını darla!tırma ve basitle!tirme yöntemleri ile düzensiz, vah!i / yabanıl 
[wild] (Halberstam, 2020) ve karma!ık bilginin evcille!tirilip okunabilir (sosyal 
ve kültürel anlamda belirli hakim kategorilere giren) ve yönetilebilir olmasıdır. 
Modern ya!am pratiklerimiz içerisinde karma!ık bilgi kim tarafından okunabi-
lir, okunabilirli"i nasıl sa"lanabilir ve yönetilebilir; okunabilirlik ya da okunak-
sızlık bireysel bir seçim midir?

Kimi trans* bireylerin ikili cinsiyet sistemi içerisinde okunabilir bedenlere sa-
hip olabilmeyi istemeleri, Türkiye’deki trans kimlik süreci düzenlemesi ile ba"-
da!maktadır. Cinsiyet kimli"i atamasını de"i!tirmek çe!itli tıbbi prosedürlerin 
tamamlanmasını kapsayan ve birkaç yıla yayılan uzun bürokratik bir süreçten 
olu!maktadır. Trans* kimlik sürecinin trans* bedenlerin normatif cinsiyet siste-
mi ba"lamında okunabilir olmalarını sa"layan tıbbi ve hukuksal düzenlemeler, 
belki de vah!i / yabanıl [wild] (Halberstam, 2020) olan ormanın müdahaleler 
sonucu ile “ütopik bilimsel orman” (Scott, s. 38) yönetimi ile okunabilir olma-
sını sa"layan uygulamalara benzetilebilir. Düzenlenebilen do"anın çarpıcı bir 
tasvirini yapan James C. Scott (2008), Devlet Gibi Görmek adlı kitabının bir 
bölümünde bizi modern öncesi dönemde iktidarın geli!tirdi"i “ütopik bilimsel 
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orman” (Scott, s. 38) yönetim uygulamaları ile tanı!tırır. Bu uygulamalardan 
bazılarında ormanın bir kısmının faydalı bitkiler ve bir kısmının da zararlı otlar 
olarak i!aretlenmesi, bazı orman faunasının damgalanmasına yol açmaktadır 
(Scott, 2008). 18. yüzyılda, Almanya ve çevresinde geli!en ütopik bilimsel or-
man tasarısı ve uygulamaları, biyolojik açıdan çe!itli ve ya!lı a"açların bulundu-
"u ormanları tektiple!tirerek orman denetimini ve ormanın meta olarak kulla-
nımını kolayla!tırdı"ına inanılmasına yol açmı!tı (Scott, 2008). Bir çe!it “orman 
laboratuvarı” (Scott, 2008, s. 38) olu!turan tasarıdaki a"açların sistematik ve 
hiyerar!ik olarak yeniden düzenlenmesi sonuç olarak ileriki yıllarda orman eko-
lojisinin bozulmasına ve ormanın güçlü ve dirençli olmasını sa"layan biyolojik 
çe!itlili"in ortadan kalkması ile ormanda tahribata sebep olmu!tu.

Bu örne"e farklı bir açıdan bakarsak günümüz görme biçimleri ile çevrenin, bil-
gilerin veya bedenlerin okunabilirlik ya da okunaksızlık halleriyle ilgili bazı kı-
yaslamalar yapabilece"imizi veya ikili sınıflamaların günümüzde nerelere hakim 
oldu"u ve hangi !ekillere büründü"ünün izlerini ve birikimlerini de"erlendire-
biliriz. Trans* “cinsiyet kimliklerini sürekli olarak sorgulanabilir bir durumda tut-
mak ve böylece cis cinsiyet kimliklerinin sorgulanamaz olmaya devam etmesini 
sa"lamak için tasarlanmı!” (Serano, t.y.) sorulara ve düzenlemelere bakabilir; 
ve trans* kimliklerin sorgulanabilir olma konumlarını bir örnek olarak ele alabi-
liriz. Trans* yazar Julia Serano (t.y.) trans* bireylere kolaylıkla trans* olmalarının 
sebeplerini açıklama veya anlatma baskısının yapılabilmesinin “transseksüel 
cinsiyet kimliklerini sürekli olarak sorgulanabilir bir durumda tutmak ve böylece 
cisseksüel cinsiyet kimliklerinin sorgulanamaz” ve trans* kimliklerin “düzeltil-
mesi” (t.y.) gereken bir anomali olarak görülmesinin aslında ötekile!tirmeye hiz-
met edebildi"ini söyler. Serano burada translı"ın etiyolojisine, yani nedenlerine 
odaklanıldı"ına vurgu yapar. Ütopik bilimsel bir yakla!ım ile olu!turulan hakim 
cinsiyet kategorilerinin dı!ında tutulan kimi cinsiyet kategorilerinin damgalan-
dı"ını söyleyebiliriz belki de. Trans* kimlik in!asında geni! yer kaplayan tıbbi 
modelin “normatif standart olarak i!lemesi” (Johnson, 2015, s. 803) trans* so-
runlarına insan hakları açısından, “toplumsal cinsiyet normatifli"i ile haklara ve 
vatanda!lı"a eri!im arasındaki ili!kilere” (Puar, 2015, s. 45) odaklanarak bakmak 
hakim bilimsel kategorilere ele!tirel yakla!mamıza yardımcı olabilir.

Lila Abu-Lughod’un (1990) Bedevi kadınların direni! pratikleri ile ilgili yaptı"ı 
ara!tırmasında kadınların direni! biçimlerini feminist bilince dayandırmak “on-
lara, deneyimlerinin bir parçası olmayan bilinç veya politika biçimlerini yanlı! 
atfetmek” (s. 47) demek olaca"ını vurgulamı!tır. Abu-Lughod (1990) direni! 
biçimlerini incelemenin tahakküm ili!kilerindeki birçok soruyu sormamızı 
göz ardı etmeye yol açtı"ını ve bu yüzden direni! / tahakküm ikili"ini a!ma-
ya yarayan çözümlemeler yaparak direni!in bir “iktidar te!hisi” (s. 42) olarak 
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kullanılmasını önerir. Trans* bireyler cinsiyet kimliklerinin kültürel okunaklılı"ı 
çerçevesinde normatif olana uymaya yönelik baskılara maruz kalırken, bilim-
sel teknolojilerin sundu"u imkanlarla, bir yandan tıbbi trans* anlatılarını ku-
caklama, bir yandan da özgünlük müzakeresi mücadelesi içerisinde olmaları 
gerekebilir. Bu müzakere biçimlerini ve ili!kisini bilimsel iktidar te!hisi olarak 
görebiliriz. Okunabilir bedenlere sahip olabilmek birçok trans* birey için çe!itli 
derecelerde önemli olabiliyor. Cis olarak görülme arzusunun / alıktırmamanın 
(Kaos GL, 2020) [passing] önemi birçok trans* birey için çe!itli nedenlerden 
ötürü (örne"in, güvenli"i ve ruhsal sa"lı"ı sa"laması) bir rahatlama aracı olsa 
da, cis olarak görülmek için çabalamak, cis cinsiyet sistemine herhangi bir dö-
nü!türücü etkisi olmadı"ı için trans* bireyler tarafından ele!tirilmi!tir (Gleeson, 
2021). Heteronormatif cinsiyet iktidarının ürünü olan hormonal ve cerrahi tıbbi 
yöntemlerin uygulanmasını kapsayan trans* cinsiyet süreci aracılı"ıyla trans-
ların heteroseksüel cinsiyet kimliklerine uygun ya!amlar süren trans* özneler 
olmaları amaçlanmaktadır (Malatino, 2019). Dolayısıyla, trans* cinsiyet süreci 
kuir trans* cinsiyet kimliklerine sahip ki!ileri; tıbbi müdahalelere maddi ya da 
co"rafi ko!ulları (genelde büyük !ehirlerde belirli e"itim ara!tırma hastanele-
rinde sürece ba!lanması gerekmektedir) elvermeyen ki!ileri; ya da tıbbi mü-
dahaleleri seçmek istemeyen ki!ileri içermemektedir. “[H]eteroseksüel ve cis 
olarak okunabilmek, hem mikro hem de makro saldırganlıktan kaçın[abilmek]” 
(Malatino, 2019, s. 116) anlamına gelebildi"inden, ya da tıbbi imkanlara eri!im-
de ancak heteronormatif ölçütlerin belirleyici olması transların “transnormatif” 
(Malatino, 2019, s. 110), yani ikili cinsiyet kalıplarıyla ba"da!an, söylemlere ve 
cinsiyet performanslarına ba!vurmalarına yol açabiliyor.

Trans* Perspektifler

Trans olmak, birçok yönden liberal içerme siyaseti ile daha meydan okuyan ve 
umut verici bir !ey arasındaki sınırda mücadele etmektir (Dickinson, 2021, s. 
439-440).

Kuir kuramcı Jack Halberstam (2020) günümüzü “do"a sonrası [postnatural]’’ 
(s. 7) olarak tanımlayıp “arzu biçimlerinin ve bedenlerin !ekillerinin okunak-
lı"ı ve okunaksızlı"ı için yeni bir sözcük da"arcı"ına” (s. 7) ihtiyaç oldu"unu 
ileri sürer. Yukarıda da de"indi"im Halberstam’ın wild terimini Türkçe’ye ya-
banıl ya da vah!i olarak çevirirsek, Halberstam bireyin yabanıl / vah!i olma 
halini !u !ekilde tanımlar: “vah!ilik / yabanilik aynı anda do"anın kaotik bir 
gücünü, kategorizasyonun dı!ını, sınırsız cisimle!me biçimlerini, sosyal tanın-
maya boyun e"meyi reddetmeyi, kontrol kaybını, öngörülemez olanı adlandırır” 
(2020, s. 3). Halberstam’ın bu tanımlamasından ki!inin bireysel ve özerk olarak 
içinde bulundu"u ya da bulunmak istedi"i sosyal okunaklılık ve okunaksızlık 
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biçimlerinin, sosyokültürel varolu!un tam merkezinde oldu"unu söyleyebiliriz. 
Türkiye’de trans* bireylerin ya!adıkları sosyal, politik ya da ekonomik sorunları 
Halberstam’ın do"a sonrası kavramı ile ele alabilir miyiz? Bu kavram, trans* va-
rolu!la iç içe tanımlanan bilimsel epistemolojileri sorunsalla!tıran trans* direni! 
edimlerinden ö"rendiklerimizle, translı"a dair politikalara ve kuir kuramlara yeni 
bakı! açıları geli!tirmek için yardımcı olabilir mi? Buradan hareketle !u soruları 
sorabiliriz: Translar kendi varolu! anlatılarında hukuksal ve tıbbi prosedürlerle, 
heteronormatif cinsiyet sistemine ve hegemonik erkeklik ve kadınlık (Kurto"lu, 
2014) normlarına uygun olarak bedenlerini yeniden in!a etme beklentileri ile 
nasıl ili!ki kuruyorlar? Transların kendi anlatıları hakim anlatılarla ba"da!ıyor 
mu? Translı"a dair hakim tıbbi veya hukuki perspektifin trans* kimlik in!asına 
olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Trans* bireyler patolojik anlatılara ya da 
te!hislere (nasıl) meydan okuyorlar (mı)? Translar hakim hukuk ve tıp anlatıları 
içerisinde özgünlüklerini nasıl müzakere ediyorlar? LGBT#+ ya da trans* örgüt-
leri (nasıl, ne yönden) trans* bireylere tıbbi perspektifin patolojik yakla!ımının 
olumsuz etkilerine maruz kalmamalarını sa"layabilen ne tür güçlendirici ola-
naklar sa"lıyorlar? Bu sorular üzerinde dü!ünürken, Hayat Çelik ve Baker U.13 
ile görü!tüm. Hayat kendini “2013’ten beri transların cinsiyet kimli"i süreçlerine 
yönelik gönüllü çalı!malarda bulunan, trans bir kadın” olarak tanımlıyor ve !u 
anda i!siz oldu"unu, Youtube kanalında transların sürecine yönelik videolar 
hazırladı"ını belirtti. Hayat Türkiye’de transların toplumsal cinsiyet sisteminin 
“heteroseksist cis normatif tahakkümün altında psikolojik ezilme ya!adı"ını” ve 
hayatın her alanına yayılan “sistematik, görünmez bir zorbalı"a maruz” kaldık-
larının altını çizdi. Buna ek olarak, translar için bireysel çabanın önemli oldu"u-
nu, bu çaba ile içselle!tirilmi! transfobiden arınmanın ve öz savunma pratikleri 
geli!tirmenin güçlendirici olaca"ını fakat sosyal politikaların ve yasaların ol-
maması, trans* varolu!unu etkileyen olumsuzluklardan tamamıyla sıyrılmanın 
mümkün olmadı"ını dü!ündü"ünü vurguladı. Hayat aynı zamanda yasal cinsi-
yet kimlik sürecinin tıbbi ve hukuki sorunlarına da de"indi:

“...yasal sürece ba"vuran transların beyanları yeterli bulunmaz ve psi-
kiyatrinin “transseksüel kimliktedir” tanısına ba"vurulur. Trans varolu" 
psikiyatrik bir vaka olarak de!erlendirilirken aynı zamanda patolojize 
edilir. Transların yasal süreçlerinde tıbbın ve hukukun cis normatif hete-
roseksist tahakkümü el ele yürür. Cinsiyet hanesini de!i"tirmek isteyen 
translar, heteroseksist cis normatif düzenin bekası için ameliyat olmaya 
zorlanır.”

13 Görü!melerimiz ki!isel yazı!malar ile $ubat 2022’de gerçekle!ti. #ki görü!meci de sorularıma 
yazılı olarak yanıt vermeyi kabul ettiler. Hayat Çelik kendi ismini ve soyadını kullanabilece"imi 
belirtti. Baker U. ikinci görü!mecinin kendi belirledi"i bir rumuzdur.
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Bir devlet üniversitesinde ö"renci olan Baker U. ise “normatif kurgular[ın] ki!i-
leri arzu etmedikleri eylemlere” yönlendirdi"ini söyledi. Hayat’ın yukarıda vur-
guladı"ı cis normatif cinsiyet düzeninin yasa bilimsel “normalle!tirme teknolo-
jileri” (Malatino, 2019, s. 53) ile trans* kimliklerin varolu!una dayatılan patolojik 
ve “psikiyatrik vaka olarak” görülme ko!ulunu ve ameliyat zorunlulu"unu, Ba-
ker U. biraz daha açarak kimi translara aidiyet hissetmeyebilecekleri cinsiyete 
ya da bürünmek istemeyecekleri kimliklere uymaya zorlanmalarına yol açtı"ını 
ve bunların yarattı"ı olumsuzluklardan bahsetti:

“...yani nüfus cüzdanındaki de!i"iklik için rahim ya da penis ameliyatı-
nın zorunlu olması, bu operasyonları dü"ünmeyen / istemeyen translar 
açısından hem fiziksel hem de ruhsal olumsuz etkiler yaratan / yarata-
bilecek bir ko"ul; bu perspektif trans insanları sürekli bir binary hete-
ro düzen içerisinde “makbul” anlatılara / ifadelere itiyor (yani örne!in 
trans homoseksüel ya da trans non binary kimlik ifadeleri görünmezle-
"ebiliyor, trans ki"iler daha fazla ayrımcılı!a u!ramamak için ait hisset-
medikleri beyanları verip performans sergileyebiliyorlar).”

Hem Hayat hem de Baker U. hakim ikili cinsiyet kalıplarının ve normlarının çiz-
di"i çerçevelere göre !ekillenen tıbbi prosedürlerin trans* cinsiyet sürecindeki 
egemenli"inin etkilerine de"indiler. Transların cinsiyet süreçlerinde heteronor-
matif cinsiyet kalıplarına uygun olarak cinsiyet kimliklerini yeniden üretmeleri 
gerekmektedir. Malatino’nun “transnormatif” (2019, s. 110) anlatı olarak adlan-
dırdı"ı bu yeniden üretim, hegemonik erkekli"in veya kadınlı"ın sergilenme-
sini içerir; ve transların bu beklentilere göre bir cinsiyet kimli"i sunmaları ve 
tıbbi otoritelere bunu kanıtlamaları gerekmektedir. Baker U., ayrıca transların 
haklarının yasalarca güvence altına alınmamı! olmasına ve bu yüzden hakları-
nı aramaya çalı!madıklarına da de"indi:

“translar ya"adıkları ayrımcılık, "iddet durumlarında adaletin tesis edil-
meyece!ini dü"ündükleri için bu alana dair kurumlara hiç ba"vurma-
yabiliyorlar. Örne!in gasp edilen bir trans kadın, polisler tarafından ay-
rıca bir "iddete maruz kalabilece!ini bildi!i / dü"ündü!ü için ya"adı!ı 
duruma dair hukuki bir talepte bulun(a)muyor.”

Baker U.’nun bu anlatımı transnormativite ve trans* nekropolitika (transnorma-
tif olmayan transların ayrımcılı"a ve !iddete maruz kalması) arasındaki ili!kiyi 
göstermektedir. Kimi zaman trans* bireyler için cinsiyet süreci bir utku ifade 
etmeyebilir; ve cinsiyet kimlik sürecinin “olumsuz etkilerinden birinin di"eri-
ne kar!ı tartıldı"ı bir çe!it nekropolitik hesaplamayı” (Malatino, 2019, s. 116) 
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kapsayabilmektedir. Malatino (2019), Snorten ve Haritaworn’un (2013) trans* 
nekropolitika tanımına ba!vurarak, transnormativitenin dı!ında duran beden-
lerin !iddete maruz kalma olasılı"ının, hayatlarının merkezinde oldu"una i!aret 
eder (Malatino, 2019).

Yasal cinsiyet kimlik sürecinin bir parçası olarak transların psikiyatrik analiz-
lerden geçmeleri ve cinsiyet disforisi14 te!hisi almaları gerekmektedir. Translar 
tıbbi anlatılara, perspektiflere ya da te!hislere meydan okumalı mı diye sordu-
"umda, Baker U. meydan okuma zorunlulu"un olmadı"ını vurguladı: “Ancak 
her trans deneyimi farklı ve biricik, bu çe!itlilik vasıtasıyla zaten bu alanlara ko-
lektif olarak meydan okuyorlar, bireysel olmasa bile”. Hayat ise “cinsiyet kimli"i 
geli!im sürecinin cinsiyet disforisine indirgenmesine kar!ı” oldu"unu; sosyal 
katmanın rolüne i!aret ederek cinsiyet disforisinin “toplumsal normlardan ba-
"ımsız” geli!medi"ini belirtti. 

“Aidiyet kurdu!umuz toplumsal cinsiyet kimli!ine sahip çıkmak, so-
kakta, okulda bütün kamusal alanlarda hissetti!imiz gibi ya"amak bir 
meydan okumadır. Ben kendini hazır hisseden her transın hayatının bir 
noktasında etrafını ku"atan hakim perspektiflere meydan okuyacakla-
rını dü"ünüyorum çünkü trans olarak var olabilmek meydan okumayı 
gerektiriyor.”

Hakim tıbbi perspektiflere meydan okumada trans* direni! edimlerinden çok 
!ey ö"renebilece"imizi dü!ünüyor; bu kısmın ba!ındaki soruları da bu yönde 
bir öneri olarak sunuyorum. Bu sorular ve bu soruların yol açtı"ı ba!ka sorular 
üzerinde tartı!mak ve dü!ünmeye devam etmek, transın* (Halberstam, 2018) 
/ translı"ın / trans* kimli"in transların cinsiyet süreçlerinin patolojik bilimsel 
teknolojilerini dönü!türen kolektif ya da bireysel trans* direni! pratiklerine ve 
aktivizmine ı!ık tutabilecek kuramlar ve çözümler geli!tirmeye yardımcı ola-
bilir. “[O]kunabilir özneler olabilmek için dil kısıtlamalarına” (Malatino, 2019, 
s. 26) uymaya çalı!maktan sıyrılmanın yollarını aramaya katkı sa"layabilir. 
Transların sosyal, politik ve ekonomik sorunlarına cevaplar üreten alanları 
açan sosyal politikalar geli!tirmeye odaklanmaya, belki de meydan okuma 
potansiyellerin güçlenmesine katkı sa"layan yeni bakı! açıları geli!tirmeye 
imkan sunabilir.

14 Cinsiyet disforisi [gender dysphoria]: Ki!inin cinsiyet kimli"i ile do"umunda kendisine atan-
mı!% cinsiyetin örtü!memesinden kaynaklanan stresi anlatan tıbbi bir terimdir. Tanım Kaos 
GL’nin LGBT#+ #nsan Hakları Alanında Çeviri Sözlü"ü’nden (2020) alınmı!tır.



50 DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Kaynakça

Abu-Lughod, L. (1990). The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power 
Through Bedouin Women. American Ethnologist, 17(1), 41-55.

Bayat, A. (2016). Siyaset Olarak Hayat. #stanbul: #leti!im Yayınları.

Can, #., Ö., v ark. (2011). Legal Aspects of Gender Reassignment Surgery in Turkey: A 
Case Report. Indian Journal of Gender Studies, 18(1), 77–88.

Çelik, H. (2022). Cinsiyet Disforisi Buzda"ının Görünen Kısmı, Devletin Cinsiyet Kimli"i 
Ho!nutsuzlu"unu Görünür Kılmalıyız. KaosGL.org. https://kaosgl.org/gokkusagi-fo-
rumu-kose-yazisi/cinsiyet-disforisi-buzdaginin-gorunen-kismi-devletin-cinsiyet-kimli-
gi-hosnutsuzlugunu-gorunur-kilmaliyiz [Eri!im tarihi: $ubat 2022].

Dickinson, N. (2021). “Seizing the Means: Towards a Trans Epistemology”, Transgender 
Marxism içinde, haz. Gleeson, J. J., O’Rourke, E., ve Rosenberg, J., London, Pluto Press, 
s. 480-514.

Escuerdo, S. O. (2021). Visual Presence and Demarcation of Trans Characters in Films: 
An analysis of four trans-themed films in the European film festival circuit. Master tezi.

Gleeson, J. J., O’Rourke, E., ve Rosenberg, J. (2021). Transgender Marxism. London: 
Pluto Press.

Gleeson, J. J. (2021). “How do Gender Transitions Happen”, Transgender Marxism için-
de, haz. Gleeson, J. J., O’Rourke, E., ve Rosenberg, J., London, Pluto Press, s. 176-208.

Güler, E. (2020). Trans Sex Workers’ Collective Struggle in Urban Turkey. FocaalBlog. 
www.focaalblog.com/2020/07/27/ezgi-guler-trans-sex-workers-collective-strugg-
le-in-urban-turkey/ [Eri!im tarihi: Ocak 2022].

Halberstam, J. (2018). Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability. Oak-
land, Californai: University of California Press.

Halberstam, J. (2020). Wild Things: The Disorder of Desire. Durham: Duke University 
Press.

Johnson, A. H., (2015). Normative Accountability: How the Medical Model Influences 
Transgender Identities and Experiences. Sociology Compass 9(9), 803-813.

Kaos GL. (2020). LGBT#+ #nsan Hakları Alanında Çeviri Sözlü"ü.

Kaos GL. (2022). #zmir’de Üç Ayda #kinci Transfobik Nefret Cinayeti. KaosGL.org. ht-
tps://kaosgl.org/haber/izmir-de-uc-ayda-ikinci-transfobik-nefret-cinayeti [Eri!im tari-
hi: $ubat 2022].



51DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Koch-Rein, A., Yekani, E. H., ve Verlinden, J. J. (2020). Representing Trans: Visibility and 
its Discontents. European Journal of English Studies, 24(1), 1-12.

Kurto"lu, A. (2013). “Cinsiyet ve Cinselli"in #n!ası: Türk Medeni Kanunu’nda Cinsiyet 
De"i!tirme ve Cinsel Vatanda!lık”, Ba!kaldıran Bedenler Türkiye’de Transgender, Akti-
vizm ve Altkültürel Pratikler içinde, haz. $eker, B., #stanbul, Metis, s. 116-137.

Malatino, H. (2019). Queer Embodiment: Monstrosity, Medical Violence, and Intersex 
Experience. Lincoln: University of Nebraska Press.

Puar, J. K. (2015). Bodies with New Organs: Becoming Trans, Becoming Disabled. So-
cial Text 33(3), (124), 45–73.

Scott, J. C. (2008). Devlet Gibi Görmek. #stanbul: Versus Kitap, 27-93.

Serano, J. (t.y.) On the Etiology of Transsexuality. Juliaserano. https://www.juliaserano.
com/TSetiology.html#TSetiology [Eri!im tarihi: Ocak 2022].

Stryker, S. ve Whittle, S. (2006). “(De)Subjugated Knowledges: An Introduction to 
Transgender Studies”, The Transgender Studies Reader içinde, haz. Stryker, S. ve Whitt-
le, S., New York: Routledge, s. 1-17.

TGEU. (2022). TMM Absolute Numbers 2021. TGEU. https://transrespect.org/en/map/
trans-murder-monitoring/?submap=tmm_2021 [Eri!im tarihi: $ubat 2022].

Zengin, A. (2014). Sex for Law, Sex for Psychiatry: Pre-Sex Reassignment Surgical Ps-
ychotherapy in Turkey. Anthropologica, 56(1), 55-68.

https://transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring/?submap=tmm_2021
https://transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring/?submap=tmm_2021


52 DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Ama Yok Öyle Bir Mekanizma 
"SBT�¸SHFO

#nsan haklarının ve hak savunucularının korunmasına dair sürekli olarak dile 
getirilen ‘mekanizmaların getirilmesi/geli!tirilmesi/uygulanması’ gibi söylem-
lerden fazlasıyla sıkıldım. #nsan hakları alanında çalı!an bir yandan da yüksek 
lisans yapan biri olarak bazı zamanlarda; uluslararası insan hakları belgeleri 
ve mekanizmalarını genellikle hukuki geçerlili"i olmayan, olsa da uygulama-
da ideal mekanizmalardan sık sık bahsedilip, i!lemeyen yanları olan sayfalar-
ca metinler olarak görmeye yatkın olabiliyorum. Bu haftaki yazımda da insan 
hakları savunucularının korunması ile ilgili ara!tırma yaparken kar!ıla!tı"ım iki 
uluslararası belgeye dair yazmak istedim. Yazının ba!ındayken bu belgelerin 
tabi ki gerekli oldu"unu, bunların üzerinden daha iyisine dair kurgular yapabil-
di"imizi, hepsinin çok de"erli mücadeleler sonunda kazanıldı"ını biliyorum ve 
bu alanda çalı!anlar olarak her eme"imizin gelece"i örece"ini dü!ünüyorum. 
Bu nedenle bu yazı var olanları tümden reddetmeye de"il, hali hazırda elimiz-
de olanlar üzerinden daha kapsayıcı, uygulanabilir ve ihtiyaç odaklı yakla!ım-
lara odaklanacak.

#nsan hakları savunuculu"unun ve savunucuların korunmasına dair uluslara-
rası ortaklı"ı olan ilk belge 1999 yılında Birle!mi! Milletler Genel Kurulu tara-
fından yayınlanan uzunca bir ismi olan; ‘Evrensel Olarak Tanınan $nsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerin Geli!tirilmesi ve Korunmasında Bireylerin, Grupların 
ve Toplumsal Kurulu!ların Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge’. Belge 
genel anlamda hak savunuculu"unun bir hak oldu"unu, buna dair yolların 
devlet tarafından bireyler ve sivil toplum i! birli"i ile temin edilip güvence altı-
na alınması gerekti"ini söylüyor. Bütünü itibariyle hak savunucuları için holistik 
bir koruma sunmasa da insan haklarının uygulanması, örgütlenme özgürlü"ü, 
insan haklarına dair savunuculuk hakkı gibi konularda devlete dair sorum-
lulukları belirtiyor ve hak sahiplerine ili!kin bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu 
nedenle oldukça önemli bir belge oldu"unun yeniden altını çiziyorum. Ancak 
hem teorik hem de pratik anlamda iki sorunlu konuya odaklanaca"ım. Bunlar-
dan ilki hak savunucularının korunması dair atıflar olacak.

Bildirgenin ilk maddesinden ba!layarak neredeyse sonuna kadar her bireyin 
insan haklarının korunması ve geli!tirilmesi, bunun için örgütlenebilmesi, i! 
birli"i yapabilmesi ve bilgi edinmesi konularında haklarının oldu"unu vurgu-
luyor. Bunlara ek olarak, 7.madde herkesin insan haklarına ili!kin yeni fikirler 
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ve ilkeler geli!tirme, bunları tartı!ma ve kabul edilebilirliklerini savunma hak-
larına sahip oldu"unu belirtiyor. 7.maddede tanımlanan savunuculuk hakkı, 
9.maddede 3(c); ‘$nsan hakları ve temel özgürlükleri savunurken profesyonel 
nitelikli hukuki yardım veya ilgili di"er tavsiye ve yardım talebinde bulunma ve 
yardım sa"lama’ ile de hukuki anlamda güvence altına alınıyor. Ancak metin 
boyunca koruma sadece hukuki anlamda tanımlanıyor. Ne fiziksel ne de ruh-
sal korumaya dair net bir tanım yok. Bu da aslında bildirgenin kendisinin koru-
mayı sadece hukuki olarak ele aldı"ını, kapsamlı holistik bir korumadan uzak 
oldu"unu görüyoruz. Esenli"in kendisinin sa"lık hakkından ba!layarak geni! 
bir hak perspektifindeki haklarla iç içe oldu"unu dü!ündü"ümüzde, evrensel 
bir belgede sadece hukuki bir korumaya odaklanmak yetersiz kalıyor.

#nsan haklarının liberal ve birey odaklı köklerini dü!ündü"ümüzde aslında 
bireyi sadece hukuki yollar ve geçerlilik ile ele almanın nereye oturdu"unu 
görebiliyoruz. Ancak 1999 yılından günümüze gelindi"inde insan haklarının 
geni!ledi"ini ve söylemlerin de daha kapsayıcı hale getirilip tartı!ıldı"ını dü-
!ünüyorum. Bu nedenle bildirgenin korumaya sadece hukuki olarak yakla!-
masının sadece metinde de"il hem metinde hem de algısal açıdan de"i!mesi 
gereken ve artık bir anlamı olmayan bir !ey olarak görüyorum. #nsan hakları 
savunucularının korunması ve desteklenmesi sadece hukuki olarak de"il, fizik-
sel, sosyal, ruhsal ve kültürel boyutlarda ele alınması gereken ve bu kapsamlı 
ele alı!ın pratikte uygulanması için gerekli müdahaleleri içeren bir yere ta!ın-
ması gerekti"ini dü!ünüyorum. Bu da aslında beni yazının ba!ında belirtti"im 
prati"e dair sorunlara götürüyor.

Aslında en ba!ında belgenin sadece bir bildirge olu!u ve hukuki bir geçer-
lili"inin olmayı!ı pratikte birçok soru i!aretini do"uruyor. Bu noktada hukuki 
olarak geçerli bir sözle!menin neden olmadı"ını soruyorum. Devletlerin ve 
devletlerden ba"ımsız olmayan uluslararası olu!umların hak savunucularını 
korumada görev almaktan kaçtı"ını zaten günümüzde neredeyse her gün 
dünyanın ba!ka bir yerinden aldı"ımız haberlerde ve ülkemizde görebiliyo-
ruz. Bu noktada yetkililer acaba daha ne kadar sa"lam ve pratikte kar!ılı"ı 
olan adımlar atmaktan kaçınacak onu da merak ediyorum. Belki bu konuda 
belgenin hukuki geçerlili"i olmayı!ının ötesinde ortakla!ılmı! bir örnek veya 
dayanak te!kil etti"inin ve bunun da dolaylı olarak bize bir savunuculuk alanı 
açtı"ının da farkındayım ancak belgenin 23 yıldır de"i!memi! olmasını da an-
lamlandıramıyorum.

Dayanak noktasına gelindi"inde bir ba!ka ulus üstü belgeye gidiyorum. Avru-
pa Birli"i’nin hazırlamı! oldu"u ‘$nsan Hakları Savunucularının Korunmasına 
$li!kin Rehber’. Adı üzerinde bir rehber olan ve yine hukuki bir geçerlili"i olma-
yan bu belge koruma kavramını biraz daha açmı! ancak açtı"ı yer yine holistik 
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bir koruma de"il, daha çok AB misyonlarının yapabilecekleri üzerinden giden 
bir alan. Belgenin tamamında ilgili BM bildirgesine dair atıflar bulunuyor ve 
AB misyonlarının insan hakları savunucularını desteklemesinin yollarına dair 
yöntemler sunuyor. Ancak bunlarında bir yaptırım ve sorumluluktan ziyade, 
bunu yapmak isteyene dair öneriler olarak sınırlı kaldı"ını ve bunun da bize 
pek yardımcı olmadı"ını dü!ünüyorum.

Sonuç olarak halihazırda elimizde olan bu iki uluslararası belgenin önemli ol-
du"unu, yer yer bize dayanak sa"layabilece"ini ancak belki de dayandı"ımız 
yerlerdeki algının holistik bir korumaya do"ru evrilerek bunun üzerine pratikte 
geçerli ve uygulanabilir mekanizmalara do"ru gitmemiz gerekti"ini savunuyo-
rum. #nsan haklarını savunmanın kendisini bir hak olarak olarak ifade ederken, 
hak savunucularını korumakla yükümlü devletin bunu yerine getirmedi"i du-
rumlarda ne yapılaca"ına dair somut mekanizmaların olmamasını tutarsız gö-
rüyorum. #nsan hakları savunuculu"u bir hak ise, hak savunucularının holistik 
korumaya eri!ebilmesi de bir o kadar haktır!

Bir de insan hakları savunucuları olarak uluslararası belgeler dı!ında bize ho-
listik korumaya sa"layan nasıl imkanlar olabilir sorusunu dü!ünüyorum. Dev-
letin ve BM, AB gibi kurumların yetersiz kaldı"ını gördü"ümüz !u noktada; 
Hak savunucularının korunmasına dair biz nasıl mekanizmalar geli!tirebiliriz? 
Bu mekanizmalar nasıl dayanı!ma a"ları örebilir? Bunları dü!lerken lubunyalık 
deneyimi ve kültürü bize nasıl imkân sa"lar? Sorularını sorarak yazımı sonlan-
dırıyorum. Daha sonraki yazımlarımda kolektif güvenlik ve hak savunucuları 
üzerine yeniden yazaca"ım gibi duruyor.
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Lübunya ve Transfemlerin #ntihardan 
Korunma Sistemini Nasıl Kurabiliriz?
-FOB�4BOT

bir lübunyanın özellikle bir trans gacının intihar haberinden sonra ‘ne yapma-
lıyız’ anlamak ve bilmek istiyorum. böyle bir habere etki-tepki ili!kisi üzerinden 
aksiyonlar alınmasının yanında eri!imimizde olan ileti!im ve medya kanallarını 
kullanarak bundan sonraki zamanlarda lübunyaların, özellikle transfemlerin in-
tihardan korunma, uzakla!ma ya da bu gibi dü!üncelerle herhangi bir destek/
yardım alma sistemini nasıl kurabiliriz, sorusu hakkında konu!malıyız.

lübunya derneklerinin ve kurulu!larının destek kanalları var ama bu kanalların 
ne kadar etkin oldu"u üzerine benim sistematik bilgi birikimim yok lübunya 
kurulu!ları destek için psikiyatrist ve psikolog gibi profesyonellere yönlendi-
riyor ve/veya kurulu! çalı!anları ile telefon konu!ması yapılabiliyor. özellikle 
özneler, bireysel ya da küçük sosyal gruplar olarak ileti!im ve medya kanalla-
rını var olan destek sistemlerinin yanında/beraberinde nasıl kullanabiliriz ko-
nusunu tartı!maya açmak istiyorum. ben bir trans kadın olarak, yazdıklarımda 
trans kadınların intihar durumlarına odaklanaca"ım. yazdıklarımdan ve uma-
rım beraber yapaca"ımız konu!malardan çıkaraca"ımız ço"u destek sistemi, 
lübunyaların hepsinin yararlanabilece"i !ekillerde evrilece"ini dü!ünüyorum. 

intihar sürecinde olan bir trans kadının yardıma ula!ma çabasında ula!abi-
lece"i insanların akran ya da benzer/kesi!en tecrübelere sahip biri olabil-
mesinin önemli oldu"unu tecrübeden biliyorum. sadece empati ve birbirini 
anlamak gibi !eyler üzerinden de"il, kritik noktaların benzerini tecrübe etmi! 
bir insanın, tecrübe payla!ımı ve daha önce kritik anlarda ya!adı"ı ve izledi"i 
adımları payla!ması hayati önem ta!ıyabilir. 

bu konuda önerim: telefon üzerinden destek veren dernek ve kurulu!lara, be-
lirli tecrübelere sahip trans kadınların, tecrübe payla!ımı yapabilece"i konu/
durumlar hakkında online bir form doldurarak, derne"e iletmesi. bu ki!iler spe-
sifik durumlar hakkında kritik bilgi ve sürecin onlar için nasıl ilerledi"i üzerine 
payla!ımlar yapabilir.

(intihar sürecinde kritik durumlar, aniden geli!ebilecek olsa da süreç birkaç 
saat, gün, hafta, ay içine yayılabiliyor. kritik anlar her zaman için fiziksel bir 
zararın görülmü! oldu"u/olaca"ı durumlar de"il.) ilk görü!meyi yapan dernek 
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çalı!anı, elinde olacak listedeki ki!ilerin tecrübelerine ve bilgi birikimine göre 
yardım arayan ki!ileri e!le!tirebilir. 

bu önerinin gerçekle!ebilmesi için tarafların bilmesi gereken birkaç !ey:

 Ɣ tecrübe payla!ımı yapan ki!i, payla!tıklarının profesyonel bir öneri olmadı"ı 
sadece yardım arayı!ında olan ki!iye kendi perspektifini ve ya!adı"ı süreci 
payla!ması oldu"u hakkında farkında olmalıdır

 Ɣ dernek tarafından bir ki!iyle e!le!me teklifi geldi"inde e!le!meye onay/
red, ileti!imin ne zaman, ne kadar süre ve hangi ileti!im kanalıyla olabile-
ce"i konusunda olan detaylara olabildi"ince hızlı dönü! yapması (yardım 
arayı!ında bulunan insanın, listede e!le!ebilece"i birden çok benzer tecrü-
beli insan olması halinde e!le!me ihtimali ve hızı artacaktır. bu !ekilde tec-
rübe payla!ımı yapacak insanların ki!isel hayatlarından ayırmaları gereken 
zaman azalacaktır.)

 Ɣ e!le!me sürecinde ve ileti!imin ba!langıcında iki taraf da isim gibi ki!isel 
bilgiler anonim olacak. taraflara payla!ılan bilgi, payla!ılacak olan tecrübe-
nin kesi!mesi/benzemesi konusunda olacak. ileti!im sürecinde e"er ki!iler 
dilerse anonimlik bozulabilecek. 

 Ɣ derne"in sorumlulukları e!le!tirme, zamanlama ve anonim bir ileti!im ka-
nalı payla!ımı olacak. ileti!im sürecinin geri kalanı tarafların sorumlulu"un-
da olacak.

 Ɣ iki taraf da 18 ya!ını doldurmu! olması gerekecek

 Ɣ tecrübe payla!ımı yapacak ki!iler, derne"in listesine kimlik adı ve soyadları 
ile katılması gerekecek. bu ki!ilerden alınan bilgilerin tamamı gizli kalacak.

 Ɣ dernek çalı!anı, ilk konu!mayı yaptı"ında durum ba"lamında tecrübe pay-
la!ımının, derne"in alabilece"i di"er aksiyonlar arasında gerekli olup olma-
dı"ının ya da öncelik sırasının kararına varacak

 Ɣ bahsedilen anonim ileti!im kanalları e-posta adresleri üzerinden mail, sesli 
arama, telegram gibi mesajla!ma ve arama uygulamaları veya sadece link 
üzerinden sesli zoom toplantıları olabilir.

ba!ka bir öneri: psikiyatrist, psikolog gibi profesyonellerle çalı!mı! lübunya-
ların yorum gibi !eyler yazabildi"i, çe!itli yerlerde güncel !ekilde eri!ilebilir 
bir excel dosyası. devlet/özel, bilinen/bilinmeyen, !ehirlere ve ilçelere ayrılmı! 
profesyoneller hakkında öznelerin fikirlerinin bulundu"u; komünite içerisinde 
kümülatif ilerleyen bir dosya.
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bu öneriler, derneklerin de içinde bulundu"u sistemler olsa da birçok öznenin 
öne getirdi"i di"er öneriler bu !ekilde olmak zorunda de"il.

bu yazının amacı; !u an bize kolayca eri!ilebilir olan halihazırda kullandı"ımız 
ileti!im ve medya kanallarına odaklanmak. instagram hikayeler gibi bir örnekte 
halihazırda, intihar olaylarının haberlerinin lübunyalara iletilmesini en etkili yol-
larından biri fakat haberin yayılması etki-tepki ile kalıyor ve bir süre sonra di"er 
birçok lübunyaları ilgilendiren haber gibi sessizle!iyor. etki-tepki zamanındaki 
insanlar dikkatlerini verdi"i bu süreci daha kalıcı ya da kümülatif bir !ekilde 
ilerletebilece"imiz destek sistemlerine katkı sa"lamak için kullanılabilir. 

LÜBUNYALAR ben bu metni yazarken bilemiyorum daha ne gibi sistemler 
kurabiliriz. anladı"ım kadarıyla bireysel olarak emek verebildi"imiz ama ki!isel 
hayatımızdaki akı!ı bozmayacak, öznelerin çok olup verilen zamanın programlı 
bir !ekilde küçük parçalara bölünebildi"i sistemler olmalı.15 

15 https://www.instagram.com/lanaissance/?hl=tr
 https://docs.google.com/document/d/1VbMV-VutzaPlMH0kYg48pgOReqmy3rDK/edit

https://www.instagram.com/lanaissance/?hl=tr
https://docs.google.com/document/d/1VbMV-VutzaPlMH0kYg48pgOReqmy3rDK/edit
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Metamfetamin Meselesi Üzerine
%PĆVLBO�,PDBCBĔ

Türkiye Uyu!turucu Raporu’nun verilerine göre 2020 yılı boyunca güvenlik 
güçleri tarafından ele geçirilen metamfetamin miktarında %299,4’lük bir artı! 
olmu!.16 #ç #!leri Bakanı Süleyman Soylu da bunun büyük bir kahramanlık ve 
beceri örne"i oldu"unu dü!ünmü! olacak ki bu “geli!meyi” !u sözlerle duyur-
du:

“2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 
ton 841 kilogram kokain ele geçirdik. 2021 yılında ayrıca 5 ton 518 kilogram me-
tamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da 
Cumhuriyet tarihi rekorlarıdır. Geçen yıl 70 milyon kök kenevir yakaladık.”17

$imdi, bu sözlerle ve bu veriler ı!ı"ında dü!ünülmesi gereken önemli bir soru 
ortaya çıkıyor: Hakikaten Süleyman Soylu e!i benzeri görülmemi! bir cesaret 
ve azim örne"i göstererek uyu!turucuyu önlemede bir zafer mi elde etti, yoksa 
Türkiye madde kullanım bozuklu"una ba"lı bir ruh sa"lı"ı probleminin ortasın-
da mı? Madde kullanımı kompleks bir fenomen oldu"u için madde kullanımına 
ili!kin meselelerde sihirli ve her !eyi açıklayan bir cevap vermek ço"u zaman 
çok güç ama bu soruya cevap verirken ben ikinci cevaba daha yakın durmayı 
tercih edece"im. Gayet tabii Afganistan’da olup bitenler, Türkiye’nin madde 
da"ıtımı için geçi! bölgelerinden biri olması vs. yakalanan madde miktarında 
etkili olmu!tur. Zaten madde kullanımı ve üretimi siyasal ve toplumsal olaylarla 
oldukça ilgili. Ben !imdilik sadece ruh sa"lı"ı kısmına de"inmeye çalı!aca"ım. 
Yakın durdu"um cevabın sansasyonel bir ahlaki pani"in tezahürü olarak da 
anla!ılmasını istemem. Zira bu Türkiye’de ya!anan ilk madde kullanımı “furya-
sı” de"il. Bu bence Türkiye’de tekrar eden bir örüntünün metamfetamin dura"ı.

Türkiye’de madde kullanımına ba"lı ölümler 2015 yılında 590 ki!iyken 2016 yı-
lında 920 2017 yılında ise 941 gibi rekorlara ko!an bir trendin ardından ancak 
2018 yılında 657 ölüme dü!mesiyle a!a"ı do"ru bir ivme kazanıyor.18 Bazıları-
mızın hatırlayaca"ı gibi bu tablodan sorumlu tutulabilecek ba!at madde “bon-

16 http://www.narkotik.pol.tr/kurumlar/narkotik.pol.tr/TUB#M/2021-Turkiye-Uyusturucu-Rapo-
ru.pdf

17 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-soylu-2021-yilinda-rekor-kirarak-22-ton-e-
roin-ele-gecirdik-650787.html

18 https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country_en

http://www.narkotik.pol.tr/kurumlar/narkotik.pol.tr/TUB%C3%84%C2%B0M/2021-Turkiye-Uyusturucu-Raporu.pdf
http://www.narkotik.pol.tr/kurumlar/narkotik.pol.tr/TUB%C3%84%C2%B0M/2021-Turkiye-Uyusturucu-Raporu.pdf
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-soylu-2021-yilinda-rekor-kirarak-22-ton-eroin-ele-gecirdik-650787.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-soylu-2021-yilinda-rekor-kirarak-22-ton-eroin-ele-gecirdik-650787.html
https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/search-by-country_en
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zai”, yani sentetik kannabinoidlerdi. Hakikaten ne zaman gazete okusak veya 
televizyon izlesek “bonzai deh!eti” üzerine yapılan sansasyonel haberler ile 
kanımız donduruluyordu. Bu yıllar boyunca da Cumhuriyet tarihinin rekorları 
tekrar ve tekrar kırıldı. Ben geçmi!e ve bu tarz madde kullanımındaki artı!ların 
tarihine çok hâkim de"ilim (bu konuda da çok ara!tırma yok Türkiye ba"lamı 
için) ama benzer hadiselerin “Cumhuriyet” tarihi boyunca tekrar etti"inden 
!üphelenmenin makul oldu"unu dü!ünüyorum.

LGBT#+’lar kar!ımıza bu rekor kırmaların tam içinde ço"u zaman tartı!malara 
da dahil edilmeyen bir grup olarak çıkıyor. Örne"in, Türkiye Uyu!turucu Ra-
poru düzenlenirken emniyet cinsel yönelim veya cinsiyet kimli"ine yönelik bir 
veri toplamıyor. Zaten genel popülasyonda yapılan ara!tırmalar da çok kısıtlı; 
LGBT#’+lar özelinde yapılan neredeyse hiçbir çalı!ma yok (Birtakım HIV üzeri-
ne yapılan çalı!malarda toplanmı! veriler var ama onlar da oldukça kısıtlı). LG-
BT#+’lar ve madde kullanım bozuklu"u kesi!iminde ara!tırmaların gösterdi"i 
en temel bulgulardan biri LGBT#+’ların cisheterolara göre bu meseleyle ilgili 
daha çok problem ya!adı"ı. LGBT#’+ların ya!adı"ı özgün sorunlar (ayrımcılık, 
açılma süreci, aileyle ya!anan problemler, zorbalık vs.) ve bunlarla ba"lantılı 
olarak LGBT#+’ların kamusal hayattan dı!lanması gibi olguların katkısı büyük. 
Kamusal hayattan dı!lanan LGBT#+’lar adeta gece hayatının içine hapsedili-
yor ve sosyal alanları daraltıldı"ı için i!levsel olmayan ba! etme yöntemlerine 
mecbur bırakılıyor (bu sözlerimden gece hayatının içkin bir !ekilde kötü ve 
tehlikeli oldu"unu savundu"um sanılsın istemem: Ki!ilerin gece hayatı hariç 
var olma alanlarına ula!masını engellemek ba!ka !ey parti kızlı"ı yapmak fark-
lı !ey. Ayrıca gece hayatı da esasında bir sosyal destek sistemi olarak i!leyebilir 
ama bu konjonktürde bundan bahsetmek mümkün de"il kanımca). Örne"in, 
ABD’de yıllar boyunca madde kullanımına ili!kin trendi inceleyen ara!tırma-
cılar LGBT#+’lar yıllar içinde daha az madde kullanır oldu"unu gözlemliyor.19 
Ara!tırmacılar, LGBT#+’ların ABD’de sahip oldu"u haklardaki ilerlemeler ve 
kamusal hayata daha fazla dahil olabilmelerinin buna etkisi oldu"u kanısında.

Ne yazık ki Türkiye için benzer bir trendden bahsetmek mümkün de"il. Bunu 
örneklendirmek için ba!vurabilece"imiz örneklerden biri geçti"imiz Onur Haf-
tası’ndaki Maçka Parkı pikni"e yapılan polis müdahalesi olabilir.20 Kamusal bir 
alan olan Maçka Parkı’nda biber gazı yiyip metrelerce oradan oraya sürükle-
nen tek piknik ekibi LGBT#+’lardı o gün. O gün oraya ziyaret eden di"er in-
sanlar da ne yazık ki hiçbir !ey yapmamayı tercih edip LGBT#+’ların ya!adı"ı 
!iddete tanıklık etmeyi tercih ettiler. Bu bence !u an içinde bulundu"umuz 

19 Sarıdo"an, G. E., “LGBT bireylerde madde kullanım bozuklukları”, Ba!ımlılık: Tanı, Tedavi, Ön-
leme, ed. M. Öztürk, K. Ögel, C. Evren & R. Bilici, (Türkiye Ye!ilay Cemiyeti, 2019).

20 https://www.diken.com.tr/kaymakam-oyle-istedi-sislide-lgbti-onur-haftasi-piknigi-yasaklandi/

https://www.diken.com.tr/kaymakam-oyle-istedi-sislide-lgbti-onur-haftasi-piknigi-yasaklandi/
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durumu özetlemek için iyi bir örnek. Sistematik ve yo"un bir !iddet altındaki 
LGBT#+’ların yalnız bırakıldı"ı ve kamusal alanlardan dı!landı"ı bir noktadayız. 
Üstüne üstlük, varlı"ını sadece gece hayatında sürdürebilir hale gelen LGB-
T#+’ların kendilerini güvende hissederek e"lenebildi"i ve bir !ekilde sosyal 
destek a"larını da ayakta tutmaya çalı!tı"ımız gece hayatı ne yazık ki ellerin-
den alındı (ve alınmaya devam ediyor). Metamfetamin popülerle!mesi ile bu-
nun insanların evlere tıkılmaya çalı!ıldı"ı bir zamana denk gelmesi arasındaki 
ba"lantının önemli bir inceleme konusu oldu"unu dü!ünüyorum.

#stedi"iniz kadar ton madde ele geçirin bu ko!ullar altında yalnızca tedarik 
zincirini etkileyecek bu operasyonların yapılmasını ya!anan bu sorunun önü-
ne geçece"ine inanmıyorum. Bu yıl metamfetamin, gelecek yıl belki ba!ka bir 
madde, 15 yıl sonra hiç adını bile duymadı"ımız bir designer drug ki!ilerin ha-
yatına bir problem olarak dahil olmaya devam edecek bu gidi!le. Bu mesele-
nin bir ba"lam içinde ortaya çıkıp yine aynı ba"lam içinde geli!meye devam 
etti"ini unutmamak gerek. Madde kötüye kullanımı ve kullanım bozuklu"u salt 
bireysel düzeyde anla!ılabilecek bir mesele de"il. Bu meselenin ekonominin 
kötüye gitmesinden, COVID-19 salgının getirdi"i ko!ullardan ve toplum üze-
rindeki baskının iyiden iyiye artmasından ayrı dü!ünmek mümkün de"il. Bu 
malign ko!ullar LGBT#+’ların ya!adı"ı özgün stresörlere ile bir araya gelince 
ortaya farklı bir risk çıkıyor.

Bu yazının konusu spesifik olarak madde kullanım bozuklu"uydu ama LGB-
T#+’lar arasında di"er ruh sa"lı"ı sorunlarının da yüksek bir artı! gösterdi"in-
den !üphelenmenin makul oldu"unu dü!ünüyorum. Bunun önüne geçmenin 
ya da hafifletmenin yöntemleri var. Evet toplum ve devlet tarafından yalnız 
bırakılmı! olabiliriz ama biz bir komüniteyiz. Birbirimize destek olabilece"i-
miz ve dayanı!abilece"imiz binlerce yol var. Komünite olarak bu birliktelik ve 
dayanı!ma duygusu nasıl güçlendirebilir bunun üzerine dü!ünmemizin etik 
sorumlulu"umuz oldu"unu dü!ünüyorum. Birbirimize kar!ı ba!ka bir sorum-
lulu"umuzun da içimizdeki ahlakçı ve yasakçı ön kabulleri geride bırakıp e!it 
bir !ekilde ili!kilenmenin yolları üzerine de dü!ünmeye devam etmemiz gere-
kiyor. Sevdi"imiz insanların sa"lı"ı tehlikedeyken onların ya!am tarzını onayla-
yıp onaylamamızın bir önemi kalmamalı bence. Dahası, sosyal destek a"larını 
güçlendirip çe!itlendirmenin yollarını bulmak yalnızca madde kullanım bozuk-
lu"u için de"il hepimizin genel esenli"i için de iyi olacaktır diye dü!ünüyorum.

Son olarak da bu meseleyle alakalı sorun ya!ayan ki!ilere de seslenmek istiyo-
rum. Birçok insan metamfetaminin ne oldu"unu bile bilmeden kullanıyor. “Bu 
eroin gibi de"il ba"ımlılık yapmıyor”, “bu di"er uyu!turucular gibi zararlı de"il” 
vs. gibi yanlı! bilgiler dola!ımda. Lütfen kullandı"ınız madde hakkında bilgile-
nin. Bilgilenirken de do"ru kaynakları seçmeye çalı!ın. #ç karartıcı ve do"ru-
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lu"u açısından !üpheli yarı bilimsel bilgilerden (“uyu!turucu kullanmak beyni 
yakıyormu!” gibi), !ok edici haberlerden ve ahlak öykülerinden uzak durmanızı 
tavsiye ederim. Madde kullanımı bozuklu"u insanın ba!ına gelen bir fenomen. 
E"er öyle olmasaydı DSM bu meseleye sayfalarca yer vermezdi. Bu bir ahlaki 
zafiyetten kaynaklanmıyor ya da madde kullanıcıları iflah olmaz suçlular de"il-
ler. Bu bir ruh sa"lı"ı meselesi. Lütfen yardım istemekten çekinmeyin. #yile!-
mek her zaman mümkün. Ve en önemlisi de kendinizi yalnız hissetmeyin ve 
yalnız olmadı"ınızı bilin.

Not: Bu yazıyı ya!ananlar kar!ısındaki öfkem ve harekete geçmek için kontrol etmekte 
zorlandı"ım sabırsızlık ile yazdım. Bu da yazının derinli"inden ödün vermeme sebep 
olmu! olabilir. $leride de bu konu üzerine yazmaya devam etmek gibi bir gayem var. 
Umarım onlarla bu açı"ı kapatabilirim.

Not 2: Bilge Çay’ın Türkiye’de Artan Bir Uyu!turucu Problemi: Metamfetamin21 ba!lıklı 
yazısını hem kullanıcıların öznel deneyimini duymak hem de uzman görü!lerini takip 
edebilmek için tavsiye ederim.

Deniz Gedizlio"lu ve O"ulcan Yediveren’e editörel destekleri için te!ekkürler.

21 https://www.dijitalhabitat.com/turkiyede-artan-bir-uyusturucu-problemi-metamfetamin/

https://www.dijitalhabitat.com/turkiyede-artan-bir-uyusturucu-problemi-metamfetamin/
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Heteronormatif Algılarımızı Nasıl 
Dönü$türebiliriz?
6NVU�(ÛOFS

2000’lerin ba!ında Kaos GL’den tanıdı"ım biri sosyal hizmet ö"rencisi di"eri 
sosyal hizmet uzmanı iki arkada!ım “E"er herhangi bir ortamda kar!ıla!ırsak 
beni Kaos GL’den tanıdı"ını asla çaktırma” demi!ti. Kendileri için tehdit olu!-
turabilece"ini dü!ünüyorlardı. “Bu tehdit gerçekten bir tehdit miydi? Yoksa 
kendi paranoyaları mıydı?” diye dü!ünebilirsiniz ancak okula ba!ladı"ımda ilk 
fark etti"im !ey sosyal hizmet camiasının çok dar bir camia oldu"u idi. Sosyal 
hizmet uzmanı olmak istiyorsan cinsel yönelimini gizlemen gerekiyordu. Kal-
bim a!k ile doluyken beynim gizlen, saklan diyordu. Tabii a!ık bir lubunya ne 
kadar gizlenebilirse bende o kadar gizleniyordum kendi kendime.

Sosyal hizmet e"itiminin sadece lubunyalar için de"il herkes için, heybeni, ba-
gajlarını dökebilece"in, bu heybendekilerle ve bagajındakileri mesleki bilgi ile 
harmanlayaca"ın ve kendini yeniden in!a edebilece"in bir alanı açıyor olması 
gerekir. Bunun o gün için sosyal hizmet lisans e"itimi düzeyinde ba!arılama-
ması benim de okulla ili!kimi uzadıkça uzattı.

Benim üniversite ile gelgitli ili!kim de tam olarak böyle bir yerden besleni-
yordu. Bu gel-git eyleminin kendisi sosyal hizmet e"itiminden beslenmenin 
yöntemine dönü!tü. Sosyal hizmet bilgisini ça"ırmak istedi"imde yeniden ili!-
kilendi"im ve beslendi"im oranda uzakla!tı"ım bir ili!ki oldu. 1996 Eylül’ünde 
ba!layan bu ili!ki Haziran 2021’e kadar devam etti. Bu uzun ö"rencilik süre-
cinde hem sosyal hizmet e"itiminin de"i!imine, dönü!ümüne hem de ö"renci 
lubunyaların dönü!ümüne tanıklık ettim. Bu yazının yazılmasına vesile olanda 
bu dönü!ümün kendisidir.

Lubunya ö"renciler, heteronormatif sosyal hizmet e"itimine delikler açarak 
dönü!ümü ba!lattılar. Bu süreçte özellikle Hacettepe’den bir elin parma"ını 
geçmeyecek sayıda az ö"retim üyesi, LGBT#+ meselesini do"rudan çalı!ma-
salar da derslerinde açtıkları alanlarla lisans ve lisans üstü ö"rencileri cesa-
retlendirdiler. Sanırım sosyal hizmet akademisinin de"i!ime dönü!üme açık 
olma potansiyeli de akademik kadronun de"i!ime, dönü!üme açık olma po-
tansiyelini görünür kılması ile mümkün olacak ancak en temelde bu de"i!imi 
yaratanların lisans ve lisans üstü ö"rencilerinin zaman içerisinde gittikçe daha 
görünür ve açık bir !ekilde verdikleri mücadele oldu"unun altını çizmek lazım. 
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Artık açık kimli"iyle mücadele eden sosyal hizmet ö"rencileri sadece lisans 
sıralarında de"il, sendikada, sosyal hizmet meslek derneklerinde ve sosyal 
hizmet uzmanlarının örgütlendi"i her yerdeler ve bulundukları her yerde bu 
dönü!ümün örgütleyicisi olmaya devam ediyorlar.

Homofobi/Bifobi/Transfobi/#nterseksfobi nedir?

Melek Göregenli22 homofobiyi söyle tanımlıyor: “Homofobi, ki!isel bir korku 
ve irrasyonel bir inanç olmanın çok ötesinde kültür ve anlam sistemleriyle, 
kurumlar ve sosyal geleneklerle ili!kili olarak ele alınması gereken politik bir 
alanda olu!an, gruplar arası bir sürece i!aret ediyor. Homofobi, daha bireysel 
(ki!ilik, benlik algısı, bili!sel yapılar vb.) süreçlerin de etkiledi"i, LGBT#+’ların 
bir dı! grup olarak kavramsalla!tırılması sonucunda olu!an ve belirli stereo-
tiplerin e!lik etti"i bir gruplararası ili!ki ideolojisi olarak görülebilir. Homofobik 
ideoloji kendili"inden ki!isel bir özellik olarak de"il, belirli bir sosyo-kültürel 
ba"lam içinde olu!uyor. Kültürel ve bireysel ko!ullar ve süreçlere dayalı bütün 
köklerine ra"men pek çok sosyal psikolog, homofobinin ırkçılık ve seksizmle 
ba"lantıları içinde anla!ılabilece"ini dü!ünüyor. Homofobi bu anlamda seksiz-
min önemli bir silahıdır. Heteroseksüellikten farklı cinsel yönelimlere sahip in-
sanlara kar!ı !iddet, erkekli"in, bir anlamda cinsiyetçi kullanımıyla “insanlı"ın 
korunması ve kontrolü” için bir mekanizma haline geliyor.

Öte yandan pek çok ampirik çalı!manın bulguları, önyargı ve negatif stereo-
tiplerin, ideolojilerin kutsamasıyla, dı!lanan gruplara yönelik de"i!en biçim ve 
içeriklerde “!iddet»le hayata geçirildi"ini, ayrımla!mayı kutsayan ideolojilerin 
geleneksel de"erlerle beslenen yeni bir tür “muhafazakârlık” oldu"unu öngör-
memize yol açıyor. Genel olarak “sa"” olarak nitelendirilebilecek dünya gö-
rü!lerinin, ayrımcılı"ı besleyen de"erlere daha yakın oldu"unu bilsek de yani 
bir fa!izm türünün, “sembolik fa!izm”in arka planını olu!turdu"u ve bu dünya 
görü!ünün sadece “sa"” ideolojileri kapsamadı"ı dü!ünülebilir. #nsanlar ya da 
gruplar arası hiyerar!inin do"al oldu"una, bazı grupların di"erlerinden adeta 
do"al olarak üstün oldu"una ili!kin inançlar -sosyal üstünlük yönelimi- sem-
bolik fa!izmi besliyor.”

LGBT#+ hareketin homofobiyle mücadele deneyimi

1990’ların ba!ından beri örgütlenen LGBT#+ hareketinin en temel iddiaların-
dan biri “homofobinin” dönü!ebilir bir ayrımcılık ideolojisi oldu"unun altını çi-
ziyorlardı.

22 https://kaosgl.org/haber/ayrimcilik-ideolojisi-olarak-homofobi

https://kaosgl.org/haber/ayrimcilik-ideolojisi-olarak-homofobi
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Homofobi, cinsiyetçilik, milliyetçilik, muhafazakarlık birbirini besleyen ideo-
lojiler. Do"al olarak LGBT#+ alanına temas etti"inizde sadece LGBT#+’larla 
temas etmi! olmuyorsunuz? Türkiye’deki LGBT#+ hareketinin eylemli"ini ve 
kendini konumlandırdı"ı yerde heteroseksizm kar!ıtlı"ı yanında aynı zamanda 
cinsiyetçilik kar!ıtı, milliyetçilik kar!ıtı ve muhafazakarlı"a kar!ı özgürlükçü bir 
hareket olarak kendini konumlandırıyor ve kendisiyle temas eden, örgütlenen 
herkesi de aynı zamanda bu alanlarda da dönü!meye davet ediyor. Tabii LG-
BT#+ varolu! bütün toplumsal kesimleri kesme potansiyeli ile ne kadar “dı!arı-
lıkla!tırmaya” çalı!ılsa da dibinizde bitebilecek bir toplumsal kesim.

LGBT#+ hareket, 90’ların ba!ından beri çalı!ma hakkı üzerinden sendikal hak-
lar, toplumsal cinsiyet e!itli"i üzerinden ortaklıklarla kadın hareketi ve özelde 
feminist hareket, kendi yayın organlarının aynı zamanda bir medya kurulu!una 
dönü!mesiyle birlikte medya ve ileti!im, haber alma ve ifade dü!ünce özgürlü-
"ü, üniversitelerde bilginin üretim süreçlerine dahil olmaya ba!ladı. Akademik 
özgürlükler ve e"itim hakkı, e!cinselli"in hastalık olarak kategorize edilmesi 
ve buna kar!ı verilen mücadelenin yansımaları açısından psikoloji, psikiyatri 
ve genel olarak akıl/ruh sa"lı"ı alanı, hareketin küresel düzeyde hem de ye-
relde mücadele alanlarından biri oldu. HIV meselesi, transların geçi! süreci 
ile do"rudan sa"lık alanını hedefleyen çalı!malar, ilk ö"retim ve orta ö"re-
tim sürecinde ö"rencilerin ya!adı"ı sorunlar, e"itim hakkı alanındaki ihlaller 
ve genel olarak hayatın bütün alanlarında ayrımcılı"a odaklandı. Bu alanlarda 
uygulamalara kar!ı verdi"i mücadelelerle ayrımcılık kar!ıtı bir hareket olarak 
kendini tanımlaması ve insan haklarının hareketinin bir parçası olmasıyla, ken-
dini bir sivil toplum örgütü olarak konumlandırmanın ötesinde politik anlamda 
bir örgüt misyonu üstlendi"ini ve temel derdinin bütün bu alanlarda dönü!ü-
mü hedefledi"inin altını çizmek gerekir. Homofobinin de"i!mez dönü!mez bir 
ideoloji olmadı"ını insanların, grupların kurumların bile dönü!me potansiyeline 
inanarak, hareketin örgütlenme sürecinde ilk dönemini tamamladı"ını söyle-
yebiliriz.

LGBT#+ fobi ile mücadele aslında mikro, mezzo, makro düzeyde çalı!malarla 
mümkün olabiliyor. LGBT#+ hareketi bugün üç düzeyde de LGBT#+ fobi ile 
mücadele ediyor.

Sosyal hizmet uzmanı LGBT#+ alanına ili!kin mitleri

Sosyal hizmet açısından LGBT#+ meselesinin en önemli dönü!üm dura"ı, LG-
BT#+ hareketinin örgütlenmeye ba!lamasıdır. “Ben buradayım, benim adıma 
karar veremezsin, benim adıma ne yapaca"ına ancak birlikte karar verebi-
liriz.” diyen ve özne oldu"unun altını çiziyor olması önemli. 90’lı yıllar da ve 
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2000’lerde de sosyal hizmet uzmanlarının en önemli yanılsaması “açık olarak 
kendisiyle bir LGBT#+ müracaatçı ili!kilenmedi"i” varsayımı ile “hiç LGBT#+ 
müracaatçısı” olmadı"ını beyan etmesi idi. Hiç LGBT#+ müracaatçısı olmama-
sı mümkün müdür? Ya da hadi gerçekten sosyal hizmet uzmanı olarak hiç kar-
!ıla!madı"ı yalanına biz de inanalım ama bu o sosyal hizmet uzmanın LGBT#+ 
alanına ili!kin bilgi düzeyini veriyordu.

#kinci reflekste “okulda ö"retilmedi"i” konusu idi, sanki sosyal hizmet uzmanı 
bütün donanımına okulda kavu!uyor, her konuda dört dörtlük bir e"itim alı-
yor da “LGBT#+ meselesinde” bir !ey ö"retilmiyor. Sosyal hizmet e"itimi neye 
nasıl bakmanız gerekti"ini ö"retebilir; bakmayı, görmeyi, duymayı siz ö"ren-
dikten sonra müracaatçının göçmen, mülteci, HIV+, gey, seks i!çisi olması bir 
!ey de"i!tirmeyecektir.

Sosyal e"itimi içinde zaman içinde bir dönü!üm oldu"unu kabul etmek lazım. 
Sosyal sorunlar dersinde “e!cinselli"in” sosyal sorun olarak anlatılmasından 
bu yana çok !ey de"i!ti. En önemli de"i!imlerden biri de LGBT#+ meselesinin 
hangi derste nasıl ele alındı"ıdır. Ancak “her ile bir üniversite her üniversiteye 
bir sosyal hizmet bölümü” eklenmesi Türkiye’de genel olarak verilen sosyal 
hizmet e"itiminin toplumsal cinsiyet e!itli"ini hedefledi"i ve LGBT#+ kapsayıcı 
oldu"u konusunda bizi karamsarlı"a sürükleyebiliyor.

Mikro- mezzo- makro düzeyinde çalı!malar, alandaki sosyal hizmet uzman-
larının bir de"i!im ajanı olduklarını unutup LGBT#+ meselesi söz konusu ol-
du"unda makro düzeyde politikalar yapılması gerekti"ini böylelikle mezzo ve 
mikro düzeyde daha rahat çalı!abileceklerini dile getirmeleri sosyal hizmet 
mesle"ini nasıl icra ettiklerini gözler önüne seriyor. Ben risk almak istemi-
yorum ve korunaklı bir alanda sosyal hizmet mesle"ini icra etmek istiyorum 
diyorlar. Peki sosyal hizmet gerçekten korunaklı bir alanda mı icra edilebilir. 
Sosyal hizmet uzmanı kendini güvende hissetti"i ve müracaatçıyı bir tehdit 
olarak görmedi"i bir yerde sosyal hizmet uzmanının yaptı"ı i!e sosyal hizmet 
hizmet uygulaması denilebilir mi?

Ailelerin de"i!meyece"i kabul etmeyece"i miti, aileyle çalı!manın çok zor ol-
du"u, ailenin özellikle LGBT#+ meselesi konusunda önyargıları ve tutumlarının 
de"i!meyece"i varsayımı yaygın olarak sosyal hizmet uzmanlarının dile ge-
tirdi"i bir varsayım ama bir yandan on yılı a!kın bir süredir aileler #stanbul’da, 
Ankara’da, Antalya’da, Eski!ehir’de, Denizli’de örgütleniyorlar.

LGBT#+ alanı sosyal hizmet uzmanlarına her müracaatçının biricik oldu"u-
nu bilgisini her seferinde hatırlatması ile sosyal hizmet uzmanının kendi ön 
yargıları ile yüzle!mesine olanak sa"lıyor çünkü LGBT#+’lar belirli özelliklerle 
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ile sınıflandırabilecek benzerliklere sahip de"iller sadece genel olarak toplum 
tarafından ayrımcılı"a u"radıklarını söyleyebiliriz. Ancak u"radıkları ayrımcılık-
larda ki!iden ki!iye, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimli"inden bile farklıla-
!abilmektedir. Örne"in trans bir kadın Ankara gibi bir !ehirde bile belirli böl-
gelerde ev bulabilirken, lezbiyenler belki ev bulma konusunda trans kadınlar 
kadar sorun ya!amayabilirler.

Burada önemli bir di"er hatırlatma da “Sosyal hizmet uzmanlarının meslekta-
!ı olan LGBT#+’lar” sosyal hizmet uzmanları sadece müracaatçı olarak de"il 
meslekta!ı olarak da artık LGBT#+’larla kar!ı kar!ıya gelebilmektedir. Sosyal 
hizmet uzmanı- müracaatçı ba"lamı dı!ında bu kar!ıla!malar da sosyal hiz-
met uzmanının LGBT#+ fobisinin dönü!ümü konusunda bir potansiyel vaat 
etmektedir.

LGBT#+ hakları alanında çalı!an Kaos GL, 17 Mayıs, SPoD, Pembe Hayat sos-
yal hizmet uzmanlarına yönelik insan hakları e"itimleri düzenlemektedir. Bu 
e"itimlerde sosyal hizmet uzmanlarının LGBT#+ alanında farkındalık geli!tir-
melerine katkı sa"lamayı hedeflemekle birlikte, dönem dönem örgütler sos-
yal hizmet uzmanlarından olu!an a"lar vasıtasıyla LGBT#+’ların sosyal hizmet 
alanındaki taleplerini bu a"lara yada bu a"lardan sosyal hizmet uzmanlarına 
yönlendirmektedir. LGBT#+ örgütlerinin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik 
yaptıkları e"itimlerin de zaman içerisinde farklıla!tı"ını görebiliriz. #lk ba!ta 
sadece LGBT#+ alanına ili!kin farkındalık kazandırmayı hedefleyen e"itimler 
artık daha spesifik alanlara; mültecilik, HIV+, interseks, ya!lılık gibi spesifik 
alanlara özgü e"itimlere dönü!mü!tür.

1996’dan bu yana tanıklık etti"im bu de"i!im bazen “bir arpa boyu” gibi gel-
se de dünden bugüne LGBT#+ meselesinin bir “sosyal sorun”dan çıkıp haklar 
ba"lamında ele alınmaya ba!landı"ını, dönem dönem sosyal hizmet akade-
misinin bu bilgi üretim sürecine ayak uyduramadı"ını, homofobik tutum ve 
yakla!ımların devam etti"ini söylesek de de"i!im ba!ladı. LGBT#+’lar bir grup 
olarak güçleniyorlar, birbirlerinden besleniyorlar ve herkesi, her kurumu de"i-
!ime zorluyorlar! Bu de"i!im ba!ka türlü bir sosyal hizmetin mümkün oldu"u-
nu bize gösteriyor.
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Duru!malar, mitingler, 
eylemler… Mücadele her yerde.
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Anıları Tazele Lubunya: 
2002 ve 2013 Neden Önemli? 
*Ĕ�L�$FNSF�(ÛOHÕS

Kuest için hazırlamı! oldu"umuz #stanbul Onur Yürüyü!ü’nün tarihini anlatan 
videonun Gezi’nin yıl dönümünde tekrar payla!ılmasıyla Gezi Parkı protesto-
larının LGBT#+ hareketin kitleselle!mesindeki rolünü hatırladık. 2013 yılı Mayıs 
ayı sonunda ba!layan Gezi Parkı protestoları hareketin tarihinde önemli bir 
e!ik. Lubunyaların onlarca yıllık hayatta kalma ve dayanı!ma pratikleri Gezi 
protestolarındaki örgütlenmeye önemli katkılar sundu. Parktaki mutfa"ı kuran, 
sloganlar üreten, hızla eyleme geçmeyi bilen lubunyalar Gezi’de belki de ba!-
ka zamanlarda temas edemeyecekleri birçok kesimle ileti!im kurma imkânı 
buldu ve bu da harekete ciddi bir destek olarak geri döndü. Aynı yıl Haziran 
sonunda gerçekle!en #stanbul Onur Yürüyü!ü yakla!ık 100.000 ki!ilik bir katı-
lımla gerçekle!ti. Hatta 2014’te katılımın daha da arttı"ı söyleniyor.

2015’te polis yürüyü!e bir anda patır patır plastik mermilerle saldırana kadar 
böyle umutlu ve güzel bir tablo var.

Buradan biraz geri sarıp hareketin büyümesinde büyük öneme sahip ba!ka bir 
döneme gidece"im !imdi: 2002 yılı, Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi için 
meclisten çıkacak tezkereye kar!ı Türkiye tarihinin gördü"ü en geni! katılımlı 
protestolar zinciri örgütleniyor. (Can Pürüzsüz ile birlikte bu protestolara dair 
hafızamızı tazeledi"imiz içeri"e Instagram profilimden ula!abilirsiniz). Bu sa-
va! kar!ıtı hareketin koordinasyon süreci hareketin içinde yer alan lubunyalar 
için bulunmaz temas fırsatları sa"lıyor.

$öyle ki, 2002 yılı sol hareketimizin biraz takoz ve de kabız oldu"u dönemler-
mi! benim anladı"ım kadarıyla. Kadın hareketine de LGBT#+ hareketine de 
oldukça mesafeli bir duru! var. Sol gruplar içerisindeki lubunyalar ço"unlukla 
kimliklerini gizleyerek veya bastırarak yer alabiliyor. 1 Mart protestolarına gi-
den süreç ise yalnızca sol de"il birçok farklı kesimden grupla kurulan ileti!imi 
tazeliyor.

Yıldız Önen’in “Sava!a Hayır Demenin Birle!tirici Gücü: “Irak’ta Sava!a Hayır 
Deneyimi’nin Türkiye’deki Siyasal Kültüre Etkisi» isimli tezi için gerçekle!tirdi"i 
röportajda Deniz Deniz o dönemden !öyle bahsediyor:
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“Dü!ünün bir Koordinasyon sekretarya ofisi var ve bir e!cinsel orada çalı!ıyor. 
Ben Abdulrahman Dilipak’ı arayıp aidatını getirmesini söylüyorum. Toplantı-
larda onları kar!ılayan biri olarak onlarla bir arada olmanın faydasını çok gör-
düm. Bir defa biz de varız diyebildik, abartmadan do"al olarak bunu gösterdik. 
Mazlumder, Özgür-Der ve di"er #slamcı yapıların, katı solcu yapıların fikirlerini 
de"i!tirdik mi buna ili!kin net bir !ey söyleyemem. Ama yan yana gelmeyece-
"imiz insanların e!cinsel derne"inin de o Koordinasyon’da oldu"unu bilerek 
aynı harekette devam etmeleri bence bir adımdır. Ve önemli bir adımdır.”

Memet Ali Alabora Müslüman gruplarla LGBT#+’ların bu birlikteli"inin Türki-
ye’de bir ilk oldu"unu söylüyor: “Bu çe!itlilik daha önce görülmemi! bir !eydi, 
dünyanın da görmedi"i bir !eydi. Dünya 1999’da gördü. Ne oluyor ya dedi, 
Seattle’da gördü, bu tür heterojen bir yapı Türkiye’de ilk kez görüldü. Bunun ilk 
görüldü"ü yer de 1 Aralık mitingidir. E!cinseller ile #slamcıların yan yana yürü-
yebildikleri ilk örnek yani. Bu anlamda dünyada da bir ilktir.”

Sava! kar!ıtı protestolar sırasında kurulan ba"lar

1 Mart tarihinde gerçekle!en protestolar sanıyorum LGBT#+’ların kendi bay-
raklarını açtıkları ilk kitlesel eylemlerden biri aynı zamanda. Yine aynı yıl ger-
çekle!en #stanbul ve Ankara 1 Mayıs’larına lubunyaların bol !amatalı katılımları 
olmu!, bir ara çevrenizdeki they/them ablalarınızdan bu hikayeleri de dinleyin 
derim !imdi çok uzatmayayım.

Sava! kar!ıtı protestolar sırasında kurulan ba"lar, sonraki yıl yani 2003’te ilk 
kez gerçekle!en #stanbul Onur Yürüyü!ü’ne de yansıyor:

“O dönemlerde kamuya açık alanda ilk gay pride yapıldı. Daha önce izin alı-
namamı!tı. Basın açıklamasını okuyan ki!i olarak dönüp arkaya baktı"ımda 
e!cinsellerden çok arkamızda Koordinasyon’da tanı!tı"ımız ki!ileri gördüm. 
$imdi nasıl Gezi sonrası pride çok kalabalık olduysa, onun da ba!langıcı bu 
anlamda Koordinasyon’dur. Antikapitalistler, DS#P’ten arkada!lar, çok katı sol-
cu yapılardan olan arkada!larımız da gelmi!ti, gizli, gizli, özellikle kadınlar. Parti 
bizi görürse ne olur diyorlardı ama gene de gelmi!lerdi.” - Deniz Deniz

Böyle böyle küçük temaslarla 2013›teki yüz bin ki!ilik kalabalı"a giden ta!lar 
dö!eniyor.

Her !ey gül bahçeleri !eklinde ilerlemiyor tabi. Sava! tezkeresi kar!ısında böy-
lesine geni! kesimden sesleri kapsayan bir hareket örgütlenmi! olması, 2002 
yılında henüz iktidarının ilk aylarındaki AKP için !üphesiz bir güç zaafı. Bunun 
bir zaaf oldu"unu ve bir daha bu zayıflı"ın gösterilmeyece"ini 2002 yılında 
bizzat Erdo"an dile getiriyor. Bu zaaftan çıkarılması gereken dersler çıkarılıyor.
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Gezi’de
2013 yılına geldi"imizde kar!ımızda müslümanından milliyetçisine, ulusalcı-
sından apoliti"ine, lubunyasına kadar yine herkesin bir arada oldu"u yeni bir 
kitlesel hareket olarak Gezi protestoları çıkıyor ve bu kez kar!ısındaki tepki son 
derece sert oluyor.

Bu bir aradalık halini halkın kalanından gizlemek, protestocuları bir grup te-
röristten ve ba!ının ezilmesi gereken zararlı ha!ereden ibaret göstermek için 
bütün medya gücü kullanılıyor. Protestoların daha ilk günlerinden yo"un polis 
müdahalesi gerçekle!iyor. 15 ya!ında, 19 ya!ında, 26 ya!ında insanlar göz kırp-
madan öldürülüyor.

Yalnızca muhalif bir eylemde bulunmu! büyük kitlelerin bu denli kriminalize 
edilmesi açısından AKP iktidarı süresince sanıyorum 2013 ilkti ve birçok kesim 
için büyük bir !ok etkisi yarattı. Bu noktadan sonra çember her yıl daha da 
daraldı. Sava!, ayrımcılık veya otoriterlik kar!ısında örgütlenmeye çalı!an her-
hangi bir irade orantısız cezalarla bastırıldı. Farklı bilgilerle beslenen ve farklı 
gerçekliklerin içinde ya!ayan halk bamba!ka kutuplara bölündü.

Muhalefet etmenin, ses çıkarmanın bu kadar maliyetli hale geldi"i yerde, Gezi 
veya 1 Mart gibi önemli kar!ıla!ma alanları kayboldu. Bunları yaratabilecek 
cesaretimiz de.

Hem Gezi hem 1 Mart protestoları bana devletin nefesini ensemizde hisset-
medi"imiz zamanlarda, tam anlamıyla özgürlükten bahsedemesek de biraz 
olsun birbirimizle konu!abildi"imiz ko!ullarda ne kadar hızlı yol alabilece"imi-
zi, ba!ka türlü bir toplumsallık deneyimleyebilece"imizi hatırlatıyor. Fikirlerin 
yayılmasında ne kadar büyük rolü olsa da online sosyal mecralar bana bu 
umudu vermiyor. Mor ve Ötesi konserinde umutlanmanın ne kadar politik olup 
olmadı"ı üzerine dahi kolayca bıçak gibi ikiye ayrı!an gruplar görüyorum. Bu 
yapaylık bana tamamen medium’un, mecranın, mekânın do"asından kaynak-
lanıyor gibi geliyor. Bu mecralarda geçirdi"im onca yıldan sonra bir boomer 
gibi fiziksel mekânın birle!tiricili"ine ve dönü!türücülü"üne daha çok inanır 
halde buluyorum kendimi.

Önümüzdeki yıllar için umut ı!ı"ı görünüyor mu bilmiyorum. Belki anılarımızı 
tazelemek, bu kar!ıla!ma ve temas alanlarından ne kadar yoksun kaldı"ımızı 
ve ne kadar önemli olduklarını hatırlamak bize çizece"imiz yolları göstermek 
açısından iyi gelebilir.

Nihayet pandemi ko!ullarından sıyrılmı! !ekilde girece"imiz 30. #stanbul Onur 
Haftası etkinliklerinde ve mübarek onur ayımızda bol bol temas etmek ve bir 
arada olmak dile"iyle.23

23 https://www.instagram.com/p/CakZ-W8gKqN/

https://www.instagram.com/p/CakZ-W8gKqN/
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Son Üç Yılda 39 Ülkede 270’ten Fazla Gözaltı 
veya Tutuklama ile HIV Kriminalle$tirilmeye 
Devam Ediyor24 
0ĆV[IBO�/VI

HIV Adalet A"ı tarafından 22 Temmuz’da yayınlanan rapora25 göre, 1986’da 
gerçekle!en ilk kriminalle!tirilen vakadan bu yana, HIV en az 81 ülkede krimi-
nalle!tirildi.

HIV’i kriminalize etmek, “Ceza mevzuatının ve suç politikalarının HIV pozitif 
statüsüne dayalı olarak HIV’le ya!ayanlara kar!ı hukuka aykırı olarak uygu-
lanmasıdır”. Statü payla!mama, potansiyel veya varsayımsal HIV geçi! ihtimali 
veya iddiaları nedeniyle 48 ülkede genel ceza hukuku, 82 ülkede ise HIV’e 
özgü ceza yasaları ile HIV’le ya!ayan ki!ilere kar!ı uygulamalar mevcut. 

HIV Adalet A"ı, Birle!mi! Milletler’in HIV’in kriminalle!tirilmesinin “yalnızca 
hareketin makul bir !üphenin ötesinde kanıtlandı"ı nadir görülen kasıtlı HIV 
aktarım vakalarıyla sınırlandırılmasını” tavsiye etti"ini belirtiyor. Fakat birçok 
ülkede “HIV’in kriminalle!tirilmesi, genellikle devlet kontrolünün arttırılması, 
azınlık veya ötekile!tirilmi! grupların üzerinde baskı kurulması ve sosyal sa-
vunmasızlı"ın cezalandırılmasına yönelik bir mekanizma olarak kullanılıyor, 
böylece mevcut e!itsizlikleri ve güç dengesizliklerini !iddetlendiriyor.” #nsan 
haklarını ihlal etmenin yanı sıra HIV’in suç haline getirilmesi, HIV test, tedavi 
ve önlem hizmetlerine eri!imde de bir engel te!kil ediyor. Bu nedenle “UNAI-
DS’in yayınladı"ı güncel Küresel AIDS Stratejisi, HIV’in kriminalle!tirilmesini 
2030 yılına kadar ula!ılması planlanan küresel hedeflerin önünde bir engel 
olarak açıkça kabul ediyor.”

Ocak 2019 ile Aralık 2021 arasında HIV Adalet A"ı’nın veri tabanına 39 ülkede 
275 gözaltı veya tutuklama, kovu!turma, mahkûmiyet, temyiz ve/veya beraat 
bildirildi. Bununla birlikte, gerçek ceza yargılamalarının sayısının dünya çapın-
da 700 civarında oldu"u tahmin ediliyor.

24 https://www.aidsmap.com/news/jul-2022/hiv-criminalisation-continues-over-270-ar-
rests-recorded-39-countries-last-three-years

25 https://www.hivjustice.net/publication/advancing4/

https://www.aidsmap.com/news/jul-2022/hiv-criminalisation-continues-over-270-arrests-recorded-39-countries-last-three-years
https://www.aidsmap.com/news/jul-2022/hiv-criminalisation-continues-over-270-arrests-recorded-39-countries-last-three-years
https://www.hivjustice.net/publication/advancing4/
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HIV’le ya!ayanlar nerede yargılanıyor?

Raporun kapsadı"ı üç yıl içinde en fazla kriminalizasyon vakasının bildirildi"i 
ülkeler:

 Ɣ Özbekistan – en az 231 vaka

 Ɣ Rusya Federasyonu – en az 157 vaka

 Ɣ Beyaz Rusya – en az 106 vaka

 Ɣ Amerika Birle!ik Devletleri – en az 77 vaka (Tennessee’de 11, Georgia’da 10, 
Florida’da 9, Ohio’da 5 ve Indiana’da 4 olmak üzere)

 Ɣ Fransa – en az 11 vaka

 Ɣ Hindistan – en az 11 vaka

 Ɣ Büyük Britanya – en az 10 vaka

 Ɣ Avustralya – en az 7 vaka

 Ɣ Kanada – en az 7 vaka

 Ɣ  Singapur – en az 6 vaka

Bu dönemde be! ülkede ise ilk kez HIV’le ya!ayan ki!ilere ceza kanunları uy-
gulandı: Bhutan, Gabon, Lesotho, Paraguay ve Slovenya.

Günümüzde Sahra Altı Afrika, HIV’e özgü ceza yasalarına sahip en fazla ül-
kenin (30) bulundu"u bölge ve onu Do"u Avrupa ve Orta Asya (16) bölgesi 
izlemekte. Bu ülkelerden, Sahra Altı Afrika’daki 10 ülke (Angola, Kongo, De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Kenya, Lesoto, Nijer, Nijerya, Uganda ve 
Zimbabwe), ve Do"u Avrupa ve Orta Asya’daki 12 ülke (Ermenistan, Azerbay-
can, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Fe-
derasyonu, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan) bu yasaları uygulamakta.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 15 ülke ve Asya-Pasifik bölgesinde-
ki 13 ülke, HIV’e özgü ceza yasalarına sahip, ancak bunlardan yalnızca Latin 
Amerika ve Karayipler’de 2 ülke (Bermuda ve Paraguay) ve Asya-Pasifik’te 6 
ülke (Kamboçya, Çin, Papua Yeni Gine, Singapur, Güney Kore ve Tayvan) bu 
yasaları uygulamakta.

Kuzey Amerika bölgesinde ise yalnızca Amerika Birle!ik Devletleri’nde HIV’e 
özgü ceza yasaları bulunmakta. Yirmi bir eyalette bu yasalarla ilgili davalar 
oldu"u bilinmekte (Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Kentucky, 
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Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, Kuzey Carolina, Kuzey 
Dakota, Nevada, Ohio, Oklahoma, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee 
ve Washington).

Orta Do"u ve Kuzey Afrika bölgesindeki 7 ülkede HIV’e özgü ceza yasaları var, 
ancak !imdiye kadar yalnızca Katar’ın bu yasaları uyguladı"ı biliniyor. Ancak 
Yemen, yakın zamanda, Aralık 2021’de yeni bir yasa çıkardı. Danimarka 2021’de 
var olan HIV’e özgü ceza yasasını askıya aldı"ı ve #sveç 2020’de HIV statüsü 
payla!ımı yükümlülü"ünü kaldırdı"ı için !u anda Batı ve Orta Avrupa’daki hiç-
bir ülkede HIV’e özgü ceza yasaları bulunmuyor.

HIV’e özgü ceza yasalarına ek olarak, HIV’le ya!ayan ki!ilere genel ceza hu-
kuku veya HIV’i kriminalize eden benzer yasaların uygulanması ile de birçok 
ülkede HIV kriminalle!tiriliyor.

Genel ceza hukukunu veya benzer yasalarını HIV’le ya!ayan ki!ilere kar!ı uy-
gulayan ülkeler:

 Ɣ Batı ve Orta Avrupa’da 21 ülke (Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, #z-
landa, #rlanda, #talya, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, #spanya, 
#sveç ve #sviçre)

 Ɣ Sahra altı Afrika’da 10 ülke (Botsvana Kamerun, Etiyopya, Gabon, Gambiya, 
Malavi, Mauritius, Somali, Güney Afrika ve Zambiya)

 Ɣ Asya-Pasifik’te 5 ülke (Avustralya, Butan, Hindistan, Maldivler ve Yeni Ze-
landa)

 Ɣ Latin Amerika ve Karayipler’de 5 ülke (Arjantin, Brezilya, Meksika, Peru ve 
Trinidad ve Tobago)

 Ɣ Orta Do"u ve Kuzey Afrika’da 3 ülke (#srail, Fas ve Birle!ik Arap Emirlikleri)

 Ɣ Do"u Avrupa ve Orta Asya’da 2 ülke (Estonya ve Türkiye)

 Ɣ Kuzey Amerika’da 2 ülke (Kanada ve Amerika Birle!ik Devletleri).

Kim yargılanıyor?

Son vakaların analizi, HIV’in kriminalle!tirilmesi nedeniyle gerçekle!en gö-
zaltı veya tutuklama, kovu!turmalarının ve mahkumiyetlerinin kadınları, ırksal 
ve etnik azınlıkları, göçmenleri, gey ve biseksüel erkekleri, transları ve seks 
i!çilerini orantısız bir !ekilde etkiledi"ini göstermekte. Bu topluluklar, dünya 
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çapındaki HIV kriminalle!tirilmesi nedeniyle gerçekle!en yargılamaların yakla-
!ık %50’sini te!kil etmekte. Irksal ve etkin e!itsizlik ise gözaltı veya tutuklama, 
kovu!turmaların ve mahkumiyetlerin %55’inin Siyah topluluklara ve ırkçılık ya-
!ayan di"er topluluklara yönelik oldu"u Amerika Birle!ik Devletleri’nde daha 
belirgin.

Bilim ve adalet

Bilim, HIV’le ya!ayanları haksız kriminalizasyona kar!ı savunmada hayati bir 
rol oynamaktadır. HIV Adalet A"ı raporunda, HIV’in suç sayılmasının virüsün 
kendisi ve aktarım yolları hakkındaki yanlı! varsayımlar nedeniyle orantısız ve 
abartılı risk ve zarar duygusu oldu"unu belirtiyor. Bu sebeple hakimlere gerekli 
güncel ve güvenilir bilginin ula!tırılması ve kapasitelerinin geli!tirilmesi haksız 
kriminalle!tirilmenin önüne geçebilir.

Ceza hukuku ba"lamında HIV bilimi üzerine uzman konsensüsü bildirisi26, ya-
yınladı"ı 2018’den 2022 yılına kadar birçok ülkede delil olarak kullanıldı. Bildiri-
nin delil olarak kullanıldı"ı ülkeler arasında Burkina Faso, Moldova, Ukrayna ve 
Zimbabve, Kanada, Kolombiya, Kenya, Lesoto ve Uganda yer almakta. 2021’de 
Birle!mi! Milletler Kalkınma Programı (UNDP), savcılara HIV’le ilgili ceza da-
valarında yol gösterecek bir belgede27 savcılara HIV’in bir ceza hukuku konusu 
de"il, bir halk sa"lı"ı konusu olarak ele alınması gerekti"ini hatırlattı ve HIV’in 
ceza hukukunda uygulanmasının sadece istisnai durumlarda olabilece"ini be-
lirtti

HIV Adalet A"ı bazı ülkelerin bilimsel kanıtları takip ederken bazılarının “sanı-
"ın suçlu olamayaca"ına dair kanıt yerine sanı"ın antiretroviral tedavi gördü-
"ü gerçe"ini hala suçluluk kanıtı olarak kullanıyor” diyor. Örne"in, Almanya’da 
‘Belirlenemeyen = Bula!amayan’ (B=B) bilimsel verisi, HIV’le ya!ayanlar için 
lehe delil olarak mahkemeler tarafından kabul edildi. Benzer !ekilde, Ugan-
da’da mahkeme, “bir ki!inin HIV pozitif olması, ki!inin virüsü aktaraca"ı veya 
bu kasta sahip oldu"una inanmak için yeterli bir neden de"ildir” kararına var-
dı. Ancak Kanada’da, mahkemeler daha önce tespit edilemeyen viral yükün 
HIV aktarımını imkansız kıldı"ını (B=B) kabul etse de 2020›de Ontario temyiz 
mahkemesi, prezervatif kullanımının, vajinal ili!ki için gerçekçi bir HIV önlem 
yöntemi olmadı"ına karar verdi ve tedavi görmeyen ancak prezervatif kullanan 
bir erke"e yönelik suçlu kararı verildi.

26 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25161
27 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-06/UNDP-Guidance-for-Prose-

cutors-on-HIV-Related-Criminal-Cases.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25161
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-06/UNDP-Guidance-for-Prosecutors-on-HIV-Related-Criminal-Cases.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-06/UNDP-Guidance-for-Prosecutors-on-HIV-Related-Criminal-Cases.pdf
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Kriminalle!tirilmeye kar!ı savunuculuk

2019’daki son rapordan28 bu yana, birçok ülkenin mevzuatında içtihat, yasa de-
"i!ikli"i ve suç politikaları alanında önemli ve umut verici geli!meler ya!andı. 
#sveç, Illinois, New Jersey ve Zimbabwe’de HIV’i kriminalle!tiren yasalar yürür-
lükten kaldırıldı; Kolombiya’da bir HIV kriminalizasyon yasası anayasaya aykırı 
bulundu; Ermenistan, Michigan, Missouri, Nevada, Virginia ve Washington’da 
yasalar olumlu yönde de"i!tirildi. Ayrıca, !u anda Uganda ve Kenya’daki HIV’e 
özgü yasaların anayasaya uygunlukları de"erlendirilmekte.

Finlandiya, Fransa, #spanya ve Tayvan’da emsal te!kil eden davalar ve Kanada, 
#ngiltere, Galler, Kırgızistan ve New Jersey’de politika önerileri veya iyile!tir-
meler de veri tabanına bildirildi. Bu sonuçlar, HIV’le ya!ayanların sivil toplum 
a"ları, insan hakları örgütleri, sa"lık hizmeti sa"layıcıları, avukatlar ve di"er 
payda!lar arasındaki etkili savunuculuk ve i! birli"i ile mümkün oldu.

2016’da yayınlanmasından bu yana, B=B mutabakat beyanı ve 2018’deki Uz-
man Konsensüs Bildirisi, birçok kurulu! ve ceza davası için çok önemli savu-
nuculuk araçları olmu!tur. Yayınlanan bilimsel kanıtlar ile giderek daha fazla 
dikkat çeken bir di"er konu ise emzirme ve HIV aktarımı. HIV’le ya!ayan 13 
kadın bebeklerini emzirdikleri için yargılandı. Yakın tarihte yayınlanan birkaç 
klinik ara!tırma da ise etkili tedavi görürken emzirme yoluyla HIV aktarımı-
nın mümkün olmadı"ını gösteren veriler yayınladı ve “ortaya çıkan bu bulgu, 
HIV’le ya!ayan kadınlara kar!ı devam eden kovu!turmalarda savunma argü-
manlarını destekleyecektir.”

* Yazı boyunca arrest kavramı Türk Hukukuna uygun olacak !ekilde gözaltı veya tu-
tuklama olarak çevrilmi!tir.

Referans: Symington A, Bernard EJ et al. Advancing HIV Justice 4: Understanding 
Commonalities, Seizing Opportunities. HIV Justice Network, Amsterdam, July 2022.29

28 https://www.aidsmap.com/news/jun-2019/hiv-criminalisation-cases-recorded-72-count-
ries-including-49-last-four-years

29 https://www.hivjustice.net/publication/advancing4/

http://www.hivjustice.net/advancing4
http://www.hivjustice.net/advancing4
https://www.aidsmap.com/news/jun-2019/hiv-criminalisation-cases-recorded-72-countries-including-49-last-four-years
https://www.aidsmap.com/news/jun-2019/hiv-criminalisation-cases-recorded-72-countries-including-49-last-four-years
https://www.hivjustice.net/publication/advancing4/
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Daha Kaç Duru$ma?
.JSBO�,PÉL�S

LGBT#+ hareketi içerisinde en çok bilinen davalardan birisi ne diye sorsak bü-
yük ihtimalle Ahmet Yıldız ilk akla gelenlerden birisi olur. Öldürülmesi üzerin-
den 14 yıl, ölümü üzerine açılan davada ise 13 yılı geride bıraktık. Yeni duru!ma 
6 Ekim’de görülecek ve sanık koltu"u yine bo! kalacak!

Bir türlü ilerleme kaydedilmeyen davada, hakkında yakalama emri verilen sa-
nık babanın 2013 yılında bo!anma davasının sonuçlandırıldı"ı biliniyor. #nterpol 
tarafından aranan firari baba hakkında açılan bo!anma davasının nasıl kabul 
edildi"i ve davanın nasıl sonuçlandırılabildi"i de önemli detaylarından birisi.

Peki Ahmet’in katillerinin bulunması için daha kaç duru!ma gerçekle!mesi 
gerekiyor?

Ahmet Yıldız’a ne oldu?

Ahmet Yıldız #stanbul’da karde!iyle beraber ya!arken karde!ine e!cinsel ol-
du"unu söylüyor. Bu yüzden evden ayrılıyor. Daha sonra annesi Ahmet’in e!-
cinsel oldu"undan !üphelenip Ahmet’in bilgisayarının !ifresini kırdırarak özel 
foto"raflarına ve bilgilerine ula!ıp e!cinsel oldu"unu anlıyor. Bu babasının ku-
la"ına gidiyor.

E!cinsel oldu"u ö"renilince Annesi ve babasıyla zoraki olarak dı!arıda bulu-
!an Ahmet’e annesi, e!cinselli"in bir “hastalık” oldu"u ve “tedavi olması” ko-
nusunda ısrar ediyor. Ahmet bu duruma tepki gösterince babası silahını gös-
teriyor. Bunun üzerine telefon trafikleri ba!lıyor. Aile ba!larına gelen tüm kötü 
olaylardan Ahmet’i suçluyor. Ahmet bir süre telefonlarını açmasa da duygusal 
ve psikolojik !iddet mesajlar ve aramalar yoluyla devam ediyor. Bu arada aile 
tedavi olmaması durumunda !iddet eylemlerini fiziksel !iddete dönü!türecek-
leri tehditleriyle bu tacizlerini devam ettiriyor. Bunun üzerine cinayet i!lenme-
den kısa bir süre önce Ahmet savcılı"a ba!vuruyor.

Tehditleri eden baba cinayete günler kala Ahmet’in evinin etrafında dolanma-
ya devam ediyor. Ahmet’in sevgilisi ise Ahmet olmadı"ı zamanlarda birilerinin 
zile bastı"ını ancak dı!ardan kapıya baktı"ında kimseyi göremedi"ini söylü-
yor. Ahmet’in savcılı"a ba!vurmasına ra"men hakkında hiçbir koruma tedbiri 
alınmıyor.
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Ahmet Yıldız, 2008 yılında evden dı!arıya bir !eyler almak için çıktı"ında her-
kesin gözü önünde katlediliyor. Cinayet günü babasının telefon sinyalleri evi-
nin etrafında kaydediliyor. Ancak her !ey ortadayken Ahmet Yıldız’ın davası 
cinayetten neredeyse bir yıl sonra açılıyor.

#lk duru!malar da Lambdaistanbul ve çe!itli kurumların müdahillik ba!vuruları 
(Ahmet’in e!cinsel oldu"u için öldürüldü"ü dava dosyasında bile bu kadar 
netken) kabul edilmiyor. Daha sonra ba!vuran hiçbir kurumun veya aktivistin 
kabul edilmedi"i gibi…

Duru!malar saniyeler sürüyor çünkü sanık durumundaki baba (hangi ülkede 
oldu"u bile biliniyorken ve #nterpolle aranıyorken hatta Türkiye’de bo!anabil-
mesine ra"men) bir türlü bulunamıyor. Hakimler, savcılar ve heyettekiler de-
"i!iyor ama de"i!meyen tek !ey Ahmet’in katili veya katillerinin hiçbir ceza 
almadan hayatlarına devam etti"i gerçe"i…

Ahmet’in öldürülme nedeni neydi?

Uzun zamandır LGBT#+’lar üzerinden aile kavramını tartı!maya açan ve LG-
BT#+’lardan “ailelerini” korumaya çalı!an hiçbir örgüt veya ki!i Ahmet Yıldız’ı 
a"zına dahi almıyor. Daha önce almadıkları gibi. Ahmet Yıldız’ın öldürülmesi 
bu “kutsal aile” imajını zedelemiyor mu? Yoksa idealize ettikleri aile kavramı 
LGBT#+’ları kapsamıyor mu? Bu de"ilse Ahmet Yıldız’ın 14 yıldır adalet bek-
lemesi neden hiçbirini rahatsız etmiyor? Bunlar basit ve artık gereksiz sorular 
belki. Çünkü acının “rengi” oldu"unu yıllardır LGBT#+ cinayetlerinden biliyo-
ruz. Ama bu insanlara en ufacık inanan ve nefreti ortakla!tıran insanlar bu en 
basit sorulardan sorgulama ba!lamalı.

Ahmet Yıldız’ı gerçekten kim öldürdü? E!cinselli"i bir hastalık olarak gösteren 
ve tedavi edilmesini isteyen dü!üncenin bu cinayette bir payı yok mu?

Ahmet’in kime nasıl bir zararı vardı? Kendi ayakları üzerinde durmaya ve kendi 
hayatını ya!amak isteyen bir insanın kime zararı olabilir? Asıl “dayatma” Ah-
met Yıldız gibi yüzbinlerce LGBT#+’lara her gün yapılmıyor mu? Bu cinayetler 
sizi rahatsız etmiyorken ve öldürülenlerin acılarını payla!maktan bile korkar 
hale getiriyorken gerçekten “hastalıklı” olan !ey ne? Bu nefret sürecinin vardı-
rılmak istendi"i yer neresi gerçekten?

Nefret kimi ya!atabilir ki?

Nefret söylemlerinin nefret suçlarına neden olabildi"i hakkında onlarca ara!-
tırma ve yazı bulabilirsiniz. Birilerini sevmek veya sahiplenmek zorunda de"il-
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siniz. Ancak en temel haklardan birisi olan ya!am hakkına saldıran bu söylem-
lere en ufak deste"iniz bile varsa ne yaptı"ınız hakkında en basit yakla!ımla bir 
sorgulamaya geçmeniz gerekmektedir. Bunu yapmanız için daha kaç Ahmet 
Yıldız’ı bu cinayetlerde kaybedece"iz?

Nefret çok zaman isteyen, çok tüketen ve yıpratan bir duygudur. Bu duyguyla 
sava!mak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyan ve güçlendirmenize 
sa"layacak.

Bizleri bir arada ya!atan temel “de"er” dini, etnik, cinsel, cinsiyet veya di"er 
kimliklerimizden çok herkesin hakkını koruyan temel “toplumsal sözle!meler”-
dir. Yazılı olsun olmasın herkesin ya!am hakkı “kutsal”dır. Herkes temel hak 
ve özgürlüklere amasız sahip olmalıdır. Kimsenin ya!amına ve ya!am tarzına 
müdahale edilmemelidir!

Ahmet’e ve di"er tüm LGBT#’+lara ölümü reva gören, ya!am haklarını ve ya!a-
yı! biçimini hedef gösteren, ölüm ça"rıları yapanlar hiçbir din veya özgürlük-
lerin arkasına sı"ınamaz.

Ahmet’in katilleri örgütlü kötülü"ü, nefret’i örgütleyenler ve bunun sıradanla!-
masına sebebiyet verenler olarak geni!leyen bir bütünle de"erlendirilmelidir. 
Ahmet’in adalet çı"lı"ına amasız kar!ılık vermelidir.

HEV# LGBT#+ Derne"inin ça"rısına30 kulak verip 6 Ekim 2022, saat 12:20 de 
Kartal 5. A"ır Ceza Mahkemesinde Ahmet’in 14 yıldır bekleyen adalet ça"rısı-
na ses vermek insan haklarını savunan herkes için “ama”sız bir tutum almak 
anlamına da gelecektir. Herkes elinden gelen dayanı!mayı sergilemeli ve bu 
davanın zaman a!ımına u"ramaması için “#AhmetYıldız’aAdalet” demeye de-
vam etmelidir.

30 https://kaosgl.org/haber/hevi-den-ahmet-yildiz-davasina-cagri-dava-zaman-asimina-ugra-
masin-ahmet-in-katilleri-bulunsun
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Anlamadan, Dinlemeden, Son Sözümü 
Söylemeden… Nereye Böyle?
)BUJDF�%FNJS

Bir “yasaklar” toplantısındayız...

Böyle de"il tabi, daha kurumsal bir adı var toplantının, örgütlenme özgürlü-
"üne ili!kin hak ihlallerine kar!ı mücadele yöntemleri falan filan gibi. #nsan 
hakları alanında çalı!an 30’a yakın avukat, ak!amüstü kahvelerimiz ellerimiz-
de, zoom’da, nerde ne yasaklanmı! onu konu!uyoruz. Kim hangi davayı açmı! 
ne kazanılmı! ne kaybedilmi!, Anayasa Mahkemesi ne diyor, A#HM ne diyor, 
deyince ne oluyor vs. Herkes elindeki yasak kararlarını payla!ıyor. Yürüyü!ler 
falan tamam, ama bir yerden sonra kikir kikir gülmeye ba!lıyoruz. Biri diyor 
ki “Kendi dernek ofisimiz içinde basın açıklaması yapmamızı yasakladılar”, 
bir ba!kası “Batman’da müvekkil dernek etkinlik yapacak diye 15 gün sürey-
le Dicle Nehri’ne girmeyi ve etrafında oturmayı yasakladılar.” Var mı arttıran? 
Söz alıp diyorum ki “Lubunyaların Maçka’da piknik yapmasını engellemek için 
Maçka Parkı’nda 30 gün boyunca uzun süreli oturmayı yasakladılar!” Bingo!

Yasak gününden öncesine biraz gidelim mi?

#stanbul Onur Haftası Komitesinin aslında Maçka’da piknik yapmak gibi bir 
niyeti yok. Etkinlik takviminde Heybeliada’da bir piknik olaca"ı yazıyor. Piknik 
için adada bir mekanla anla!ılıyor, etkinlikten 2 gün önce mekân sahibi ko-
mitedeki arkada!ları arayıp “Ya kusura bakmayın ama bunu iptal etmek ge-
rekiyor.” diyor. Ne oldu ne bitti diye sorgulanınca, mekân sahibinin emniyete 
ça"ırıldı"ı ve “Ada’ya böyle ki!ileri toplarsa mekanının kapatılaca"ı” yönünde 
“uyarıldı"ı” ö"reniliyor. Resmi bir yasak yok, zaten resmi bir etkinlik de yok! 
Piknik yapaca"ız ay!

Günlerin yo"unlu"u ve kaygılar derken, piknik Maçka’ya çekiliyor. Maçka’da 
özel i!letme de de"il, baya bildi"imiz park. Hani !u herkesin eline kahvesini 
!arabını alıp gitti"i, köpe"ini falan gezdirdi"i, kamusal alan olan park… 22 Ha-
ziran sabahı, parkta piknik yapmak da yasaklanıyor. Hatırlayalım kaymakam-
lı"ın yasak kararında ne diyor: …#i!li Kaymakamlı"ı 22.06.2021 tarih ve bila 
sayılı kararı: “22.06.2021 gününden itibaren 30 (otuz) gün süreyle milli güven-
lik, kamu düzeni, suç islenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı toplantı ve 
gösteri yürüyü!leri kanununun 17. Maddesi, 5442 sayılı il idaresi kanununun 
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32/b maddesi geregi, yapılacak olan basın açıklaması, oturma eylemi, uzun 
süreli bekleme, sendikal faaliyetler provokotif eylem olabilece"i gerekçesiyle 
yasaklanmı!tır.” (Yazım yanlı!ları ve mantık hataları ilgili idareye aittir)

Benim canım kalmadı uzun uzun burada bu karardaki hukuka aykırılıkları an-
latayım. Sadece !unu da hatırlatmak istiyorum: Maçka Parkı’nda gerçekle!tiril-
mek istenen etkinlikler, Kaymakamlık yasak kararında iddia edildi"i gibi basın 
açıklaması, oturma eylemi, uzun süreli bekleme ya da sendikal bir faaliyet de"il 
P#KN#K, BERBERL#K DENEY#M AKTARIMI ATÖLYES# VE YOGA…

O gün Maçka’da onlarca insan otururken, piknik için orada olan LGBT#+’lara 
polis müdahale ediyor. 1 ki!i gözaltına alınıyor –duru!ması yakın- 1 ki!inin kolu 
kırılıyor, avukatlar dahil bir sürü ki!i de yaralanıyor.

…

Benim ne oldu"unu idrak edebilmem içinse yakla!ık 9 aya daha ihtiyacım var.

…

Maçka yasa"ı ile ilgili #stanbul Onur Haftası Komitesi ile SPoD birlikte dava 
açıyor(uz). Duru!ma günü ben ve sevgili meslekta!ım Rojda oradayız. (Bu ara-
da bir minik bilgi vereyim; idare mahkemelerinde duru!malar lubunyaların alı-
!ık oldu"u ceza yargılamalarına benzemiyor. 3 hâkimden olu!an heyet sadece 
tarafları dinliyor, varsa sorusu soruyor, karar ise duru!madan bir süre sonra 
açıklanıyor.)

Sabahın karga bokunu yememi! bir saatinde #kitelli Sanayi Bölgesindeki ad-
liyedeyiz. Duru!ma salonunun önünde içerde ne söyleyece"im ile ilgili Rojda 
ile konu!urken bana yasa"ın “kafası geliyor.” “Ya baya bizim piknik yapmamızı 
yasakladılar.” diyorum. “E evet a!kım, yasakladılar ya, sen de dilekçesini yaz-
dın davasını açtın, ondan geldik ya buraya” diyor. “E ben ne anlataca"ım içer-
de, bu çok saçma, baya herkese açık parkta oturmamızı yasakladılar!” diyo-
rum tekrar. Rojda yüzüme bakıyor, içinde ayrımcılık, e!it yurtta!lık falan geçen 
birtakım cümleler kuruyor. O an o adliyeye, üzerimdeki cübbeye, ibneli"ime, 
arzularıma, pikni"e… Her !eye o kadar yabancıla!mı! bir haldeyim ki, birden 
hiç hiç hiç istenmedi"im ve korkunç biri oldu"um gibi bir his beni yakalıyor, 
paçalarımdan a!a"ı çekiyor. Sistematik nefret saldırılarının içselle!tirilmi! fobi-
lerimizi ortaya çıkarması falan hakkında bir !eyler dü!ündü"ümü hatırlıyorum. 
10 dakika sonra duru!ma var. Duru!ma salonu önünde volta atarken Roj’a ba-
kıyorum, o an kendimi sevmesem de onu ne kadar çok sevdi"imi hatırlıyorum. 
Biz bunu hak etmiyoruz, biz birbirimizi çok seviyoruz, bu kentin her soka"ı 
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sizin oldu"u kadar bizim de. Bizler bu ülkenin de bu dünyanın da en az sizin 
kadar yerle!ikleriyiz, Maçka da bizim Dicle de!

Tamam, hazırım, iyiyim yükse"im güçlüyüm!

…

Duru!ma salonunda 3 erkek hâkim ve ben :)

“Ee” diyor, mahkeme ba!kanı, “Maçka’da yürüyü! yapılacakmı!”

Haydaaa… Gülümsüyorum. “Yok o i! öyle de"il, ben bir izah edeyim.”

15 dakika boyunca LGBT#+’nın ne oldu"undan ba!layıp yapılmak istenenin 
yürüyü! de"il –öyle olsaydı da bir !ey de"i!mezdi- piknik yoga vs.. oldu"unu, 
bütün ayrıntılarıyla kararın hukuksuz oldu"unu anlatıyorum. Paragraflar içinde 
“LGBT#+’lar” ve “biz” birbirine karı!ıyor. Kimse bir !ey sormuyor, bence kimse 
bir !ey dinlemiyor da… Bitti, bittim. Sessizlik… Ekleyece"im bir !ey var mı? 
Yok. Lütfen bu saçmalı"a son verelim.

…

Karar geldi, mahkeme Maçka yasa"ını hukuka uygun bulmu!.

Kararı okuyunca kahkaha atıyorum.

Çünkü o kadar komik ki, 15 dakikalık nutkuma ve 5 sayfalık dava dilekçeme 
ra"men mahkeme hala Maçka’da yürüyü! yapaca"ımızı sanarak karar vermi!. 
Tekrar ediyorum öyle olsa dahi bir !ey de"i!mezdi ama yani en azından konu-
yu anlamak bu kadar zor olmamalıydı…

…

E ne oldu? Ne olacak yani?

#stinafı var, AYM’si var, A#HM’i var, var da…

Mesele bunlar de"il. Bu yasaklar, dayaklar, gözaltılar falan… Bunlarla mücade-
le ederiz lubunya. Bunlar artık bize i! bile de"il.

Mesele, tam olarak kalbimize yerle!tirmeye çalı!tıkları o sevilmedi"imiz, is-
tenmedi"imiz, iyiye ve güzele dair anı biriktirmeyi hak etmedi"imiz hissi... 
Yukarıda anlattı"ım, duru!ma salonu önünde beni kıskıvrak yakalayan, etimi 
çimdikleyen, “bo!una u"ra!ıyorsunuz, hiçbir !ey de"i!meyecek.” diye bas bas 
ba"ıran o his. O hissi her gün her gün bo"mak esas i!imiz.
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Kendimize bakmak yetmiyorsa bunun için, bizi kendimize küstürüp yabancı-
la!tırıyorlarsa zaman zaman, etrafımızdaki lubunyalara, birbirimize bakıp hatır-
layalım: Sokaklar da meydanlar da bizim, a!kımız da öfkemiz de çok kudretli, 
haklarımız da herkesinki kadar öncelikli!

Seni seviyorum lubunya,

#yi ki varsın,

Onur Ayımız kutlu olsun!
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Nefret Mitingi: Baya"ı Bir Bulvar Komedisi 
mi, Korkulu Bir Oyunun #lk Perdesi mi?
&ZMFN�¬BĆEBĔ

Gösteri hiçbir zaman salt kendisinden ibaret de"ildir. Hatta hakikat-sonrası 
ça"da gösterenin de gösterilenin de önemi giderek azalıyor zaten. Önemli 
olan o ı!ıltılı sahnenin arkasında dönen dolaplar ve yürütülen pis i!ler. Bunun 
neye tahvil edilece"i, neye payanda yapılaca"ı.

Bunu herkesin gözleri önünde, korkulu bir !iddet gösterisi gibi vuku bulan 15 
Temmuz’dan biliyoruz. Gerçekten söylendi"i gibi mi oldu? Plan neydi? Bütçe, 
mühimmat, organizasyon !eması açık bir biçimde ortaya kondu mu mesela 
ortaya? Bu soruların önemi yok. #nandırıcılık kan ve gözya!ıyla sa"landı na-
sılsa. Bizim çocuklar bu i!i güzel kotardılar! Görev tamam! $ehrin orta yerin-
de onlarca insanın öldü"ü, vücut uzuvlarının kesildi"i kanlı bir film gösterildi 
kalabalıklara ve bunun yeterli olaca"ı dü!ünüldü. #tiraz edenler, sorgulayanlar 
da “ulan o kadar !ehit verdik! Sen ne demeye çalı!ıyorsun hain!” denilerek 
susturuldu.

Herkesin önünde vuku bulan bu kanlı gösteri, sonrasında ya!anan her türden 
haksızlık ve zulme gerekçe olu!turdu, dayanak yapıldı. Yaygın deyi!le “darbe-
den darbe” çıkarıldı. 2016 sonrasında neler ya!andı"ını zaten biliyorsunuz, bi-
liyoruz.

Bu nefret mitingini, Fatih Saraçhane’ye yapılan ça"rıları ba!langıçta ben de 
ciddiye almamı!tım. Çünkü bu cenah daha önce de yine LGBT#+ dü!manı bir 
basın açıklaması için ça"rı yapmı!tı Sultanahmet’e. Yüz küsur derne"in imza-
cı/ça"rıcı oldu"u eyleme 30-40 ki!i dahi gelmemi!ti. #stanbul Sözle!mesi’ne 
kar!ı yürüttükleri kampanyadaki halleri de içler acısıydı mesela. Hem #stan-
bul Sözle!mesi’ni yürürlükten kaldırmayı ba!ardılar hem de gerçekle!tirdikleri 
nefret mitingiyle önümüzdeki dönemin anti-LGBT#+ politikasının temellerini 
atmı! oldular. Meczup, lümpen deyip geçmemeli, tek ba!larına belki sıfırlar, 
zavallılar ancak arkalarına devlet gücünü aldıklarında gündemi belirleyebile-
cek, yasaları iptal ettirebilecek bir güce eri!iyorlar. Fa!izm de lümpen ve mec-
zup sever zaten, hatta “fa!izm bir tür meczuplar koalisyonudur” desek yanlı! 
olmaz. 
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Akıl, mantık aramamalı bu ucuz tiyatroda. Akıllara zarar çünkü, aklımıza yazık. 
Onlar dahi utanır gibilerdi bu her tarafı dökülen ucuz gösterinin parçası olmak-
tan. Bu yüzden apar topar sahneye kondu, önemli olan da öyle ya da böyle 
gerçekle!mesiydi. Asıl olay ondan sonra ba!lıyordu, ba!layacaktı zaten.

Peki ne olacak bundan sonra, ne olabilir? Örne"in iktidar bundan böyle “ço-
cukları/aileyi korumak gerekir”, “aileler rahatsız” diyerek her türden hukuksuz-
lu"a, hak gaspına yol verebilir. Ya da bizzat kendi icra edebilir bu zulmü. Hakları 
iptal edilmi!, dü!kün-sapık ilan edilmi!, kendisine her türlü keyfi muamelenin 
yapılabilece"i bir alt-insan grubu var artık elde. Bundan böyle ev ve i! bulma-
ları çok daha zor olacak. Patronlar ve ev sahipleri çok daha pervasız olacaklar 
onlara kar!ı. Gizli servislerin arka bahçelerinde katillerin, çetelerin eline silah-
lar tutu!turulacak belki. 

Seçim öncesi tabanını konsolide etmek, ekonomik bunalım altında inleyen 
dı!lanmı! ve yoksul insanların öfkesini LGBT#+’lara do"ru kanalize etmek gibi 
hesaplar da var tabii i!in içinde. Bir ta!la birkaç ku! birden vurulmu! olacak.

Masum bir !akayı bahane edip Gül!en’i apar topar hücreye atan, bir tweet 
yüzünden Aleyna Tilki’yi kara listeye alan bu nobran güç, her devrin, her co"-
rafyanın günah keçisi olan LGBT#+’lara neler yapmaz? Varın siz hayal edin.

Evet TERF’ler, RTÜK, Abdurrahman Dilipak, mücahit Tu"çe Kazaz, Vatan Par-
tili Kadınlar, Alp Erenler, kimi Go!ist yapılar, ba"naz tarikatlar ve daha bilumum 
reaksiyoner unsurdan olu!an bir meczuplar koalisyonu var artık kar!ımızda 
(sen aklımızı koru Tanrım!). Normalde birbirlerini bir ka!ık suda bo"acak olan 
tüm bu unsurlar LGBT#+ nefretinde bulu!tular, uzla!tılar. Birlik ve beraberli"e 
en çok ihtiyaç duydu"umuz !u günlerde en güzel, en realist, en sahih uzla!ı 
zemini LGBT#+ dü!manlı"ıymı! me"er. Çok !ükür bunu da gördük, Türkiye 
Tanzimat’tan beri bu günleri bekliyordu. 
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Sayılarla ve verilerle 
ba!ka bir dünyanın tahayyülü.
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LGBT#+ Çalı$anların #nsan Hakları 
Durumuna Dair 7 Bulgu
.VSBU�,ÕZMÛ

Kaos GL Derne"i olarak 2015 yılından bu yana özel sektör, 2017’den beri kamu 
çalı!anı LGBT#+’ların çalı!ma hayatlarını izleyen bir ara!tırma yürütüyoruz. 
2018’den bu yana çalı!mamızda Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalı!maları Merkezi ile i! birli"i yapıyoruz. Ara!tırmamız, çevrimiçi bir 
ankete dayanıyor ve her yıl yakla!ık 500 ila 1000 arası ki!i anketi tam olarak 
doldurdu"u için rapora bilgi sa"lamı! oluyor. Katılımcıların ço"u ön lisans ya 
da üniversite mezunu; dolayısıyla, ara!tırmamızın daha çok teknik ve beyaz 
yakalı personelin insan hakları durumuna ı!ık tuttu"u söylenebilir. Anketimiz 
çoktan seçmeli oldu"u kadar açık uçlu yanıtlara da olanak tanıyor. Bunu ya-
parak LGBT#+ çalı!anların ya!adı"ı birbirinden çok farklı deneyimleri onların 
sözcükleriyle kayıt altına almı! oluyoruz. 

Ara!tırma sonuçları pek çok açıdan malumun ilamı… Ulusal mevzuatın hiç-
bir yerinde ayrımcılı"a kar!ı korunmayan LGBT#+’lar i!e ba!vuru esnasından 
i!ten ayrılma süreçlerine kadar katmerle!en insan hakları ihlallerine maruz 
kalıyorlar. Az sayıda olumlu örne"e genellikle uluslararası !irketlerde rastla-
nırken kamuda durum çok daha vahim. Bununla birlikte, özellikle i!veren veya 
yöneticilerin insan hakları duyarlılı"ına ba"lı olarak küçük ya da orta boyutlu 
i!letmelerde de son derece kapsayıcı ortamlardan da söz ediliyor. Yazımızda, 
ara!tırmamız sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’de LGBT#+ çalı!anların insan 
hakları durumuna dair öne çıkan yedi bulguyu derledik. #yi okumalar…

1. #$ ilanlarında kullanılan ifadeler LGBT#+ çalı$anlar için önemli

Ara!tırmamıza katılan pek çok ki!inin ifadelerine göre, LGBT#+ çalı!anlar i! 
ilanlarını ayrı bir titizlikle inceliyorlar. Özellikle ba!vuracakları !irketin i! ila-
nında ayrımcılık kar!ıtı bir beyanda bulunup bulunmadı"ına dikkat ediyorlar. 
“Hiçbir !ekilde ayrımcılık yapılmaz,” gibi genel ifadeler dikkatlerini çekmekle 
birlikte; ırk, etnik köken, cinsiyet gibi kategorilerin yanı sıra “cinsel yönelim, 
cinsiyet kimli"i ve cinsiyet özellikleri” (CYCKCÖ) temellerinin ayrımcılı"a kar!ı 
korundu"una dair açık ifadeler asıl aradıkları !ey oluyor. Böylesi ilanları veren 
!irketlere kar!ı daha i!e ba!vuru a!amasından itibaren daha açık, daha gü-
vende ve daha kendileri gibi yakla!abiliyorlar. Özellikle büyük !irketlerin ilanla-
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rında benzer sözcükleri göremediklerinde ise çekince ve tedirginlik ya!ıyorlar. 
Maalesef ülkemizde verilen ilanların ço"unda benzer ibarelere rastlanmıyor. 

2. #$e alım görü$meleri sırat köprüsü gibi

#!e alım görü!meleri pek çok LGBT#+ çalı!an için ekstra gerginlik anlamına 
geliyor. #! ilanında ya da i!e alım görü!melerinde yazılı ya da sözlü olarak or-
taya koyulan ikili cinsiyeti i!aret eden ifadeler ve !artlar, askerlik !artı, me-
deni duruma dair sorular ve daha birço"u ki!ilerin CYCKCÖ’ne dair endi!e 
ya!amalarına neden oluyor çünkü çok büyük oranda ki!i cinsel kimli"ini giz-
lemek durumunda kalıyor. Özel sektör ve kamunun kendi haklarına dair sicili 
dü!ünüldü"ünde bunu neden yaptıklarını anlamak zor de"il: Ayrımcılı"a ma-
ruz kalmamak için toplumsal kimliklerini gizliyorlar. Bu gizlemeye ra"men bazı 
durumlarda ki!ilerin sosyal medya kullanımları, destekçisi oldukları STK’lar, ta-
kip ettikleri internet siteleri ya da örne"in gittikleri barlar, i!e alım süreçlerinin 
olumsuz etkilenmesine hatta do"rudan ya da dolaylı fobik gerekçelerle son-
landırılmasına neden olabiliyor. Az sayıda ki!i i!e ba!vuru sırasında açıkça LG-
BT#+ oldu"unu söyleyebildi"ini ve böylece hem i! görü!mesi hem sonrasında 
i! hayatı sırasında ekonomik ve sosyal haklarına eri!ebildi"ini ifade ediyor. 

3. Kamuda durum özel sektörden çok daha vahim

Tam tersini bekleriz de"il mi? Sonuçta, kamuda i!veren devlet… Uluslararası 
insan hakları sözle!melerine, kendi anayasasına ve i! yasasına göre ki!ileri 
ayrımcılıktan korumakla yükümlü devlet… Maalesef ara!tırmamızın sonuçları 
bu beklentimizin yersizli"ini yüzümüze vuruyor: Hem i!e ba!vuru süreçlerin-
de hem i! hayatı sırasında CYCKCÖ’ne dair tamamen açık davranabilen ki!i 
sayısı kamu için özel sektöre göre çok daha dü!ük. Özel sektörde toplumsal 
kimli"ine dair i!yerinde tamamen açık davranabilen çalı!an oranı yüzde 20 
civarında iken bu oran kamuda yüzde 3-4 düzeyinde salınıyor. Benzer !ekilde 
i!yerinde nefret söylemi ile kar!ıla!an özel sektör çalı!anlarının oranı yüzde 
30’larda geziniyor ama bu oran kamuda yüzde 60’lara çıkıyor. Bu dramatik 
farkın nedenini çok derinlerde aramaya gerek var mı bilemiyorum; kamunun 
“patronu” hükümetin LGBT#+ kar!ıtı tutumu oldukça güçlü rol oynuyor diye 
dü!ünmek zor olmasa gerek. 

4. #$yerlerinde ayrımcılık kol geziyor 

Nasıl tabir ederseniz edin; ayrımcılı"ın “sistematik”, “yapısal” ya da “kurumsal-
la!mı!” oldu"u toplumlarda öyle elinizde mercekle vaka aramanıza gerek yok-
tur. Zaten mevzuat, politika ve uygulamalara baktı"ınızda görürsünüz: Ki!iler 
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i! hayatında ayrımcılı"a, tacize ve nefret suçlarına kar!ı hukuken korumasızdır-
lar ve bu nedenle çok az vaka mahkemeye ta!ınır; mahkemelerin ne karar ve-
rece"i de hukuki açıklık olmadı"ı için belirsizdir yani hukuki öngörülebilirlik za-
yıftır. Pek çok dava süreci hak kaybı ile sonuçlanmı!tır. Evlilik hakkı tanınmadı"ı 
için partnerler sigorta gibi, tayin gibi, hastalık izni gibi haklardan yararlanamaz; 
bununla ilgili mahkemelere ba!vuramaz. Tüm bunlar yetmezmi! gibi i!yerle-
rinde mobbing kol gezer; ki!ilerin terfileri engellenir, terfileri geri alınır hatta 
tenzil edilirler. Ara!tırmamız bunlara benzer birçok olguya i!aret ediyor ama en 
göze çarpanlardan ki!ilerin sessizli"i yani ihlalleri sineye çekmek durumunda 
kalmalarıdır. Maalesef her yıl ya!anan onlarca ihlalden yargıya ya da kurumsal 
mekanizmalara ta!ınanların sayısı bir elin parmaklarını geçememektedir. 

5. Ayrımcılı"a kar$ı koruma ve önleme mekanizmaları yok, etkili de"il ya da bilinmiyor

Böylesi bir ortamda do"rudan ayrımcılı"a maruz kaldı"ını ifade eden ki!i sayı-
sı bize sistematik ayrımcılı"ın tam bir görünümünü vermez. Nitekim, ara!tırma 
katılımcılarımızın neredeyse be!te üçü, her yıl, ayrımcılı"a u"ramamalarının 
nedenini LGBT#+ olduklarına gizlemelerine ya da LGBT#+ olduklarının anla!ıl-
mamasına ba"lıyor. Bu görünür olmama durumu, mevzuat eksikli"i ile birle!-
ti"inde, ayrımcılı"a kar!ı koruma mekanizmalarının kullanılamama sonucuna 
katkıda bulunuyor. Zaten böylesi mekanizmalar son derece az sayıda i!yerin-
de varlar ya da etkililer. Bir yandan, LGBT#+ çalı!anların hatırı sayılır bir kısmı, 
neredeyse üçte biri, bu mekanizmalardan haberdar bile de"il. Bu durum, ül-
kedeki olumsuz atmosfere ba"lı olarak hakların korunmasına dair bir beklenti-
sizli"in LGBT#+ çalı!anlar arasında hüküm sürdü"ü !eklinde okunabilir. Ayrıca, 
toplum genelindeki insan hakları okur yazarlı"ına dair eksikli"in benzer bir !ek 
LGBT#+ toplumu arasında da mevcut oldu"u !eklinde yorumlanabilir. Nedeni 
her ne olursa olsun, sonuç daha fazla ayrımcılık, daha fazla !iddet, daha fazla 
hak kaybı anlamına geliyor ama bunlar tek kayıp biçimi de"il. #!yerleri de ciddi 
bir verim kaybına u"ruyorlar. Bir sonraki ba!lıkta buna de"inelim.

6. #$e aidiyet zayıf, çalı$ma hayatı verimsiz

Haklara dair korumasızlı"ın sonuçları do"rudan i! hayatına verim kaybı olarak 
yansıyor. Ara!tırmamıza katılan LGBT#+ çalı!anlar i!yeri barı!ının sa"lanmadı-
"ı ortamlarda çalı!manın i!yerine kar!ı derin bir güvensizlik duygusuyla iç içe 
geçti"ini aktarıyorlar. LGBT#+ kimlikleri nedeniyle sürekli bir endi!e, tedirginlik 
ve çekince içinde performans göstermeye çalı!ıyorlar. Ço"u zaman kendileri-
nin ya da di"er LGBT#+ çalı!anlarının ba!larına gelen haksızlıklara kar!ı sessiz 
kalmak zorunda kalıyorlar ve bu haklıyken haksız çıkma hali onlarda depres-
yon, anksiyete ya da öfkenin e!lik etti"i duygu durumlarının ortaya çıkmasına 
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neden oluyor. Özgüven kaybı, i!yerindeki e"itim ve terfi olanaklarına ba!vur-
mama sonucunu do"uruyor. Di"er çalı!anlar ile rekabete girmek yerine, LG-
BT#+ olmalarının kendilerine kar!ı kullanılabilece"i çekincesiyle bundan geri 
duruyorlar. #!yerinde oldukları ki!i olarak davranamadıkları için sosyal hayatları 
ile özel hayatları arasındaki kar!ılıklı ba"lar kurulamıyor. Böylesi durumlar sa-
dece çalı!anın de"il, i!yerinin de performans kaybı ya!amasıyla sonuçlanıyor. 
Az sayıda LGBT#+ çalı!an ise kapsayıcı ortamlardan söz ediyorlar ve bu duru-
mun performanslarına son derece olumlu etkide bulundu"unu ifade ediyorlar. 
$a!ırtıcı olmayan bir biçimde bu örneklerin hepsi özel sektörden geliyor. 

7. Politik okur yazarlı"ı güçlü bir kitle

Her !eye ra"men, ara!tırmamız umut veren bir okuma yapmamıza da izin ve-
ren bilgiler içeriyor. Daha önce söz etti"imiz gibi açık uçlu yanıt verilebilen pek 
çok bölümde payla!ılanlar, LGBT#+ çalı!anların haklarının korunması ve ihlal-
lerin önlenmesi için neler yapılması gerekti"ine dair oldukça bilinçli bir top-
lumsal kesim olduklarını gösteriyor bize ve ne mutlu ki neredeyse tüm öneri 
ve talepleri evrensel hukuka dair ve anayasal normların devlete !art ko!tukları 
ile uyum içinde. Neler mi bunlar? Ulusal mevzuatta, örne"in #! Kanunu’nda ya 
da T#HEK Kanununda CYCKCÖ temelli ayrımcılı"ın açıkça yasaklanması. Ör-
ne"in, TCK Madde 216 kapsamında CYCKCÖ temelli nefret söyleminin açık-
ça yasaklanması. Önyargılara kar!ı kamusal diyalog ve toplumsal farkındalık 
kampanyaları. Kurum içi e"itimler ve daha fazlası. LGBT#+ haklarının sendikal 
bir konu olması ve daha fazlası. Biz ara!tırmamıza ve bu demokratik hak talep-
lerini bizzat öznelerin dilinden belgelemeye devam edece"iz. Daha fazlasına 
göz atmak isterseniz raporlarımıza www.kaosgldernegi.org adresinden ula!-
mak olası. 

http://www.kaosgldernegi.org
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LGBT#+ Hakları Yerel Yönetim 
Politikalarının Neresinde?
%FGOF�(Û[FM

#nsan hakları kentleri yakla!ımı ve kent hakkı31

E!itlik ve ayrımcılık yapmama ilkeleri insan haklarının temel parçalarıdır. #nsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ba!ta olmak üzere çe!itli Birle!mi! Milletler 
sözle!meleriyle bu haklar koruma altındadır. Bu haklar ayrımcılık gözetilemez 
bir biçimde LGBT#+’lar da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir. Barınma, 
e"itim, sa"lık hizmetlerine eri!im, çalı!ma hakkı gibi temel hak ve özgürlükler 
LGBT#+’ların temel haklarıdır.

Kapsayıcı ve e!itlikçi bir yerel yönetim anlayı!ı için insan haklarını temel alan 
insan hakları kentleri yakla!ımı insan hakları temelli yakla!ımın yerel karar 
alma süreçlerine ve hizmetlere yansıtılmasında rol oynar. #nsan hakları ile ye-
rel yönetimleri bulu!turan bu anlayı! temel hak ve özgürlükleri yerel düzeyde 
uygulamayı ve belediyeler tarafından temel referans olarak alınmasını amaçlar.

Belediyeler kentte oldukça kritik bir rol oynar. Yurtta!lara sa"ladı"ı hizmetler 
ve olanaklarla birlikte yereldeki siyaset ve politika yapma süreçlerini düzenler. 
Bu ba"lamda belediyeler yerelde e!itlik ve katılımcılık ilkesini güçlendirir. Be-
lediyelerin kentteki rolü dü!ünüldü"ünde kapsayıcı ve insan haklarını referans 
alan belediyelere olan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir.

Kent hakkı en genel anlamda kentsel mekâna ve kentin sa"ladı"ı ekonomik, 
sosyal, kültürel ve tüm imkanlara kentte ya!ayan herkesin ortak eri!iminin sa"-
lanması, tüm karar alma süreçlerine herkesin katılımını ve bütün ya!ayanların 
temel hak ve özgürlüklerini gerçekle!tirebilmesi olarak açıklanır. Dolayısıyla 
kent hakkı sosyal ve ekonomik ili!kileri, politik süreçleri de"i!tirir.

31 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/insan-haklari-kentleri-yaklasimi-ve-yerel-
de-lgbti-haklari

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/insan-haklari-kentleri-yaklasimi-ve-yerelde-lgbti-haklari
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/insan-haklari-kentleri-yaklasimi-ve-yerelde-lgbti-haklari
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LGBT#+ politikaları bakımından iyi uygulamalar32

Kanada Kapsayıcı Belediyeler Koalisyonu tarafından UNESCO için hazırlanan 
“LGBTQ2+ #çermesi #çin Uygulama Araçları” rehberi kapsayıcı politikaların ye-
rel yönetimler için yarataca"ı faydaları 4 temel ba!lıkta gruplar:

 Ɣ Yerel ekonomiye dönük faydalar: #! gücü için cazibe merkezi olma, çalı!anların 
verimlili"inde artı!.

 Ɣ Toplumsal hayata yönelik faydalar: Aktif vatanda!lıkta artı!, daha güçlü toplum-
sal ba"lar, daha güvenli bir sosyal ya!am.

 Ɣ Daha verimli belediyeler: Daha iyi hizmet sunumu, daha az !ikâyet, daha az 
risk.

 Ɣ Ayrımcılık vakalarını yönetebilme: Hazırlıklı ve donanımlı olma, sonuca yönelik 
çözüm üretebilme.

Rehber LGBT#+’ların ya!adıkları ayrımcılıklar ve zorluklar üzerinden 7 temel 
müdahale alanı belirler:

 Ɣ #leti$im ve katılım: Kapsayıcı ortak dili olu!turmak.

 Ɣ Suç ve kolluk: LGBT#+’ların u"radı"ı ayrımcılık hususunda kollukla i! birli"i 
halinde olmak. Ek ma"duriyetler ya!anmasını önlemek.

 Ɣ #nsan kaynakları: Beyanı esas almak. Cinsiyet uyum süreçleri ve benzer sü-
reçlerde izin sa"lamak. #!e alım süreçlerini izlemek.

 Ɣ Gençlik çalı$maları: Koruyucu ve destekleyici toplum temelli programları ha-
yata geçirmek. Farkındalık yaratma çalı!malarını yürütmek.

 Ɣ Ya$lılara yönelik çalı$malar: Ya!lı bakım ve destek hizmetlerini güçlendirmek.

 Ɣ Altyapı ve rekreasyon: Tuvaletleri, kıyafet de"i!tirme alanlarını, spor alanlarını 
trans ve non-binary ki!iler için güvenli ve eri!ilebilir hale getirmek.

 Ɣ Sa"lık: LGBT#+’ların sa"lı"a eri!imine aracılık sa"lamak, danı!manlık hiz-
metleri sunmak.

Yerel siyaset33

32 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/iyi-uygulama-ornekleri-uzerinden-ye-
rel-yonetimler-ve-lgbti-politikalari

33 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-siyaset-belediye-hizmetleri-ve-lgb-

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/iyi-uygulama-ornekleri-uzerinden-yerel-yonetimler-ve-lgbti-politikalari
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/iyi-uygulama-ornekleri-uzerinden-yerel-yonetimler-ve-lgbti-politikalari
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-siyaset-belediye-hizmetleri-ve-lgbti-larin-kent-hakki
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Yerel siyaset yalnızca yerel seçimleri de"il yerelde ya!ayanların refahını, hayat 
kalitesini, iyi olma halini de anlatır. Belediyeler kullandıkları bütçelerle herke-
se ait olan toplumsal kaynakların da"ılımının sorumlulu"unu üstlenir. Kendi 
yerellerinde ikamet eden herkes hakların ve bütçelerin kullanımından e!it fay-
dalanma hakkına sahiptir. ILGA Europe’nin 2021 Gökku!a"ı Avrupa Endeksine 
göre Türkiye’de ya!ayan LGBT#+’ların ya!am ko!ulları kötüdür. Türkiye 2021 
sıralamasında sondan ikinci olarak yer alır.

Belediyelerin LGBT#+ örgütleri ile diyalog ve i! birli"i halinde olması katılımcı 
bir politik iklim yaratmak için elzemdir. Öte yandan meclis üyelerinin LGBT#+ 
farkındalı"ına sahip olması hizmet sunumunun ayrımcılıktan uzak !ekillenme-
sine katkı sa"lar.

Yasal mevzuat34

Anayasa Mahkemesi kararları, Anayasa Md. 153 gere"i gerçek ve tüzel ki!ileri 
ba"lar. Anayasa Mahkemesi’nin e!itlik ilkesi ve ayrımcılık yasa"ı eksenli gerek 
istihdam gerek nefret suçu ve söylemi gerekse ayrımcı muamele konuların-
daki içtihadı, bu açıdan anayasallık ilkesi etrafında kurulmu! olan kamu tüzel 
ki!isi niteli"indeki belediyeleri de ba"lar.

Yerel yönetimler hem Türkiye’nin taraf oldu"u uluslararası sözle!meler hem 
de Anayasa’nın e!itlik ilkesi gere"i bu içtihadı gerçekle!tirecek bir yönetim 
anlayı!ıyla hareket etmek zorundadır. Bu etik ilkenin ötesinde, anayasal bir 
zorunluluk ifade edilir.

Türkiye’de yerel yönetimlerde LGBT#+ politikaları ve faaliyetleri35

Yerel yönetimler geçmi!ten bugüne LGBT#+’larla, LGBT#+ örgütleriyle ve LG-
BT#+ politikaları ile faaliyetleriyle temas halindedir. Bu temaslar ise yerel yöne-
timlerin LGBT#+ alanındaki faaliyetlerinin özellikle 2013 yılından sonra hızlan-
masına zemin hazırlamı!tır. 2013 yılında esen Gezi Direni!i rüzgârı ile LGBT#+ 
örgütlerinin ve aktivistlerinin yerel yönetimlerle ili!kilenmesi bamba!ka bir sü-
rece evrilir. Protesto süreçlerine denk gelen 2013 #stanbul Onur Yürüyü!ünde 
yüz binlerin katılımından söz edilir.

Yerel yönetimlerle ili!kinin ivme kazandı"ı bu döneme dair örneklendirmeler 
yapmak gerekirse; LGBT#+ aktivisti Boysan Yakar 2014 yerel seçimlerinde $i!li 

ti-larin-kent-hakki
34 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/gokkusagi-kentler-mumkun-mu
35 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-yonetimlerde-lgbti-politikalari-ve-fa-

aliyetlerinin-seyri

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-siyaset-belediye-hizmetleri-ve-lgbti-larin-kent-hakki
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/gokkusagi-kentler-mumkun-mu
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-yonetimlerde-lgbti-politikalari-ve-faaliyetlerinin-seyri
https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/yerel-yonetimlerde-lgbti-politikalari-ve-faaliyetlerinin-seyri
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ilçesinden açık e!cinsel kimli"iyle belediye meclis üyesi adayı olmu!, daha 
sonra dönemin $i!li Belediye Ba!kanı Hayri #nönü tarafından Ba!kan Danı!-
manı olarak görevlendirilmi!tir.

Bir ba!ka örnek ise; SPoD, 2014 yılında hayata geçirdi"i LGBT#+ Dostu Bele-
diyecilik Protokolünü hazırlayarak kampanya yürütmü! ve Protokolü belediye 
ba!kan adaylarına imzaya açmı!tır.

Ya!anan bu geli!meler yalnızca belediye yapılanmalarını de"il kent konseyi ya-
pılanmalarını da etkilemi!tir. Örne"in; Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi altında kurulan LGBT#+ Çalı!ma Grubu, Özgür Renkler’in ortaklı"ıyla 
2015 yılında HTB Kar!ıtı Ö"renci Bulu!ması’nı organize etmi!tir. Bu örne"in 
yanı sıra; Aktivist Demet Yanarda"’ın 2016 yılında Konak Kent Konseyi E!itlik 
Meclisi Ba!kanı seçilmesi de örnek gösterilebilir.

Burada bahsedilen veya bahsedilmemi! örnekler gösteriyor ki LGBT#+ aktivist-
leri geçmi!ten bugüne yerel yönetimleri kapsayıcılık, farkındalık, e!it yurtta!lık 
yönünde de"i!tirmekte, dönü!türmekte ve güçlendirmektedir. Bu geli!meleri 
izleyen dönemde COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması, 
sosyal temasın giderek azalması LGBT#+’ların sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha 
da görünmezle!tirmi!tir. Bu dönemde bir de devletin en üst yetkilileri tarafın-
dan sistematik olarak hedef gösterilen LGBT#+’ların !iddet önleme mekaniz-
malarına olan ihtiyaçları da gözle görülür bir biçimde artmı!tır.

Son dönemde ya!anan bu sorunlar yerel yönetimlerin LGBT#+ politikaları ve 
faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemi!tir. Pandeminin de etkisiyle bu dö-
nemde yerel yönetimler LGBT#+ etkinliklerini hayata geçirememi!tir. Kayyum 
atamaları yerel yönetimlerdeki LGBT#+ faaliyetlerini ve politikalarını durma 
noktasına getirirken artan sa" popülizm ve muhafazakârla!ma sebebiyle yerel 
yönetimler LGBT#+ politikaları ve faaliyetleri bakımından medyada hedef ha-
line getirilmi!tir.

Mevcut durum ve Çankaya Kent Masalları36

COVID-19 pandemisinin kıskacında belediyelerin sosyal belediyecilik anlayı!ı 
olumsuz etkilenirken, LGBT#+’lar belediyelerin sundu"u hizmetlere eri!mekte 
güçlük ya!amı!tır. Artan baskılarla belediyelerde LGBT#+ politikaları ve faali-
yetleri ivme kaybetmi!, belediyeler LGBT#+ politikalarına ve faaliyetlerine dö-
nük çalı!malarını duyurmaktan imtina etmi!tir. Onur haftasını kutlayan beledi-
ye sayısında azalma ya!anmı!, belediyeler LGBT#+ örgütleriyle olan temasını 

36 https://www.17mayis.org/images/publish/pdf/cankaya-kent-masallari-31-12-2021.pdf

https://www.17mayis.org/images/publish/pdf/cankaya-kent-masallari-31-12-2021.pdf
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azaltmı!tır. Ya!anan bu geli!melerde ekonomik kriz ve Suriye Sava!ıyla artan 
sa" popülizmin küresel çapta etkisini hissettirmesinin etkisi vardır. Nitekim bu 
süreçte toplumsal cinsiyet, LGBT#+ ve kürtaj kar!ıtı söylemler artmı!tır.

Yakın dönemde Türkiye’de #stanbul Sözle!mesinin feshi, 2022 Onur Yürüyü-
!ünde üç yüzden fazla LGBT#+ aktivistinin gözaltına alınması, Bo"aziçi LG-
BT#+ Çalı!maları Kulübünün kapatılması, LGBT#+ kar!ıtlı"ının bir seçim pro-
pagandası haline gelmesi gibi olaylarla bu baskı atmosferi sürmektedir. Öte 
yandan LGBT#+ örgütleri ve aktivistleri halen belediyelerin stratejik planlarına 
etki etmekte, Yerel E!itlik Eylem Planlarına katkı sunmakta ve belediyelerle i! 
birli"i olanaklarını aramaktadır.

17 Mayıs Derne"i 2021 yılında Çankaya’da LGBT#+’ların sa"lı"a eri!im dene-
yimlerini ö"renmek için bir ara!tırma çalı!ması ba!latmı! daha sonra bu çalı!-
mayı “Çankaya Kent Masalları” ismiyle raporla!tırmı!tır. Çankaya Kent Masal-
ları raporu göstermektedir ki:

 Ɣ Çankaya’da ya!ayan LGBT#+’ların neredeyse yarısı Çankaya’da LGBT#+ 
olarak ya!amak ve çalı!maktan memnun de"il ya da kısmen memnun.

 Ɣ Katılımcıların yarısından fazlası kendini Çankaya’da güvende hissetmiyor.

 Ɣ Çankaya’da ya!ayan LGBT#+’lar kendilerini gizlemek zorunda hissediyor.

 Ɣ Katılımcıların %35,29’u Çankaya’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i te-
melli ayrımcılı"a maruz bırakıldı"ını, polisin ise !iddetle kar!ıla!an LGB-
T#+’lara hiçbir destek vermedi"ini söylüyor.

 Ɣ Katılımcıların büyük ço"unlu"u pandemide maddi sebeplerle sa"lık ku-
rumlarına gidemedi"ini belirtiyor.

Ya!anan bu olumsuz geli!melerin önüne geçmek, insan hakları kentlerini in!a 
edebilmek için mücadele etmek için önce belediyeler LGBT#+ yurtta!larını 
yurtta! olarak benimsemelidir. Yurtta!larını ayrımcılıktan koruyacak protokol-
leri ve hizmetleri hayata geçirmelidir. LGBT#+’lara verdi"i hizmetleri ve LGB-
T#+’ların özel günlerini kutlamalı, LGBT#+ politikaları ve faaliyetlerine dönük 
çalı!maların yollarını LGBT#+ örgütleriyle birlikte aramalıdır. Belediyeler LGB-
T#+’ların haklarını taahhüt eden protokollerden yana taraf olmalı, açık kimlikli 
LGBT#+’ları istihdam etmeli, LGBT#+ kapsayıcı bir kent tahayyülü için çalı!-
malıdır.
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Gizli Öznelerden Ezeli Dü$manlara 
Medyada LGBT#+’lar 
:�ME�[�5BS

Kaos GL Derne"i olarak 15 yıldır sistematik bir !ekilde medyayı izliyoruz. Bu-
nun öncesinde de Kaos GL dergisi çıkmaya ba!ladı"ı 90’lı yıllardan itibaren, 
medya, medyadaki nefret söylemi, ayrımcı dil ve LGBT#+’ların e!it ve özgür öz-
neler olarak kendilerini gerçekle!tirmelerinin önünde engel olu!turan her türlü 
içerik Kaos GL’nin radarına takıldı. Bu raporun ilerleyen bölümlerinde detaylı 
olarak tartı!aca"ımız gazete kupürleri hem dergide yayımlanıyor hem de Kaos 
GL’nin ar!ivinde konu bazlı bir !ekilde saklanıyordu.

2000’li yıllara gelindi"inde, medya izleme kendini ba!lı ba!ına bir alan olarak 
in!a etti ve bu alanda haftalık, aylık ve senelik hem niteliksel hem de niceliksel 
raporlar yayımlamaya ba!ladık. Peki, derdimiz neydi? Medyayı neden izliyo-
ruz?

‘#zlemek’ ya da ‘gözlemek’ kelime anlamıyla edilgen konumları i!aret etse de 
yaptı"ımız edilgenli"in ötesinde bir i!; nefret söyleminin, ayrımcılı"ın ve ön-
yargının çetelesini tutuyoruz. Çetele tutmakla kalmayıp, cinsel yönelim ve cin-
siyet kimli"i temelli ayrımcılı"ın yaygın oldu"u medyayı dönü!türmek için, bir 
yandan da hem dergi hem de KaosGL.org internet gazetesi üzerinden yayın 
hayatımızı sürdürüyoruz. Ba!ka bir dil, ba!ka bir habercilik, ba!ka bir dün-
ya mümkün diye çıktı"ımız yolda çeyrek asrı a!tık bile. Bir bölümünde bizzat 
içinde oldu"um, bir bölümünü ise dı!arıdan izledi"im bu yolculu"un tamamını 
aktarmak bu yazının kapsamını a!ar. Ancak bazı kö!e ta!larından bahsetmek, 
Türkiye’de basının LGBT#+’ları nasıl yazdı"ını ya da yazmadı"ını anlamamıza 
olanak tanıyabilir.

Medyayı neden izliyoruz sorusuna ilk yanıt, LGBT#+’ların medyada neredeyse 
görünmez olması. Kendiniz hakkında en ufak bir bilgiye ula!abilmek için ga-
zete sayfalarını çevirmeniz yetmiyor; bu bilgiye ula!manın yegâne yolu ‘sizin 
gibiler’i bulmak. Birçok LGBT#+ ki!i için hayatına sahip çıkmanın ilk adımı ken-
dine benzeyen birilerini, bir kitaba saklanmı! ufak bir pasajı bulmak.

“Meydan Larousse’ta homoseksüel kelimesini bulmu"tum. #"te, e"cin-
selli!in hastalık oldu!unu söylüyordu. (...) Ben o homoseksüel kelime-
sini buldu!umda inanılmaz rahatlamı"tım. Çünkü beni tarifleyen bir 
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"ey vardı. Hani hastalık diyor, "u diyor, bu diyor ama… Böyle bir-iki 
paragraflık bir "ey. Ha, ben buyum diyordum. (...) Annemler evde olma-
dı!ında bazen o maddeyi açıp okuyordum. Aa, evet ben buyum deyip 
geri kapatıyordum. Sonra (...) o maddeyi okuyor olmam anla"ılır diye, 
ansiklopedinin hep aynı yeri açık olacak diye bir sürü sayfasını okuyor-
dum. Sırf annem anlamasın orayı okudu!umu diye.”

(Umut Güner’le mülakat; Yıldız Tar, Patikalar: Resmî Tarihe Çentik (Kaos GL, 
2019), s. 15-16.)

Bu sözler, Kaos GL’nin sözlü tarih çalı!ması kapsamında yaptı"ımız bir gö-
rü!meden. Görü!mecinin söyledikleri, kendini bulma serüveninin ba!langıcı-
na i!aret etmesinin yanı sıra, çocuklu"unun geçti"i 80’lerde e!cinselli"e dair 
bulabildi"i tek izin bir ansiklopedideki bir madde olması açısından da önemli. 
Basında görünmez olmak sadece temsiliyetten de"il, kendi hayat hikâyenize 
de"ebilecek ba!ka hikâyelerden de mahrum bırakılmanız anlamına geliyor. 
Yerle!mi!, kökle!mi!, kanıksanmı! ve normalle!tirilmi! sansür, en do"al hakkı-
nız olan cinselli"iniz ve cinsiyetinize dair duyabileceklerinizi, görebileceklerini-
zi kırk kapının ardına saklıyor adeta.

Tam buradan, sorumuzun ikinci yanıtına geçiyoruz: Sansürün, kendini i!letir-
ken kurdu"u çerçevelendirme düzene"i. Bir haberin ne dedi"ini anlamak için 
kelimelere, cümle yapılarına bakmaktan çok haberin neyi, hangi sınırlar dâhi-
linde, hangi ba"lamda, kimle konu!arak, kimle konu!mayarak, kimi öne çıka-
rarak sundu"unu incelemek gerekiyor. Medya izlemenin belki de en çetrefilli 
noktası bu çerçeveyi if!a edebilmek, bu çerçeveye gömülmü! nefret söylemini 
ve ayrımcılı"ı görebilmek.

Bu çerçevelendirme, LGBT#+’lar söz konusu oldu"unda ‘hastalık’, ‘suç’, ‘gü-
nah’, ‘anormal’, ‘sapkın’, ‘sapık’, ‘do"aya aykırı’ gibi damgalayıcı ifadeleri bazen 
do"rudan vererek, bazen sezdirerek i!liyor. Ancak bununla da sınırlı kalmı-
yor – küçümseme, kalıp yargılara hapsetme, komikle!tirerek aktarma, insan-
dı!ıla!tırma, nesnele!tirme... Akla hayale sı"mayacak düzeneklerin, bir çarkın 
di!lileri gibi tek bir hedef do"rultusunda i!ledi"ini görüyoruz. Aynı sözlü tarih 
çalı!masında Özgür Azad’ın söyledi"i, 80’lerde gazetelere dair !u sözler, resmi 
ortaya seriyor:

“#orololar, nono!lar, dönmeler diye, 80’lerin o de"i!ik fantastik dün-
yasındaki isimlendirmeler vardı. 90’larda biraz daha (...) e!cinsel falan 
kelimeleri; homoseksüel, daha do"rusu (...) homo’ya dönü!tü bunlar. 
Aktüel, Tempo vardı, çok me!hur. Kapak olurdu hatta zaman zaman. 
Oralarda mesela yazı dizileri olurdu, röportajlar olurdu.
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Bir gey bulurlardı, Taksim’de genellikle, fonda onun gezme foto"raf-
ları falan... Hayatları sersefil, ba!larına ilerde kötü bir !ey gelecek, ya 
da mutsuz olacaklar diye aslında ciddi de bir !antaj ve mesaj vererek, 
benim gibi muhtemelen genç ibnelere… O kaygılarla okurdum. Yine 
de ama çok büyük bir !eydi tabii ki; yani vahaydı onlara ula!mak bile, 
o bilgilere.”

(Özgür Azad’la mülakat; Yıldız Tar, a.g.y., s. 44.)

Özgür Azad’ın bıraktı"ı yerden ‘homoseksüel’in pe!ine dü!tü"ümüzde, yolu-
muz gazete sayfalarıyla kesi!iyor. Kimdir bu ‘homoseksüel’? Gazete sayfaların-
da cinselli"e ve cinsiyete dair tüm ‘sapma’ların üzerine boca edildi"i, i!aretlen-
mi!, i!aretlendi"i ölçüde ehlile!tirilmi! bir türü tanımlamak üzere, !emsiye bir 
terim olarak kullanılıyor bu kelime. Ço"u zaman Batılı, bir tür sapkın, asla ho! 
kabul edilmemesi gereken, zaten kimsenin ho! kabul edemeyece"i özellikleri 
olan bir tür...

5 A"ustos 1955 tarihli Milliyet gazetesinde, “#sveç’te 20 ki!iye bir Homoseksüel 
dü!üyor!” ba!lı"ıyla yer alan haber, Türkiye basınında LGBT#+’ların ele alını!ın-
da bir trendi ortaya koyması açısından önemli.

“#sveç’te 20 ki!iye bir homoseksüel dü!tü"ü” ‘bilgi’siyle ba!layan haberin man-
!etinde, medyanın LGBT#+’larla imtihanında sıkça ba!vurdu"u ‘insandı!ıla!tır-
ma’ (dehumanization) mekanizması devreye sokuluyor. #nsandı!ıla!tırma, en 
basit hâliyle, dü!manın, dü!man görülenin ya da dü!man görülmesi gerekti"i 
dü!ünülenin, insana atfedilen nitelik, beceri ve özelliklere sahip olmamakla it-
ham edilmesi, bu fikrin yaygınla!tırılması ve bu yolla, dü!mana reva görülen 
her uygulamanın yaratabilece"i empati duygusunun önüne geçilmesi demek. 
#nsandı!ı, tuhaf bir tür olarak görülen e!cinsellerin ve transların 12 Eylül 1980 
askerî darbesi öncesinde ve sonrasında ya!adıklarına dair bir ‘acıma kırıntısı’ 
dahi geli!memi! olmasında, medyanın ba!vurdu"u bu insandı!ıla!tırma stra-
tejisinin payı büyük. Acıma duygusunun kendisi ziyadesiyle sorunlu olsa da 
“Acımayın bunlara” cümlesi dı!ında bir cümle kurulmaması için el birli"i yapan 
bir habercilik yakla!ımı çok daha kötü sonuçlar do"uruyor. Bu haberin man-
!etinde de ‘ki!iler’ yani insanlar ile ‘homoseksüeller’ arasında dilsel bir ayrım 
kurulurken, ‘homoseksüeller’ nesnele!tiriliyor.

Haberin spotunda, çok ilgi çekici bir konuymu!çasına 200 kulüpte “erkeklerin 
birbiriyle ahbaplık etti"inden” bahsediliyor. Bu bilginin neden man!ete çekil-
di"ini anlamak için haberin giri!ine bakmamız gerekiyor. Haberi yazan #sveç 
hususi muhabiri Türel, önce “memleketimizden” son zamanlarda #skandinav-
ya’ya çok fazla ki!inin gitti"ine dikkat çekiyor. Burada, kelime tercihleriyle ‘biz’ 
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ve ‘di"eri’ ayrımı yapılıyor. Bu ayrım salt ‘bizim’ ve ‘bize ait olanın’ #skandinav 
ülkelerinden yani ‘Batı’dan ayrı oldu"unu göstermek için yapılmıyor; aynı za-
manda ayrımcılı"ın i!leyebilmesi için önemli bir araca dönü!üyor. Bu ayrım 
bir kere yapıldıktan sonra, Türkiye’den gidenlerin #skandinavya’yı övmesinden 
!ikâyet edilmesinin ardından esas gaye açı"a çıkıyor: Okuru #skandinavya’daki 
yani Batı’daki ‘homoseksüel’ tehlikesine ili!kin olarak uyarmak! Bunu yapar-
ken, #sveç’tekilere akıl vermekten de geri kalmıyor. Aklı ba!ında hiç kimsenin 
bu duruma sessiz kalmaması gerekti"ini söylüyor. Bir kez daha ‘homoseksüel’ 
diye i!aretlenen insanların yaptıklarının (haberden anladı"ımız kadarıyla, dans 
etmelerinin) akıllı insan i!i olmadı"ı vurgulanıyor. Bu yolla, e!cinsellik patolo-
jikle!tiriliyor.

Senkronik ve kronik olarak i!leyen dı!lama ve içerme mekanizmaları, e!cin-
sel pani"ini araç ve amaç olarak kullanmakta beis görmez. LGBT#+ pani"i 
araçtır, çünkü 80’lerin medyasında trans kadınlar için kullanılan “Beyo"lu’nda 
fink atan nono!lar”, “erkekten dönme”, “kadın giysili erkek sesli” gibi ifadeler 
bütün bir kimli"i tanımlamaya dönük kelime öbeklerine dönü!ür ve bu yolla 
panik, varolu!ları hedef gösterme ve damgalamak için bir araca dönü!ür. Bu 
tanımlama LGBT#+ pani"ini yaratır, araçsalla!tırır ve i!kenceyi me!rula!tırmak 
üzere panikten beslenir. Bu panik aynı zamanda amaçtır; ula!ılması gereken 
bir merhaleyi i!aret eder. LGBT#+ pani"i, bu anlamda hedeftir de. Panik araç-
salla!tırıldı"ı ölçüde, yaratılmak istenen bir !eydir. Mitolojideki kendi kendini 
yiyen yılan Ouroboros misali, bir yandan hâlihazırda var olan LGBT#+ pani"i 
araç olarak kullanılırken, di"er yandan bu haberler yoluyla toplumda bir LGB-
T#+ pani"i yaratılmak istenir. Panik, ba!langıcı ve sonu belirsiz bir döngü hâlini 
alır ve bu yolla me!rula!tırılır.

Bu haberde, söz konusu pani"i yaratmak için, e!cinselli"in ‘bizden olmayan’a 
atıldı"ı, dı!arlıklı bir mesele olarak in!a edildi"i, haberdeki aile vurgusuyla aile-
ye kar!ıt olarak kodlandı"ı, akıllılık vurgusuyla patolojikle!tirildi"i ve ilk andan 
itibaren nesnele!tirildi"i görülüyor. Haberim Milliyet gazetesinde yayımlanma-
sının üzerinden 65 yıl geçti; bu stratejiler hâlâ basına hâkim. Ne de olsa, ortada 
hâlâ, ne idü"ü belirsiz birtakım insanlar vardır ve bu insanların ne kadar tuhaf, 
marjinal ve ucube olduklarını anlatmak, gazetecili"in gere"idir!

Haberin en önemli özelliklerinden biri de öznesinin saklı olması, yani konu etti-
"i ‘homoseksüeller’in ne dedi"ine ne hissetti"ine dair bir cümle dahi barındır-
maması. Hakkında konu!ulan gruba mikrofon uzatmak bir yana, bu insanlara 
dair herhangi bir öznele!me ihtimali bile büyük bir çabayla bertaraf ediliyor 
haberde. Haberin kayna"ı da büyük ölçüde belirsiz. Birkaç istatistikten bahse-
diliyor ama bunlar da ‘homoseksüeller’ ve dolayısıyla ‘homoseksüelli"in’ nes-
nele!tirilmesi için araca dönü!üyor.
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Yukarıda sadece birkaç örne"ini verdi"imiz yakla!ıma kar!ı, Kaos GL dergisi 
ve 1993’te ba!ladıkları hazırlıkların ardından 1994’te bu dergiyi çıkaran ekibin 
ilk cümlelerinden birinin bu yakla!ıma dolaylı da olsa bir cevap olu!turması 
!a!ırtıcı de"il. Derginin 1994 yılında yayımlanan ilk sayısında Derya Kurat !öyle 
diyor:

“Yanlı" ya"adı!ıma inanmıyorum. Yalnızca tutkularımla ya"adım, ya"a-
yaca!ım da. Çünkü benim tutkularım, ya"amın tutama!ıdır. Tutkuların 
ötesinde bir ya"am dü"ünmedim. E!er tutkularımın ve a"kın esiri olma-
yıp, da!ların güzel gözlü kızını sevmeseydim, bo" bir beden olup can-
sızlar âleminde ya"ar giderdim. Ayıplandım onun u!runda, gururumu 
ayaklar altına aldı. Suçlamadım onu ama ben de suçlu de!ilim. Sevme-
leri kim dizginleyebilir ki? Sevmek istedim sevdim. Engel olamazdı kim-
se. Onunla ya"ananlar geçmi"te kaldı. Çünkü ya"ananlar ya"andıkları 
yerde kalırlar. Böyle olmalı... Böyle olmalıydı bizde. Bizi konu"uyorlar, 
bizi ele"tiriyorlar, bizi ayıplıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi içimi-
zin yedi kat dibine saklıyor, sonra da unutuyoruz. Neden korkuyoruz? 
Neden kendimizi kendimize saklıyoruz? Hep yakınıyoruz kimse bizi an-
lamıyor diye ama de!i"tirmek için parma!ımız bile oynamıyor ‘ben mi 
de!i"tirece!im’ diye. Böyle gelmi", böyle gitmemeli.”

“Bizi konu!uyorlar, bizi ele!tiriyorlar, bizi ayıplıyorlar” cümlesinde i!aret edilen 
temel faillerinden biri olan medya, belki de hiçbir e!cinsele ya da transa mik-
rofon uzatmayı aklına getirmedi"i için, Kaos GL dergisi ve sonrasında KaosGL.
org internet gazetesi, kendini, derdini anlatmak için her dönem özel bir çaba 
harcıyor.

Kendi hikâyeni anlatmak hayatına sahip çıkmanın ön ko!uluna dönü!tü"ünde, 
LGBT#+’lara, öznesi saklanmı! cümlelerdeki gizli özneler olmaktan çıkmak için 
o cümlelerin nesnesine de tümlecine de, yüklemine de göz dikmek dü!üyor. 
Öznele!menin yolu ise, o cümleleri ters yüz edip kendi cümlelerini kurmak ve 
basının da o cümleleri kuraca"ı güne kadar, izlemekle kalmayıp dönü!türmek 
için eylemekten geçiyor.

Medya izleme raporlarından: 2017’den 2021’e ne de"i!ti?

2017 yılından 2021 yılına kadar toplam haber sayısı, hak habercili"i ve ayrımcı-
lık, nefret söylemi açısından de"i!im incelendi"inde; 2018 yılına göre 2019’da 
haber sayısında bir artı! oldu"u ancak bu artı!ın sebebinin medyada temsilin 
iyile!mesinden kaynaklanmadı"ı görünüyor. Aksine medyada nefret ve ayrım-
cılık daha fazla metinde yer aldı ve oransal da"ılımı da arttı.
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2020 ve 2021 yıllarında yayınlanan haber sayısında geçmi! yıllara göre ciddi 
bir artı! ya!andı. Buna paralel olarak LGBT#+’ların olumsuz temsil edildi"i, nef-
ret söylemi ve/ veya ayrımcı dil içeren metinlerin sayısı da arttı.

2021 yılında yayınlanan haberler incelendi"inde özellikle #stanbul Sözle!me-
si ve Bo"aziçi Üniversitesi protestoları etrafında !ekillenen LGBT#+ dü!manı 
kampanya ve #çi!leri Bakanı’nın LGBT#+’ları hedef gösteren açıklamalarının bu 
artı!ın sebepleri arasında oldu"u görülüyor.

2021 yılı boyunca bir yandan medyada LGBT#+ kar!ıtı kampanyalar yo"un-
la!tı. Sistematik ve organize bir !ekilde yürütülen bu karalama kampanyaları 
hem yaygın medyada hem de yerel medyada yo"unluk kazandı. Buna kar!ılık 
LGBT#+ haklarını gözeten yayın organlarının haber sayılarında ya!anan artı!, 
genel tabloyu de"i!tirecek ölçüde de"ildi.

2015 yılında Hükümet’in LGBT#+’ları, hakları ve örgütlerini daha sistematik bir 
!ekilde hedef almaya ba!laması, LGBT#+ kar!ıtlı"ının Hükümet yetkilileri eliyle 
kurumsalla!tırılması, yasaklar ve devletin her kademesinde kurumsalla!tırılan 
LGBT#+ kar!ıtlı"ı medyada da yansımasını buldu. Medyada artık tesadüfi ol-
mayan bir LGBT#+ kar!ıtlı"ını gözlemliyoruz. Medyadaki ayrımcılık ve nefret 
söylemi, Hükümet’in ve kamu görevlilerinin açıklama ve uygulamalarıyla pa-
ralel bir !ekilde ilerliyor. Haliyle medyayı ve medyadaki dönü!ümü anlamak 
için bir yandan medyadaki sahiplik ili!kilerine ve Hükümet’in medyaya olan 
etkisine, medyanın artan bir !ekilde tek sesli bir yankı odasına dönü!tü"ü ger-
çe"ine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle nefret söylemi ve ayrımcılık içeren 
haberlerin bir gazetede yayınlandıktan sonra aynı hızla hem yaygın hem yerel 
basında yaygınla!ması da önemli bir gerçek olarak ortada duruyor. Nefret söy-
lemi ve ayrımcılık büyük bir hızla yankılanır ve çarpan etkisiyle yaygınla!ırken; 
LGBT#+ haklarını gözeten yayın organlarının etki alanları kısıtlı kalıyor. Bunda, 
LGBT#+ haklarını gözeten yayın organlarının; LGBT#+ kar!ıtı kampanya odak-
larına göre çok daha kısıtlı maddi imkanlara, da"ıtım a"ına ve siyasi deste"e 
sahip olması da önemli bir etken. Özetle, kamunun tutumu bu raporda açı"a 
çıkardı"ımız kampla!ma ve LGBT#+ kar!ıtı nefret kampanyalarında hiç olma-
dı"ı kadar belirleyici bir hale geldi.

Yıllara göre haber sayıları !öyle:

 Ɣ 2017 – Toplam haber: 2388, Hak habercili"i: 1097, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 1291

 Ɣ 2018 – Toplam haber: 2278, Hak habercili"i: 1148, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 1130
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 Ɣ 2019 – Toplam haber: 2643, Hak habercili"i: 1150, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 1493

 Ɣ 2020 – Toplam haber: 3459, Hak habercili"i: 1366, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 2093

 Ɣ 2021 – Toplam haber: 3980, Hak habercili"i: 1707, Nefret söylemi veya ay-
rımcılık: 2273

2017’de LGBT#+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 65’ini (1541) haberler olu!-
turdu. LGBT#+’lar 657 kö!e yazısında (yüzde 27) yer alırken söyle!i ve röpor-
tajlar için bu oran 115 ile yüzde 5’te kaldı. Kö!e yazısı ve haberin aksine öz-
nelerin seslerini daha fazla duyurabilmesini sa"layan söyle!i ve röportajlarda 
LGBT#+’lar çok az yer alabildi. Bu durum ilerleyen yıllarda da aynen devam 
etti. 2018’de LGBT#+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 6’sını (1381) haberler 
olu!turdu. LGBT#+’lar 764 kö!e yazısında (yüzde 33) yer alırken söyle!i ve rö-
portajlar için bu oran 96 ile yüzde 4’te kaldı. 2019’da LGBT#+’ları konu edinen 
içeriklerin yüzde 56’sını (1473) haberler olu!turdu. LGBT#+’lar 1037 kö!e ya-
zısında (yüzde 40) yer alırken söyle!i ve röportajlar için bu oran 82 ile yüzde 
3’te kaldı. 2020’de ise LGBT#+’ları konu edinen içeriklerin yüzde 56’sını (1473) 
haberler olu!turdu. LGBT#+’lar 1037 kö!e yazısında (yüzde 40) yer alırken söy-
le!i ve röportajlar için bu oran 82 ile yüzde 3’te kaldı. 2021’de ise LGBT#+’ları 
konu edinen içeriklerin yüzde 55’ini (2175) haberler olu!turdu. LGBT#+’lar 1605 
kö!e yazısında (yüzde 40) yer alırken söyle!i ve röportajlar için bu oran 87 ile 
yüzde 2’de kaldı.

2017’den 2021’e metin türü bakımından trendi a!a"ıda yer alan tablodan ince-
leyebilirsiniz.

 Haber Kö!e yazısı Söyle!i

2017 1541, yüzde 65 657, yüzde 27 115, yüzde 5

2018 1381, yüzde 61 764, yüzde 33 96, yüzde 4

2019 1473, yüzde 56 1037, yüzde 40 82, yüzde 3

2020 1726, yüzde 51 1505, yüzde 45 93, yüzde 3

2021 2175, yüzde 55 1605, yüzde 40 87, yüzde 2
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LGBT#+’lar 2021’de en çok siyaset (2531 metin) haberlerinde yer aldı. Siyaseti 
852 metinle nefret suçları takip etti. LGBT#’+’ların en çok temsil edildi"i ha-
berler arasında 791 metinle e"itime ili!kin haberler de yer alıyor. Geçti"imiz 
yıllardan farklı olarak, e"itim haberlerinde LGBT#+’ların daha fazla yer alması-
nın sebebi e"itim hakkına ili!kin habercilikte bir geli!meden ziyade Bo"aziçi 
Üniversitesi protestolarıydı. Bo"aziçi Üniversitesi protestolarına ili!kin haber-
lerde LGBT#+’lar sistematik olarak hedef gösterildi. Temel hak alanlarından 
olan çalı!ma, sa"lık ve barınma alanlarında ise LGBT#+’lar kendine çok az yer 
bulabildi.

 Siyaset Kültür 
sanat

Nefret 
suçları

Çalı!ma 
hayatı Aile E"itim

2017 773 408 704 318 Veri yok 91

2018 449 380 373 219 179 Veri yok

2019 1081 431 461 Veri yok 373 Veri yok

2020 1836 Veri yok 861 96 299 105

2021 2531 717 852 177 283 791

Öte yandan 2017’de LGBT#’lerin konu edildi"i haberlerin büyük bir ço"unlu-
"unda LGBT# ki!ilerden (212, yüzde 9) çok uzmanların (513, yüzde 22) ve politi-
kacıların (280, 12) görü!lerine ba!vuruldu. 2018’de de LGBT#+’ların konu edildi-
"i haberlerin büyük bir ço"unlu"unda LGBT#+ ki!ilerden ya da örgütlerinden 
çok uzman ve akademisyenlerin görü!lerine ba!vuruldu. Metinlerin büyük bir 
ço"unlu"unda kaynak yoktu ya da kö!e yazarı sadece kendi fikirlerinden bah-
setti. Bu durum 2019 ve 2020’de de devam etti. 2020’de LGBT#+’lar hakkında 
yazılı basında en çok konu!anlara LGBT#+ kar!ıtı sivil toplum kurulu!ları da 
eklendi. 2021’de de LGBT#+’ların konu edildi"i haberlerin büyük bir ço"unlu-
"unda LGBT#+ ki!ilerden ya da örgütlerinden çok politikacıların, LGBT#+ kar-
!ıtı sivil toplum kurulu!larının, uzman ve akademisyenlerin görü!lerine ba!-
vuruldu. Metinlerin büyük bir ço"unlu"unda kaynak yoktu ya da kö!e yazarı 
sadece kendi fikirlerinden bahsetti.
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Medya ve siyaset ili!kisi hiç olmadı"ı kadar belirleyici

Medyadaki LGBT#+ kar!ıtlı"ı ve dü!manlı"ı, tesadüfi ya da rastlantısal de"il. 
Gerek medya izleme raporlarında gerekse de di"er izleme faaliyetlerimizde 
belli dönemlerde kamu otoritelerinin, bakanların, Cumhurba!kanı’nın ve üst 
düzey kamu görevlilerinin LGBT#+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir 
!ekilde medyada çok hızlı bir !ekilde dü!manla!tırma politikalarının devre-
ye sokuldu"unu fark ediyoruz. Medyada bir yandan siyasetçilere ve topluma 
“LGBT#+’lara kar!ı olmaları” mesajı da yer alıyor. LGBT#+ kar!ıtı medya, LG-
BT#+’lar ve hakları söz konusu oldu"unda hem refleksif hem de proaktif bir 
yayıncılı"ı el ele yürütüyor. LGBT#+ kar!ıtlı"ı hem bir hedefe hem de amaca 
dönü!üyor.

LGBT#+’ları dü!manla!tırmak için en çok kullanılan stratejiler arasında itibar-
sızla!tırma, LGBT#+ örgütlerini ve LGBT#+’ları “marjinal”, “toplum dı!ı unsurlar” 
olarak gösterme, LGBT#+’ları gündeme göre “Batı kaynaklı” olarak i!aretleyip 
LGBT#+ olmanın kendisini dı!sal bir meseleye dönü!türme, LGBT#+’ları bir 
kutupla!tırma aracına dönü!türme e"ilimleri öne çıkıyor.

Medyada tekelle!me, sansür ve gazetecilerin tutuklanması, yargılanması gibi 
gerçeklerle birlikte dü!ünüldü"ünde; LGBT#+ kar!ıtlı"ını yayın politikasına dö-
nü!türmü! bir blok ile kar!ı kar!ıyayız.

Buna kar!ılık, LGBT#+ haklarını ve e!itli"ini gözeten mecralarda ise LGBT#+’lar 
yayın politikasının bir parçası de"il. Gündem kendini dayattı"ında haberle!-
tirme e"ilimi kuvvetli. Deyim yerindeyse; LGBT#+’ları karalama kampanyaları 
artık bir blok haline gelmi! LGBT#+ kar!ıtı medya tarafından ortaya atıldı"ında 
buna kar!ı cılız sesler çıkartmanın ötesine geçemeyen bir “alternatif medya” 
gerçe"i de önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Gündemi belirlemek, kendi gündemini yaratmak konularında LGBT#+ hakları-
nı gözeten mecralar yetersiz kalıyor. Ço"u durumda belirlenen gündem do"-
rultusunda anlık, sıcak haberler ve de"erlendirme yazıları ile kısıtlı bir yayıncılık 
prati"i izleniyor. LGBT#+ hareketinin gündemleri, çalı!maları ço"u zaman an-
cak hedef gösterildiklerinde “alternatif medyada” yer alabiliyor.

Bütün bu sorunlara ilaveten, özellikle son yıllarda “aile” ve “din” kavramları 
üzerinden soyut kar!ıtlıklar hem LGBT#+ kar!ıtı blok medya hem de Hükü-
met tarafından farklı vesilelerle gündeme getiriliyor. LGBT#+’lar ile din, e!yanın 
do"asına aykırı bir !ekilde birbirine kar!ıt iki ayrı olgu gibi sunuluyor. Benzeri 
bir yakla!ım özellikle #stanbul Sözle!mesi etrafında !ekillenen karalama kam-
panyalarında “aile” kavramı üzerinden kar!ımıza çıkıyor. Bütün bu karalama 
kampanyalarını 2015 yılından beri Hükümet’in LGBT#+’ların temel hak ve öz-
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gürlüklerini hedef alan uygulama ve açıklamaları, Valiliklerin çe!itli !ehirlerdeki 
LGBT#+ Onur Haftası ve Yürüyü!ü yasakları, Ankara’da üç yıl boyunca devam 
eden “süresiz LGBT#+ etkinlik yasa"ı” ile birlikte dü!ündü"ümüzde kar!ımıza 
!u sonuçlar çıkıyor:

 Ɣ LGBT#+ kar!ıtlı"ını yayın politikasına dönü!türen medya kurumları, hem 
siyasetçilerin LGBT#+ kar!ıtı açıklama ve uygulamalarını me!rula!tırmayı 
kendisine görev addediyor hem de siyasetçilere LGBT#+ kar!ıtı açıklama-
lar yapmalarını tavsiye (!) ediyor.

 Ɣ Toplumdaki LGBT#+ algısını de"i!tirmek, LGBT#+ dü!manlı"ını ve nefreti 
yaygınla!tırmak için kamu görevlilerinin açıklama ve uygulamalarının yanı 
sıra; Hükümet yanlısı medya kurumları da sistematik ve organize karalama 
kampanyaları düzenliyor. Adeta LGBT#+’lara kar!ı ideolojik ve politik bir 
mücadele yürütülüyor.

 Ɣ Bu haliyle, içinden geçti"imiz süreçte LGBT#+’ları hedef alan nefret söy-
lemini salt konu hakkında bilgi sahibi olmama ya da hata yapma ile açık-
layamayız. Gerek medya izleme çalı!maları gerek kamunun uygulamaları, 
LGBT#+ kar!ıtlı"ının bilinçli, ideolojik bir tutumun gere"i görerek sistematik 
bir yakla!ım oldu"unu gösteriyor.

 Ɣ LGBT#+ kar!ıtlı"ı, bir yandan da toplumsal cinsiyet e!itli"ine dönük baskıcı 
uygulamalar ile el ele ilerliyor. Bu durum, medyada da yansımasını buluyor. 
“LGBT#+ aktivizmi ve feminizm” dü!manla!tırılarak; mücadeleler itibarsız-
la!tırmaya çalı!ılıyor.

 Ɣ Ülke genelinde yayın yapan LGBT#+ kar!ıtı medyanın haberleri katlanarak 
ve ço"alarak yerel medyaya da sirayet ediyor. Gazeteler; aynı gazetenin 
farklı isimlerine dönü!üyor.



105DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

LGBT#+’ların Üç Senesi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin #hlallerle 
#mtihanı / 2019- 2021
,FSFN�%JLNFO

Avrupa Birli"ine katılım sürecinde yapılan reformlar ve gene aynı dönemde 
Avrupa Konseyi ile olan ili!kilerin kazandı"ı ivme ve derinlik, LGBT#+ hakları 
alanında da görece ilerleme anlamına gelmi!tir. 

Özellikle kamusal alanda tanınırlık, LGBT#+ hakları alanındaki örgütlenmelerin 
artması, dernek gibi kurumsal yapılara zemin sa"layan yasal de"i!iklikler, bu 
zemini kullanarak örgütlenen LGBT#+’ların kurumsal yapılarının kapatılması 
için yapılan giri!imlere kar!ı özgürlük alanını güçlendiren yargı kararları, ör-
gütlenmenin daha me!ru bir zeminde ilerlemesine de vesile olmu!tur.

Bu sürecin 2000’lerin ortasında ba!ladı"ını söylemek mümkündür. #nsan hak-
ları alanının bütününün kamuoyundaki me!ru algısı güçlendikçe, cinsel yö-
nelim ve cinsiyet kimli"i temelli ayrımcılık konusundaki farkındalık da artmı!, 
ihlalleri kayıt altına alma, raporlama, yazılı hale getirme kültürü yava! yava! 
yerle!meye ba!lamı!tır. Özellikle savunuculuk faaliyetlerinin artması ve daha 
sistematik hale gelmesiyle birlikte temel savunuculuk araçlarından olan kam-
panyaların sayıca artması ve içerik olarak da kitlenin ilgisini çekmesi görü-
nürlü"ü daha da arttırırken; buna paralel olarak büyüyen lobi olanakları da 
özellikle karar alıcılar ve kamu makamları nezdinde LGBT#+’ların, örgütleri 
aracılı"ıyla devlet organları ile ili!ki geli!tirebildi"i ve o ili!kilerin hak ihlalleri 
olgusunu daha rahat tartı!abilece"i bir zemini de beraberinde getirmi!tir.

Geli!en bu zemin içerisinde ihlalleri kayıt altına alma fikri Kaos GL’nin günde-
mine ilk olarak 2007’de gelmi!, “LGBTT Bireylerin #nsan Hakları Raporu-2007” 
isimli rapor37 “LGBTT Bireylerin #nsan Haklarını #zleme ve Hukuk Komisyonu” 
yazar ismi ile yayımlanmı!tır. Gerek söylem gerekse de sistematik açısından 
döneminin özelliklerini oldukça net !ekilde yansıtan rapor, dijital bilgi alma 
kanallarının günümüzle kıyaslanamayacak ölçüde zor oldu"u bir dönemde, 
özellikle yerel örgütlenmelerden gelen bilgileri süzdükten sonra, ulusal med-
yaya yansıyan haberlerle harmanlayarak, vakaların ayrıntılarını öne çıkaran ve 
vakada derinle!en bir yöntemle ele alınmı!tır.

37 https://kaosgldernegi.org/images/library/2008lgbtt-ih-raporu-2007.pdf
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Takip eden senelerde ihlal verisini toplama, sınıflandırma, analiz etme, raporla-
ma çalı!maları devam etmi!tir. 

LGBT#+ hareketin kitleselli"inin zirve yaparak, onu di"er toplumsal kesimler-
le bir araya getiren ilk büyük örnek, Gezi Parkı Eylemleri olmu!tur. Bu eylem 
süreklili"ine rastlayan 2013 Onur Yürüyü!ü, sosyal medyada kullanılan #Di-
renAyol etiketiyle örgütlenen ve bu etiketin de TT oldu"u bir kampanyanın 
ardından, on binlerce ki!inin bir araya geldi"i önemli bir moment olmu!tur. 

Bu tarih aynı zamanda devlet tarafından LGBT#+ toplulu"unun dü!manla!-
tırılması açısından da bir kö!e ta!ıdır. 2016 yılında te!ebbüs edilen ve ba!arı-
sız olan darbe giri!imi, beraberinde Ola"anüstü Hal ilanını da getirmi! ancak 
darbe giri!imi ve ardından ya!anan süreçte olası ihtiyaçları kar!ılamak için 
ilan edilen ola"anüstü rejim, ba!ka alanlarda kalıcı yapısal dönü!ümleri he-
defleyen bir araca dönü!mü!tür. Bu dönü!ümün en fazla etkiledi"i alanlardan 
biri sivil toplum olmu!, LGBT#+’ların kamusal alandan sistematik olarak dı!lan-
masının ilanı ise Ankara Valili"i tarafından 17 Kasım 2017 tarihinde duyurulan 
genel yasaklama kararı ile gerçekle!mi!tir. OHAL rejimi ile ko!ut olarak giden 
LGBT#+’ların kamusal alandan dı!lanması politikası; seçilmi! ve atanmı! üst 
düzey kamu görevlilerinin sistematik nefret söylemleri ve kutupla!tırıcı siyasi 
kampanyalarda hedef göstermelerle derinle!mi!, !eytanla!tırılan LGBT#+ va-
rolu!u, kamusal yetkinin kullanıldı"ı birçok alanda kamusal ya!amdan tasfiye 
edilmeye çalı!ılmı!tır. 

Sivil Toplumla Genel Müdürlü"ü kullanılarak sivil toplum alanından; RTÜK 
aracılı"ıyla yayın alanından, Küçükleri Muzır Ne!riyattan Koruma Kurulu aracı-
lı"ıyla kültür edebiyat alanından; YÖK ya da üniversite soru!turmaları veya so-
ru!turmasız idari müdahalelerle akademik alandan; Reklam Kurulu aracılı"ı ile 
sanal alı!veri! platformlarından dı!lanmı!tır. Böyle bir sürecin sonunda Kaos 
GL tarafından yayımlanan son üç rapor olan 201938, 202039, 202140 LGBT#+’la-
rın #nsan Hakları Raporlarına bakarken, yukarıda kısaca vermeye çalı!tı"ımız 
arka plan bilgisinin önemi ve belirleyicili"i yadsınamaz. 

Öncelikle ihlal türleri düzeyinde yıllık de"i!ime yakından bakarsak tablo a!a-
"ıdaki gibi olacaktır.

38 https://kaosgldernegi.org/images/library/2020lgbtilarin-insan-haklari-raporu-2019-web.pdf
39 https://kaosgldernegi.org/images/library/insanhaklariraporu2020.pdf
40 https://kaosgldernegi.org/images/library/lgbti-larin-i-nsan-haklari-raporu-2021-web.pdf



107DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

Yedi temel ba!lıkta gerçekle!en ihlallerin olu!turdu"u e"riye bakıldı"ında 
gözaltı, tutukluluk, geri gönderme merkezinde alıkonma gibi ki!inin özgürlük 
hakkından mahrum olmasına yol açan ba!lıklarda 2020 yılında bir yükselme 
sonra tekrar 2019 yılına dönü! görülebilir. Bunu, salgın ko!ullarında sokakta 
çalı!ma imkânı bulamayan trans seks i!çilerine uygulanan artan ev baskınları 
ile ili!kilendirmek mümkündür.

Ancak bu istisna bir kenara konuldu"unda, salgın kaynaklı soka"a çıkma ya-
saklarıyla geçen 2020’nin son üç çeyre"inden kaynaklı azalmayı ve ihlal gö-
rünürlü"ünü dikkate aldı"ımızda ihlal e"risinin bir tırmanma e"risi oldu"u gö-
rülmektedir.
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Olu!an e"rinin di"er haklar bakımından da tırmanmakta oldu"u ikinci gra-
fikten de net olarak görülmektedir. Özellikle 2020 yılından 2021 yılına geçi!le 
birlikte ifade özgürlü"ü ana ba!lı"ında radikal bir artı! dikkati çekmekte, bir 
ifade özgürlü"ü yöntemi olarak görülebilecek toplanma özgürlü"ü ihlalleri ile 
birlikte bakıldı"ında LGBT#+’ların ifade özgürlüklerinin çarpıcı !ekilde devlet 
tarafından baskı altına alındı"ı dikkat çekmektedir. 

Medyada nefret söyleminin 201941, 202042 ve 202143 yılındaki verilerinden yola 
çıkarak olu!an artı! e"risi ile ifade özgürlü"ü engellemelerinin artı!ı yan yana 
kondu"unda esas olarak nefret söylemini engellemeye dönük politikasızlı"ın 
sonucunun ihlallerin artı!ı oldu"u olgusu dikkat çekmektedir. Ba!ka bir ifade 
ile artan nefret söylemine paralel !ekilde LGBT#+’ların ifade özgürlü"ü ihlalleri 
de artmı!tır. Aslında bunu yalnızca ifade özgürlü"ü ile sınırlı da dü!ünmemek 
gerekir. Nefret söylemindeki artı!, devletin en üst düzey kademesinden, sta-
tüsü anayasada sayılan bürokratlarına; genel müdüründen memuruna de"in 
nefret söyleminin yaygınla!ması, !iddetinin artması, hem LGBT#+’lara dönük 
ayrımcı motivasyonu ve suç i!leme kararını olumlu etkilemi!; hem de mahke-
melerin ve idari mercilerin bu tip durumlarda yaptırım veya ceza verme mo-
tivasyonunu a!ındırmı!, cezasızlı"ın egemen oldu"u bir devlet prati"ini açı"a 
çıkarmı!tır.

Henüz yazılmamı! olsa da 2022 verilerine baktı"ımızda da tablonun olumlu 
olmadı"ını bugünden söylemek mümkündür.

Üreme, sosyal güvenlik, bilimsel ilerlemeden yararlanma, siyasi katılım, mülte-
ci, sanık haklarına ili!kin ihlalleri raporlama olana"ı bulunmamaktadır. Çünkü 
LGB’ler açısından zaten bunu sa"layan bir politika ya da norm bulunmamak-
ta, üreme hakkı ba!tan ve sistematik olarak inkâr edilmektedir. Uygulamaya 
dönük bir ihlal uygulaması bu teorik ve pratik engel nedeniyle zaten mümkün 

41 https://kaosgldernegi.org/images/library/2020medya-izleme-raporu-2019web.pdf
42 https://kaosgldernegi.org/images/library/medya-i-zleme-2020-web.pdf
43 https://kaosgldernegi.org/images/library/medya-i-zleme-2021-web.pdf
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de"ildir. Sosyal güvenlik hakkı ise evlilik e!itli"inin bulunmaması nedeniyle 
sistematik ihlal gören bir alandır, öte yandan Türk Medeni Kanunu uyarınca 
cinsiyet uyumu yasal açıdan tanınan trans kadınlar miras yoluyla sosyal gü-
venlik haklarına eri!ebilmekte ancak aynı yöntemle tanınan trans erkekler ise 
hak kaybına u"ratılmaktadır. Kaos GL, mültecilere dönük ihlalleri ayrı bir prog-
ram üzerinden ele almakta oldu"undan, LGBT#+’ların insan hakları raporların-
da bu ba!lı"a genel hatlarıyla yer vermektedir. Siyasi katılım hakkı bakımın-
dansa veri açı"a çıkartmak mümkün olmamaktadır.

Irkçılık ve Ho!görüsüzlü"e Kar!ı Avrupa Komisyonu tarafından açıkça öne-
rilmi! olmasına ra"men44 nefret suçları kayıt altına alınmamakta, mahkeme 
verilerine ise ula!ılamamaktadır. 

Di"er ba!lıklar bakımından da politika eksikli"i dikkat çekmekte, bir bütün ola-
rak güvence normu olan #stanbul Sözle!mesi olarak bilinen Kadına Yönelik 
$iddet ve Aile #çi $iddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözle!mesinden Türkiye’nin tek taraflı beyan ile çekilmesi, güvence-
sizli"i peki!tiren bir süreç olmu!tur. 

Kitle #mha Silahlarının Finansmanı Hakkında Kanunla de"i!tirilen Dernekler 
Kanunu’nun a"ırla!an baskıcı yapısı, LGBT#+ örgütlere yo"un ve sık dene-
timler olarak dönmü!; bu denetimlerin örgütlenme özgürlü"üne dernek ka-
patma !eklinde müdahalelerle sürece"ine dönük de"erlendirmeler, 2022 yılı 
içerisinde LGBT#+ hakları konusunda konusundaki pozisyonları gerekçesiyle 
Tarlaba!ı Toplum Merkezi ile Kadın Cinayetlerini Durduraca"ız Platformunun 
kapatılması istemi ile açılan davalarla peki!mi!tir.

D#B Ba!kanının 24 Nisan 2020 tarihli hutbesinin ardından olu!an atmosferde 
artı! trendi belirginle!en nefret söylemi, 2021 ba!ında Bo"aziçi Üniversitesine 
seçim ve üniversite dı!ı rektör atama ve buna kar!ı geli!en kamuoyu tepki-
si sırasında artmı!; Cumhurba!kanlı"ı, Cumhurba!kanlı"ı #leti!im Ba!kanlı"ı, 
#çi!leri Bakanlı"ı, #stanbul Valili"i gibi simgesel makamlarda bulunan atanmı! 
veya seçilmi! kamusal figürlerin yakla!ımları ve zaman zaman yaptıkları açık-
lamalar, nefret söylemini dı!layarak, ona kar!ı durarak kamusal hayattan izole 
etmek bir yana, onu üreten veya üretildi"i zemini güçlendiren bir etki yaratmı!-
tır. Bu etkinin sonucu 2022 yılında örgütlenen ve RTÜK eliyle de katılımı te!vik 
edilen kitlesel nefret eylemlerinin sayıca artması ve görünür olması olmu!tur.

Öte yandan ülke ko!ullarının tazminat davası, düzeltme veya cevap hakkı kul-
lanımı gibi yöntemlerin nefret söylemi üretenlere kar!ı etkisizli"i baz alındı"ın-

44 https://rm.coe.int/fifth-report-on-turkey-turkish-translation-/16808b5c83
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da özellikle nefret söylemine kar!ı ceza hukuku mekanizmalarının kullanımı 
konusunda LGBT#+ toplumunun ısrarı, Anayasa Mahkemesinin; !iddet ça"rısı 
içermeyen nefret söylemine kar!ı ceza hukuku mekanizmalarının kullanılma-
ması !eklinde formüle edilen tutumu ile kalınla!an duvarlarına çarpmaya de-
vam etmi!, cezasızlık; cezaya zaten gerek olmadı"ı !eklindeki Anayasa Mah-
kemesi yakla!ımı ile ikincil bir koruma ile artmaya devam etmi!tir. 

Sonuç olarak son üç senenin ortaya koydu"u olgulardan biri, LGBT#+’lara 
dönük hak ihlallerinin artmasıdır. #kinci olgu, bu artı!ın medyada nefret söy-
leminin artı!ına paralel olmasıdır. Üçüncü olgu Türkiye’nin insan hakları ile 
ilgili genel sorunlarına paralel olarak LGBT#+’lara dönük en yaygın ihlallerin 
ifade özgürlü"ü alanında gerçekle!mesidir. Yeni ve dördüncü bir olgu olarak 
devletin LGBT#+’ların örgütlenme özgürlü"üne dönük tutumunun; derneklere 
açılan kapatma davalarının yaygın oldu"u 2005 yılı standartlarına dönmesidir. 

Tespitleri ço"altmak mümkün ise göze çarpan olgular bunlardır.
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Ba$ka Bir Çankaya Mümkün 
"OKFMJL�,FMBWHJM

Türkiye genelinde yaygın kamu refleksine dönü!en LGBT#+ kar!ıtı politikaların 
pilot uygulama bölgesi haline gelen Ankara; 2017 LGBT#+ etkinlik yasakla-
rıyla !ehrin hafızasından LGBT#+’ları silmeye çalı!an bir yöneti!im anlayı!ıyla 
gündeme geldi. Yasakların yarattı"ı baskıyı gündelik hayatın her alanında de-
neyimleyen Ankara lubunyası, !ehrin hafızasından silinme gayretine bir yanıt 
olarak bu süreçte yeni derneklerle örgütlenmeye ve varolu!unu sergilemeye 
devam etti. LGBT#+ yasakları henüz mahkemeden dönmeden tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi ko!ulları, LGBT#+’lara yasak olan !ehri herkes için 
yasaklı bir hale getirdi.

Ankara’nın LGBT#+’lar açısından köklü bir tarihine ve bu köklü tarihin hem 
merkezi otoriteyle hem de yerel yönetimlerle ili!kisine bakıldı"ındaysa Çanka-
ya ilçesinin tüm bu tarihin aktı"ı ve ya!andı"ı bir ilçe olarak !ehrin belle"inde 
yer etti"ini görüyoruz. Çankaya’nın temsil etti"i bazı de"erler ve bu de"erler 
etrafında kimi politik yakla!ımlar açısından lokomotif bir ilçe olarak görünmesi; 
zihinlerde Çankaya’nın LGBT#+’lar açısından ya!anabilir bir ilçe oldu"u imajı 
çizse de LGBT#+’lar açısından Çankaya kötünün iyisi mertebesinden öteye 
gidememektedir.

Ülke çapında artı! gösteren sa" popülizmin gerici politikalarının açık hedefin-
de olan LGBT#+’lar; kendini bu politikaların dı!ında gören kurum ve kurulu!-
lar açısından ise bir görünmezlik ve yok sayılma cenderesiyle sınanmaktadır. 
Bunun en somut örneklerini ise muhalif belediyelerin LGBT#+ politikalarında 
görüyoruz; LGBT#+’lar açısından bir tarafta varlı"ın inkârı söz konusuyken, di-
"er tarafta ise LGBT#+’ların görünmezle!tirildi"i, yok sayıldı"ı uygulamalara 
!ahit oluyoruz.

Bu genel çerçeve içerisinden bakıldı"ında Çankaya ilçesinin LGBT#+’lar açı-
sından var olunabilir, ya!anabilir bir ilçe oldu"una dönük algının bir illüzyondan 
ibaret oldu"u söylenebilir. Bu algının bir illüzyondan ibaret oldu"unu gösteren 
en güncel ara!tırma ise 17 Mayıs Derne"i tarafından yapılan ve “Çankaya Kent 
Masalları” olarak kamuyla payla!ılan “Ankara’da Çankaya #lçesinde Ya!ayan/
Çalı!an LGBT#+’ların Sa"lık Alanında ve Sa"lık Hizmetlerine Eri!imde Ya!a-
dıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ile Çankaya Belediyesine Öneriler: 
Anket/Görü!meler ve Çalı!ma Raporu” içerisinde yer alıyor.
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Çankaya Kent Masalları

Rapor; 59 sorudan olu!an ve SurveyMonkey üzerinden gerçekle!tirilen ankete 
katılan 100 ki!i ve derinlemesine mülakat yapılan 15 ki!inin deneyimlerinden 
olu!uyor. Bu 115 ki!inin “profil da"ılımı göz önünde bulunduruldu"unda, katılım-
cı sayısının, istatistiki olarak ana kütleyi temsil etme gücü”45 oldu"u görülüyor.

Birinci kısmında LGBT#+’ların e!it yurtta!lık talepleri ve Çankaya’da ya!ama/
çalı!ma deneyimlerine dair memnuniyeti ölçen rapor; ikinci kısmında ise LGB-
T#+’ların Çankaya ilçesinde sa"lık hizmetlerine eri!imi ve kar!ıla!ılan zorlukları 
ölçüyor.

Çankaya ilçesinin LGBT#+’lar açısından varolunabilir bir ilçe oldu"una dair il-
lüzyonu ortadan kaldıran sonuçlar ise LGBT#+’ların Çankaya’da ya!ama/çalı!-
ma deneyimlerinden memnun olup olmadıkları; kendilerini Çankaya ilçesinde 
güvende hissedip hissetmedikleri ve cinsel yönelim/cinsiyet kimli"ine dair ne 
derece açık olabildiklerini ölçen sorulardan anla!ılıyor. Rapora göre “Ara!tır-
maya katılan LGBT#+’ların neredeyse yarısı Çankaya’da LGBT#+ olarak ya!a-
mak ve çalı!maktan memnun de"il ya da kısmen memnun. Yarısından fazlası 
(yüzde 72) Çankaya’da kendini güvende hissetmiyor ya da kısmen güvende 
hissediyor. Toplumsal ön kabuller ve varsayımların aksine; LGBT#+’lar Çanka-
ya ilçesinde güvensizlik içerisinde ya!amak ya da çalı!mak zorunda kalıyor.”46 

Çankaya’da ya!amak ya da çalı!maktan memnu olmayan ve kendini Çanka-
ya ilçesinde güvende hissetmeyen LGBT#+’lara Çankaya’da ya!ama- çalı!ma 
deneyimlerini ne derece açık kimlikli yürüttükleri soruldu"undaysa ortaya çı-
kan sonuçlar LGBT#+’lar açısından !a!ırtıcı olmazken; LGBT#+ olmayan Çan-
kayalılar açısından !a!ırtıcı olabilir. “Çankaya’da ya!ayan ya da çalı!an LGB-
T#+’ların büyük ço"unlu"u, dı!arıdan gelebilecek tehditlere kar!ı kendilerini 
koruma altına almak için cinsel yönelim/cinsiyet kimliklerini gizlemek zorunda 
kalıyor. Ara!tırmaya katılan sadece 5 ki!i (yüzde 6,17) kimli"ini hiçbir zaman 
gizlemek zorunda kalmadı"ını belirtti. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"ini ifade 
edebilmenin, ifade etti"inde herhangi bir suçlama, yaptırım ya da kınama ile 
kar!ıla!manın uluslararası insan hakları ve LGBT#+ hakları açısından en ge-
li!kin metinlerden olan YOGYAKARTA #lkeleri ı!ı"ında LGBT#+’ların bir yerde 
e!it haklara sahip olup olmadı"ını anlayabilmek açısından önemli bir gösterge 
oldu"unu da dü!ünürsek; LGBT#+’ların Çankaya’da toplumun geri kalanıyla 
e!it olamadı"ını ve LGBT#+’ların Çankaya’da kimlikleriyle ya!ayamadı"ını ya 
da çalı!amadı"ını söyleyebiliriz.”47 

45 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 17
46 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i 2021, s. 10
47 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i 2021, s. 10
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Raporun yukarıda bahsedilen noktalarına bakıldı"ında Ankara’nın Çankaya 
ilçesinin LGBT#+’lar açısından güvenli bir kent olmadı"ı, LGBT#+’ların Çan-
kaya’nın tüm kamusal alanlarında, okullarda, i! yerlerinde, sokaklarda, toplu 
ta!ımada kendilerini güvende hissetmedi"i; tüm bu alanlarda LGBT#+’ların 
kendilerini tehdit altında hissetti"i sonucuna varılıyor.

Peki bu tehdit hissi gerçe"e dönü!tü"ünde ne oluyor? Katılımcıların yüzde 
35,29’u Çankaya’da cinsiyet kimli"i ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve !id-
dete maruz bırakıldıklarını vurguladı. Ayrımcılık ve !iddet örnekleri ise !öyle: 
Alay edilme, sözlü taciz, darp, taksici ve motokurye tacizi, emlakçı tarafın-
dan ayrımcılık, akran zorbalı"ı, barda ayrımcılık, evden atılma, aile hekimli"i/
hastanede ayrımcılık, toplu ta!ımada gözle taciz, partner !iddeti veya kimli-
"i bilinmeyen ki!ilerce maruz kalınan taciz/!iddet sonrası ba!vurulan kolluk 
kuvvetlerinde kötü muamele veya ikincil taciz/!iddet vakalarıdır. Bu bulgular, 
LGBT#+’ların yo"un olarak sokakta ve mekanlarda, hizmet alımında ya da kol-
luk kuvvetlerine ba!vurduklarında taciz/ayrımcılık ve !iddete maruz kaldıkla-
rını ortaya koyuyor.

Ara!tırma katılımcılarının polisin, !iddetle kar!ıla!an LGBT#+’lara hiçbir destek 
sa"lamadı"ını, benzer olayların tüm LGBT#+’ların ba!ına geldi"ini, transların 
çe!itli sorunlar ya!adı"ını ve özellikle de ev bulma süreçlerinde ayrımcılık ya-
!andı"ını belirtmesi; Çankaya’da ayrımcılık ve !iddetin sistematik oldu"unu 
gösteren bir di"er veri.

Ayrımcılık ve !iddete kar!ı yerel kurumlardan destek alabilen katılımcı oranı 
ise sadece yüzde 4. Katılımcıların yüzde 96’sının yerel kurumlardan destek al-
madı"ını belirtmesi yerel kurumlara güvensizli"in göstergesi olarak önemli bir 
sonuca i!aret ediyor. Çankaya’da ya!ayan veya çalı!an LGBT#+’lar ayrımcılık 
ya da !iddetle kar!ıla!tı"ında yerel kurumlardan ziyade sivil toplum örgütlerine 
ba!vuruyor. Ba!vurdukları sivil toplum örgütleri ise spesifik olarak LGBT#+’lara 
ve seks i!çilerine destek sa"layan kurumlarla sınırlı.”48 

Çankaya ilçesinde ya!ayan ya da çalı!an LGBT#+’lar açısından e!it yurtta!lık 
deneyimine dair mevcut durumun foto"rafını bu !ekilde çeken ara!tırma; ikin-
ci kısmında ise Çankaya’da ya!ayan ya da çalı!an LGBT#+’ların sa"lık hizmet-
lerine eri!imine dair önemli verileri bizlere sunuyor.

“Çankaya Belediyesi’nin kentta!lara sundu"u hizmetlerden LGBT#+’ların 
faydalanıp faydalanamadı"ı konusunda da sa"lık hizmetleri öne çıkıyor. LG-
BT#+’ların büyük bir ço"unlu"u belediyenin sadece sa"lık hizmetlerinden 

48 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 11



114 DAMDAN DÜ!EN YAZILAR

faydalanıyor. Bu durum, belediyenin ‘herkese’ sundu"u hizmetlerin aslında 
herkese açık olmadı"ını ya da herkes tarafından bilinmedi"ini gösteriyor. Katı-
lımcılar; anonim HIV test merkezi (Gönüllü Danı!manlık ve Test Merkezi) gibi 
hizmetlerde ya!anan deneyimin genellikle olumlu oldu"unu ancak bu mer-
kezlerin !u anda açık olup olmadı"ının ve yeni adresinin bilgisi payla!ılmadı"ı 
için hizmetten yararlanılamadı"ını belirtti. Aile hekimi ile di! poliklini"i ile ilgili 
deneyimler ise genellikle olumsuz.”49 

Sa"lık hizmetlerine do"rudan eri!im konusunda ciddi sorunlarla kar!ıla!an 
LGBT#+’lar açısından ayrımcılı"a u"ramadan sa"lık hizmetinden yararlanabil-
mek için geli!tirilen en önemli mekanizma ise hizmeti sunanlara dair internet 
ara!tırması yapmak ya da yakın çevre/tanıdıklar aracılı"ıyla hizmet sunan hak-
kında bilgiye eri!ebilmek olarak kendini gösteriyor. “Öte yandan; sa"lık per-
sonelinin ayrımcı tutumlarına maruz kalmamak için, ayrımcılı"a u"ramadan 
uygun tedaviye eri!mek için katılımcılar cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kim-
liklerini saklamak zorunda kalıyor.”50 

Pandemi öncesi ya da sonrasında maddi sebeplerden ötürü sa"lık kurumla-
rına gidemedi"ini belirten LGBT#+’ların oranının neredeyse %85’e vardı"ını 
gösteren rapor; LGBT#+’ların maddi sorunların yanı sıra sa"lık hizmetini alma-
ya giderken ya da hizmeti alma a!amasında ayrımcılı"a u"rama ihtimali nede-
niyle sa"lık hizmeti almaktan imtina etti"ini gözler önüne seriyor. Bu bulgular, 
LGBT#+’lar açısından ayrımcılık ve derin yoksullu"un bir arada ya!andı"ını; bu 
durumunsa sa"lık hizmetine eri!imi engelledi"ini ortaya koyuyor.

Sa"lık hakkına eri!imde LGBT#+’ların LGBT#+ olmayanlarla e!it ölçüde hiz-
met alıp almadı"ı ve sa"lık hakkına eri!imde LGBT#+’ların özel ihtiyaçlarının 
dikkate alınıp alınmadı"ı ölçüldü"ünde ise “katılımcıların neredeyse tamamı 
… LGBT#+’ların LGBT#+ olmayanlarla e!it ölçüde hizmet almadı"ı ve sa"lık 
hakkına eri!imde LGBT#+’ların ayrımcı uygulamalarla kar!ıla!ma ihtimallerinin 
yüksek oldu"u ve bu ayrımcı uygulamalara kar!ı LGBT#+’ları koruma mekaniz-
malarının yeterli olmadı"ıdır.”51 

LGBT#+ Dostu Bir Çankaya #çin Öneriler

Katılımcıların LGBT#+ dostu bir Çankaya için önerileri soruldu"unda ise ara!-
tırmaya katılan 82 No’lu Katılımcının önerileri bu hususta hayli açıklayıcı ol-
mu!tur. “Sa"lık kurumlarında; ayrımcılık yapmama, adil ziyaret ve cinsel yö-

49 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 11
50 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 12
51 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 12
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nelim, cinsiyet kimli"i ve ifadesi ve HIV statüsüne dayalı önyargı ve ayrımcılı"ı 
yasaklayan, LGBT#+’ların seçilmi! ailelerini ve ihtiyaçlarını tanıyan ve meydana 
geldi"inde ayrımcılı"ın bildirilmesi ve tazmin edilmesi için bir mekanizma sa"-
layan politikalar olu!turulmalıdır. LGBT#+ ve HIV+ ki!iler veya kesi!imsellikleri 
durumunda adil davranılmasını sa"lamak için hedefler ve planlar geli!tirilmeli 
ve uygulanmalıdır. Sa"lık çalı!anlarının istihdam öncesi, deneme süresi olarak 
cinsel yönelim, cinsiyet kimli"i ve ifadesi ve HIV üzerine yetkinlik e"itiminden 
geçmeleri !artı ko!ulmalı. Aynı düzeyde yüksek kaliteli bakımı sa"lamasını ge-
rektiren yasaları ve standartlar uygulamaya konulmalı. Yerel yönetimde; LGB-
T#+’lar ve HIV ile ya!ayanlar tüm ayrımcılık kar!ıtı ve fırsat e!itli"i yönergeleri-
ne dahil edilmeli; bu ki!ilere e!it ve adil davranılmasını sa"lamak için hedefler, 
politikalar ve planlar geli!tirmek ve uygulamak konusunda devlet destekli tüm 
sa"lık birimlerinde e"itim programları zorunlu tutulmalı ve sürekli kültürel 
yeterlilik e"itimi sunulmalıdır; sigorta sa"layıcılarının ayrımcı uygulamalarını 
kabul etmemek üzerine politika metni olmalı; yasalar ve politikalar için savu-
nuculuk yapmalıdır.”52 

Daha e!it bir kent ya!amı için anket/görü!me katılımcılarının dile getir-
di"i Çankaya ve belediyeye yönelik çözüm önerilerine bakıldı"ındaysa 
!unlar öne çıkıyor:

LGBT#+’ların Çankaya’da ya!adıkları deneyimlere odaklanarak kamuoyu ara!-
tırmaları yapılmalıdır. Bunun üzerinden de tüm hizmet sunucularına ve be-
lediyenin tüm birimlerine temel insan hakları e"itimleri verilmeli ve e"itimin 
yansımaları izlenmelidir. Ayrımcılık kar!ıtı politika ve !ikâyet mekanizmaları 
olu!turulmalı ve ayrımcılıklarda yaptırım mekanizması kurulmalıdır. Belediye-
nin mevzuatını ve politikalarını LGBT#+’ları ayrımcılı"a kar!ı koruyacak !ekilde 
düzenlemesi önemlidir.

LGBT#+’ları da kapsayan her konuda LGBT#+ örgütleriyle i! birli"ine gidilme-
lidir. Özellikle kolluk kuvvetleri söz konusu oldu"unda memurların ayrımcılık, 
nefret söylemi ve nefret suçları alanında temel insan hakları e"itimleri, LGBT#+ 
alanında ise homofobi, transfobi ve LGBT#+’lara yönelin ayrımcılık odaklı insan 
hakları e"itimleri ve farkındalık etkinliklerine katılmaları te!vik edilmelidir.

Sa"lık kurulu!larında LGBT#+ haklarıyla ilgili e"itimler sa"lanmalıdır. Çalı!an-
lar, hizmet faydalanıcısı olan LGBT#+’lar etrafta olmasa bile, onlardan bahse-
derken her zaman onların seçti"i ki!i zamirini kullanmalıdır. Hizmetlerin cin-
siyete göre ayrıldı"ı durumlarda, hizmetlerin da"ılımı faydalanıcıların atanmı! 
cinsiyetlerine göre de"il, cinsiyet kimliklerine göre yapılmalıdır. Çalı!anlar, ki!i-

52 Çankaya Kent Masalları, 17 Mayıs Derne"i, 2021, s. 58
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lere, ki!ilerin seçtikleri isimle hitap etmek, ki!ilerin bilgi mahremiyetini ve gü-
venli"ini sa"lamak ve haklarında dedikodu yapmamak gibi uygun davranı!ları 
!iar edinmelidir. Kar!ılama bölümüne veya di"er yo"un kullanılan ortak alanla-
ra LGBT#+’ları kapsayan görseller asılmalıdır. Bu görsellerde birden fazla ırk ve 
etnik köken, çe!itli ya! grupları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin temsil 
edildi"inden emin olunmalıdır. LGBT#+’ları kucaklayıcı ve çe!itlilik vurgulayıcı 
bir yakla!ımın, istisna de"il norm oldu"u hastane politikalarıyla vurgulanmalı-
dır. LGBT#+’larla dayanı!ma ve kapsayıcılık yakla!ımını vurgulamak için hasta-
nelerin duvarlarına gökku!a"ı bayrakları, gökku!aklı objeler veya güvenli alan 
etiketleri asılmalıdır. Hastanelerin ayrımcılık kar!ıtı politikası web sitelerinde 
tüm basılı veya yazılı materyallerinde ve lobide eri!ime açık sunulmalıdır. Po-
litika metninde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i ne olursa olsun, merkezde 
tüm ki!ilerin, bakımdan sorumlu ki!iler, aile üyeleri ve arkada!ları ile beraber 
kapsandı"ı ve korundu"una yönelik taahhüt hususi olarak belirtmelidir. Böyle 
hastanelerin ve sa"lık merkezlerinin olması, in!ası ve dönü!ümünde beledi-
yenin do"rudan inisiyatif alması gereklidir. Böyle merkez ve doktorların listesi, 
belediyenin web sitesinde haritalanmalı ve güncel tutulmalıdır.

Barınma hakkı söz konusu oldu"unda LGBT#+’ların ev bulma süreçlerini zor-
la!tıran engelleri kıracak ve ya!amlarına müdahalede yaptırım getirecek me-
kanizmalar kurulmalıdır. Ayrımcılık kar!ıtı barınma imkanları sa"layacak yeni 
yatırımların LGBT#+’ları da kapsaması sa"lanmalıdır. Ya!lanan ve ya!lı LGB-
T#+’lar için merkezler ve ev kompleksleri in!a edilmesi konusu gündeme alın-
malıdır.

Belediyede çalı!an hiyerar!ik zincirin tüm halkalarında aynı LGBT#+ politika-
sının sahiplenilmesi gerekir. Görev de"i!ikliklerinin politikaların uygulanma-
sını engellememesi sa"lanmalıdır. Covid-19 ile zayıflayan, belediye ve LGB-
T#+ örgütleri arasında kurulan ileti!imin canlandırılması ve bir e!itlik birimi ve 
komisyonu kurulması, adında açıkça kapsayıcı ifade geçmesi ve aktif görev 
alması gerekir. Açık kimlikli LGBT#+ personel istihdam edilmelidir, yerel e!it-
lik eylem planları hayata geçirilmelidir. Bu e!itlik birimi ve planlar üzerinden, 
LGBT#+’ların hizmet aldı"ı sosyal destek, danı!manlık, GTDM gibi hizmetlerin 
LGBT#+’lara hizmet vermeye devam etmesi sa"lanmalı ve adres ve çalı!ma 
saatleri açık bir !ekilde LGBT#+’lar ve örgütleriyle payla!ılmalıdır.

Önerilerden de anla!ılaca"ı üzere belediyeler mevzuatın kendilerine verdi"i 
yetkiyle cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i meselelerini ve toplumsal cinsiyet 
e!itli"ini anaakımla!tırabilir ve böylece LGBT#+’ların halihazırda deneyimle-
dikleri ayrımcılık ve ötekile!tirmenin kar!ısında yer alarak LGBT#+’ların e!it-
lenmesi yolunda önemli bir adım atabilirler. Bu adımın LGBT#+’ların hayat-
larında fark yarataca"ı a!ikardır. Öte yandan yerelde ba!layan bu dönü!üm 
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büyüyerek ve geni!leyerek di"er yerel yönetimleri de dönü!türebilir ve yereller 
merkezi otoritenin LGBT#+ kar!ıtı politikaları kar!ısında LGBT#+’ların yanında 
yer alabilirler. Ba!ka bir belediyecilik mümkün oldu"u gibi ba!ka bir Çankaya 
da mümkündür.
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Mayın Tarlasında Çiçek Toplamak: 
E$it Haklar #çin Savunuculuk
%FGOF�(Û[FM

Kaos GL Derne"i yakla!ık üç yıldır Avrupa Birli"i deste"iyle sürdürdü"ü E!it 
Haklar #çin Savunuculuk Projesi’nin sonuna geldi. Çalı!ma kapsamında belir-
lenen hukuk, yerel yönetim, sosyal hizmet, e"itim ve ruh sa"lı"ı alanlarında 
ba!ta olmak üzere LGBT#+’ların hakları, varolu!ları, hikayeleri ve deneyimleri 
hayat buldu.

Seçili alanlarda belirlenen uzmanlar öncelikli olarak bir dizi odak grup çalı!-
ması gerçekle!tirdi. Odak grup çalı!malarında alanda söz üreten uzmanlar 
ve aktivistlerin katılımıyla hukuk, yerel yönetim, sosyal hizmet, e"itim ve ruh 
sa"lı"ı alanlarında temel olarak LGBT#+ haklarının mevcut durumu, sorunlar 
ve ihtiyaçlar üzerine duruldu. Ardından yirmi tane gerçekle!en çevrimiçi kon-
feransla saptanan alanlara ili!kin uzmanlara dönük LGBT#+ haklarına ili!kin 
temel e"itimler gerçekle!tirildi, uluslararası iyi örnekler aktarıldı.53

E!it Haklar #çin Savunuculu"u Güçlendirme Projesi kapsamında be! alana 
ili!kin çe!itli makalelerden olu!an yayınlar ba!ta olmak LGBT#+ haklarının 
güçlendirilmesine dönük çe!itli yayınlar kaleme alındı ve ilgili uzmanlar, akti-
vistler, özneler için payla!ıma açıldı.54

LGBT#+ Hakları E"itici E"itimi’yle uzmanlar pandemi döneminde sürdürülen 
çevrimiçi görü!melerin ardından uzun bir zaman sonra yüz yüze gelme fırsatı 
buldu ve bu e"itimle uzmanların LGBT#+ farkındalı"ında e"itim verebilecek 
düzeyde bilgi edinmesi hedeflendi.

Son olarak Eylül 2022’de LGBT#+ Haklarına Disiplinler Arası Yakla!ımlar Sem-
pozyumu’yla, E!it Haklar #çin Savunuculu"u Güçlendirme Projesi’nin kapanı! 
sempozyumu düzenlendi.

Yakla!ık yarım sayfada çalı!malar böyle özetlenebilse de e!it haklar için savu-
nuculu"u güçlendirme çalı!maları büyük bir ekiple, bin bir emekle, zorluklara 
kar!ı yeni stratejiler hayata geçirilerek, LGBT#+ hakları alanında be! disipline 
dönük temel farkındalık bilgilerini olu!turabilmek ve en önemlisi LGBT#+’lar ve 

53 https://www.youtube.com/user/KaosGL/playlists
54 https://kaosgldernegi.org/e-kutuphane

https://www.youtube.com/user/KaosGL/playlists
https://kaosgldernegi.org/e-kutuphane
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LGBT#+ hakları üzerinde gerçekle!en baskılara ra"men bir arada olabilmek 
için hayata geçti. Kaos GL olarak, çalı!ma boyunca yürüdü"ümüz yolda bir 
arada olmanın baskılara itiraz, direncimize umut oldu"unu gördük. Çalı!maya 
bir !ekilde bir yerinden temas eden herkes umudumuzu güçlendirdi. Gücü-
müze güç, içinde bir inadı barından ne!emize ne!e kattık. Bizler de bu umudu, 
gücü, inadı ve ne!eyi temas etti"imiz herkesle payla!maya çalı!tık. Bu sebeple 
ba!ta birlikte yol yürüdü"ümüz uzmanlarımız ve gönüllülerimiz olmak üzere 
bizlere, E!it Haklar #çin Savunuculu"u Güçlendirme Projesi’ne temas etmi! 
herkese te!ekkürü bir borç biliriz.

Damdan Dü!en Yazılar kitabının sunu!unda Yıldız Tar, “Damdan dü!enin ha-
linden damdan dü!er anlar.” diyordu. E!it haklar için savunuculu"u güçlendi-
rebilmek, halimizi, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı, derdimizi anlatabilmek dam-
dan dü!en yazılarla, e"itimlerle, sempozyumlarla, toplantılarla, konferanslarla 
ve kitaplarla hayat buldu. Bizler için “mayın tarlasında çiçekler topladı"ımız” bu 
süreç e!itlik ve özgürlük taleplerimizi anlatmanın sadece bir ba!langıcı.

Çalı!mamızı sonlandırırken LGBT#+ Haklarına Disiplinler Arası Yakla!ımlar 
Sempozyumu’nun çıktılarını sizlerle payla!mak, bu çıktıları tarihe, tarihimize 
bir not olarak dü!mek istedik. 

Meslek uzmanları LGBT#+ e!itli"inin sa"lanması için neler yapabilir?

Sempozyumun açılı! konu!malarını $ahika Yüksel ve Özkan Yücel gerçekle!-
tirdi.

$ahika Yüksel açılı! konu!masına bütün baskılara ra"men kamu yararı için 
bir arada olmanın kıymetli ve durdurulamaz oldu"unu vurgulayarak ba!ladı. 
Hekimlerin e"itim yaptı"ını, koruyucu sa"lık hizmetleriyle ilgilendi"ini ve bi-
limsel kanıtlarla ilerledi"ini söyleyen Yüksel, bütün bunların insan haklarına 
saygılı yapılması gerekti"inin altını çizdi. Türk Tabipleri Birli"i’nin etik bilimle 
dayanı!ma ilkesini hatırlatan Yüksel, 2022 yılında translar ve ikilik dı!ı cinsiyeti 
olan ki!iler için sa"lık tutum belgesinin disiplinler arası hazırlandı"ını vurgula-
dı. Cinsel !iddeti önleme ve toplumsal cinsiyet e!itli"ini destekleme yönerge-
sinden de bahseden Yüksel sosyal, politik, dini ve yasal birtakım tuzakların ve 
mahremiyet hakkının öneminin de altını çizdi. Yüksel’in sözlerinde öne çıkan-
lar !öyleydi:

“Damgalama ve ayrımcılıkta bize dü!en bir rol var. Kom!u olarak, aile olarak, 
okul idarecileri olarak bu roller kötüye de kullanılabilir. E"er kom!u, aile, anne-
anne, babaanne, ö"retmen, idareci olarak uygun davranırsak, ayrımcı davran-
mazsak ruh sa"lı"ının örselenmesini engelleyici olabiliyoruz.”
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“Muayenede kullanılan dil önemli. Mahremiyete saygı, etik çalı!ma ve i! birli"i 
önemli. Disiplinler arası çalı!mak durumundayız.”

Konu!masının ardından Yüksel’e TTB’nin, Ticaret Bakanlı"ı Reklam Kurulu’nun 
gökku!a"ı sansürü kararında imzası olmasının, TTB’nin bunun üzerine özür di-
lemesi ve ba!ka bir karara !erh koymasının hatırlatılması üzerine Yüksel, “tek-
nik olarak evet demenin bir mazeret olmadı"ını ve birlikte dü!ünmenin, konu!-
manın” önemini vurguladı. Onarım terapileri üzerine gelen sorunun ardından 
ise Yüksel “bu tedavilerin dünyanın birçok ülkesinde yasal olmadı"ını, TTB’nin 
bilimsel bilgiyi yaygınla!tırmaya devam etti"ini” vurguladı.

$ahika Yüksel’in ardından Özkan Yücel konu!masını gerçekle!tirdi.

Yücel, sözlerine #zmir Barosu LGBT#+ Komisyonu’nun Türkiye barolarındaki ilk 
komisyon oldu"unu vurgulayarak ba!ladı. Komisyonun meslekta!lar arasında 
farkındalık e"itimleri gerçekle!tirdi"inden ve ayrımcılı"ı ortadan kaldırmaya 
dönük mekanizmaları ortaya koydu"undan bahsetti. Disiplinler arası ortakla!-
masının önemine dikkat çeken Yücel, “failler hakkında hukuksal ba!vuruları 
sürdürmenin” önemini vurguladı.

Diyanet #!leri Ba!kanı’nın ayrımcı söylemine kar!ı LGBT#+ haklarından yana 
gösterdikleri tutumdan ötürü baro yönetimine açılan davadan söz eden Yücel 
sözlerine !öyle devam etti:

“Devlet, erk mekanizma kendisine dönüp hiç aynaya bakmıyor. Aynaya 
baktıklarında gördükleri siyasi #slam, aslında temel mücadele alanla-
rından biri olarak LGBT#+’ları seçmi" durumda. Dü"manla"tırma, öteki-
le"tirme her dönem devlet açısından farklı kesimleri kar"ısına alır. San-
ki her zaman LGBT#+’lar vardır. Hiçbir "ey bulamazlarsa oraya saldırır. 
#ptal edilen gösterilere bakın. Biz baro olarak iptal edilen etkinlikler için 
salonlarımızı açtık ama bu demokrasi ya da hukuk devletine, ayrımcılık 
yasa!ına inanan bir baronun bakı" açısı. Devlet söz konusu oldu!unda 
mekanizma tam tersi i"liyor. Sanki bütün kurumlar bir kere buradan 
ba"lamak zorunda. Kendi içinde ayrımcılık ve ötekile"tirmeyi ortadan 
kaldırmak zorunda.

“Tek bir ölçe!imiz; "iddet ve nefret içermeden her dü"ünce açılabilir. 
Nasıl birlikte güçlendirebiliriz? Toplumsal algıyı tümüyle de!i"tirmek-
ten söz ediyoruz. Toplumun kendisinde yaratılan korku iklimini ortadan 
kaldırmaktan söz ediyoruz. Bunun için sürekli çalı"maya ihtiyacımız 
var. Özellikle de hakların kullanımı konusunda uluslararası sözle"me-
lere baktı!ınızda hatta dönüp anayasaya baktı!ınızda herkes e"ittir.”
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“Bu hak mücadelesini sürekli kurmak gerek. Ba"ka alanlarda, kanun-
larda, mevzuatlarda yapılan de!i"imlerde e"itli!e aykırı de!i"imlerin 
ortaya konması gerek. Mevzuatta ayrımcılık ya da e"itsizlik yaratan 
hususlar neyse, ne de!i"iklik yapılmak isteniyorsa ortaya koymak ve 
hukuksal prosedürleri i"letmek gerek.”

“#fade özgürlü!üne yönelik iktidardan, kamusal otoriteden gelen ne 
varsa her birinin kar"ısında dururuz. Geri adım atmadan. Her birinin 
kar"ısında durup ‘nefrete inat, ya"asın hayat’ diyoruz. Bunun zamanı 
ve mekânı yok. Do!rusu bu, olması gereken bu. Bizim için öteki olanı 
içselle"tirebildi!imiz, haklarına saygı gösterebildi!imiz biçimde birlikte 
ya"ama "ansımız olacak.”

Yücel’in konu!masının ardından kendisine yöneltilen sorularda #zmir Büyük!e-
hir Belediyesi’nin “soylula!tırma projesi” olarak Bornova soka"ı yayala!tırması, 
bu süreçte sokaktaki trans kadınların katılımına imkân vermemesi ve sokaktaki 
polis, bekçi !iddetiyle transların sokaktan gönderilmeye çalı!ılması yer buldu. 
Yöneltilen sorular üzerine Yücel, “bunun için birlikte çalı!manın önemine” vur-
gu yaptı ve sözlerini “yer yüzü a!kın yüzü oluncaya dek” diyerek sonlandırdı.

Kent ve Katılım

Açılı! konu!malarının ardından Kent ve Katılım ba!lı"ında düzenlenen oturu-
mun yürütücülü"ünü #lknur Üstün üstlenirken, Nazik I!ık, Ceren Suntekin ve 
Aylime Aslı Demir konuya ili!kin sunumlarını gerçekle!tirdi.

Konu!maların öncesinde #lknur Üstün E!it Haklar #çin Savunuculu"u Güçlen-
dirme Projesi’ne de"indi. Yerel yönetimlere ili!kin mevcut durum çalı!masının, 
odak grup görü!melerinin yapıldı"ından bahsetti. Öte yandan Kadınların #s-
tanbul’u çalı!masından bahseden Üstün, çe!itlili"e vurgu yaptı.

“Hikayeler ne kadar biricikse $stanbul’da o kadar çe!itliydi. Her kent hikayeler 
kadar çe!itlenebilecek güzelliklere sahip. Burada mesele hikayelerin çe!itlili"i 
meselesi de"il. Mesele bu hikayelerle ne yaptı"ımız meselesi” diyen Üstün, 
kent ve katılımın bir tanınma meselesi oldu"unu, katılım talebinin bir e!itlik ve 
özgürlük talebi oldu"unu vurguladı. “$yi ama kimlerin e!itli"inden, kim için ya-
!anılası bir kentten söz ediyoruz? $!te burada hikayelere dönüyoruz.” diyerek 
sözü Aylime Aslı’ya verdi.

“Mü!tere"i bol payda!ı çok bir alan.” vurgusuyla sözlerine ba!layan Demir, 
dola!ımda seferber edilen birtakım kavramlara de"indi. Bu kavramların pek 
ço"unun liberal ya da neoliberal pazar ekonomisinin arka planına sahip ola-
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bildi"ini, hâkim devlet anlayı!ının ise LGBT#+ perspektifine sahip olmadı"ını 
vurguladı. “Özel mülkiyet, kâr ya da sürdürülebilirlik… Bu perspektifler kentle 
ili!ki kurarken kentin yarattı"ı sınırlılıklar alanında önemli bir mevzu.” diyen De-
mir’in sözlerinde öne çıkanlar !öyleydi:

“#nsanın in"a etti!i bir dünyaysa kent, bir taraftan kendini o dünya için-
de ya"amaya hapsetmi" ve kendini yaratmı" oluyor.”

“Muhtemelen yine sorsak, ‘nasıl bir kent?’ diye, farklı farklı yanıtlar ge-
lecek. Yanıtların hepsi ne tür toplumsal de!erlerden geldi!imiz, do!ay-
la ili"kimiz, arzularımız, estetik de!erlerimiz, ya"am standartlarımızla 
ilgili. Bireysel hak olarak görülüyor olsa da birbirimize kar"ı politika so-
rumlulu!umuzu ve politik hakka dönü"mesinin en yo!un oldu!u alan-
lardan bir tanesi. Kent, kendimizi dönü"türme potansiyelini barındıran 
bir yer. Özgürlü!ü örgütleme açısından ittifaklar siyasetiyle kurulabile-
cek, mü"terekle konu"ulabilecek muazzam bir alan.”

Aylime Aslı Demir’in ardından Nazik I!ık söz aldı. “Elimizde aslında bilgi ve 
deneyimin var oldu"unu fakat budama için gerekli olan siyasi iradenin ve uy-
gulamanın olmadı"ını” söyleyerek sözlerine ba!layan I!ık, siyasi iradenin hak 
temelli mücadelelerin yanında bulunmadı"ını vurguladı. Avrupa Yerel ve Böl-
geler Komitesi’nin Yerel Ya!amda Kadın Erkek E!itli"i $artı’na de"inen I!ık, 
toplumsal cinsiyet e!itli"i odaklı YEEP’in (Yerel E!itlik Eylem Planı) önemini 
vurguladı. Öte yandan LGBT#+ Dostu Belediyecilik Protokolü gibi taahhütna-
melere de de"inen I!ık, bütün bunların yanında siyasi irade eksikli"inin altını 
çizdi. I!ık, sözlerine !öyle devam etti:

“Belediye bürokrasisi ve meclisi diye ikiye ayırabiliriz. Karar vericiler ve 
uygulayıcılarla birlikte belediyeler klasik ba"kanlık rejimleridir. Yasama 
ve yürütme birbirinin dı"ında de!ildir. Pek çok konuda yürütmenin ya-
sama gibi davrandı!ı durumla kar"ıla"ılır… Bu kadar ba"kan odaklıdır 
ki mesela önergeler ba"kanlıktan geçip gelir. Ba"kanın evet demedi!i 
bir "ey mecliste konu"ulmaz.”

“Kadın erkek e"itli!i komisyonları, #zmir’de toplumsal cinsiyet e"itli!i 
komisyonlarına çevrilmek istendi!inde Ak Parti üyeleri komisyondan 
çıktı. Meclisin anlamı, bir araya gelmek, konuları tartı"mak ve uzmanlık 
birikiminden yararlanmaktır. Kutupla"tırma siyaseti hepimizi etkiliyor. 

Görmek, görünmek ve görü!mek üçlemiyle söz alan Üstün, görmek ya da 
görünmenin yetmedi"i, görü!menin çok belirleyici oldu"unu söylerken sözü 
Ceren Suntekin’e verdi. Suntekin katılımla gündelik hayatta nerelerde kar!ıla-
!ıldı"ı üzerine yo"unla!tı.
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“Kültürümüzde, ikili ili!kiler içerisinde, çocuk yeti!tirme biçimlerinde katılım 
söz konusu de"il… Katılımı konu!urken hakkında karar verilenler var, bir de 
karar verenler var. Katılım hakkımızı de"i!im ve dönü!üm yaratmak için kul-
lanmak istiyoruz. Peki buna hazır mıyız? Bir sancı da getirecek. Artık daha 
farklı bir yapı, daha farklı bir sistemi istiyoruz. Buna gerçekten hazır mıyız? 
Nasıl hazır olabiliriz? Ne kadar motive ve hazır oldu"umuz önemli.” diyerek 
konu!masını açan Suntekin, !öyle devam etti:

“Birlikte ya"am, katılım hakkından önce de barı" içinde ya"am mesele-
sini daha ideal bir yerde hedef olarak tutmak gerekti!ini dü"ünüyorum.”

“Trans kültür kelimesini ö!rendim. Trans kültürel bir bakı" açısı bana 
nefes gibi geldi. Çizim yapıyorum ve kolaj yapmayı çok severim. Kolaj 
aslında büyük bir kendi içerisinde tutarlı olan resmin bir parçasını kul-
lanarak, çe"itli resimlerden bamba"ka bir "ey olu"turmaktan geçiyor. 
O ne eski resimdir ne de onlardan ba!ımsız, di!er parçalarıyla birlikte 
kullandı!ımız ve bamba"ka bir "eydir. Trans kültür de farklı yapıların, 
gerçekliklerin, kimliklerin, varolu"ların ihtiyaçlarını dü"ünerek yeni bir 
ses, yeni bir model ortaya çıkarmak ve güven içinde, barı" içinde, kap-
sayıcı bir "ekilde yer almak.”

Katılım hakkını kullanırken sınırların önemine dikkat çeken Suntekin, hakare-
tin fikir özgürlü"ü olmadı"ının altını çizdi ve katılım hakkı ya da kapsayıcılı"ı 
kullanırken gerçekten her !eyin kapsanıp kapsanamayaca"ı sorusu üzerinde 
durdu.

“Katılım hakkımız öyle güçlü olmalı ki kendimizi ‘ben !uyum’ demeden tüm 
haklarımızı, kendimizi rahatça ifade edip haklarımızı kullanabilmeliyiz.” diyen 
Suntekin sözlerine ara verdi. 

Yeniden sözlerin konu!macılara döndürüldü"ü oturumda Aylime Aslı Demir, 
LGBT#+’ların zorunlu göçe maruz bırakıldı"ının, 2013 sonrasında artan örgüt-
lenmelerin giderek azaldı"ının, LGBT#+’ların yurtta! de"il kent yönetimine 
mü!terek olarak katılmasının bir hak oldu"unun altını çizdi. Nazik I!ık ise; sos-
yal demokrat bir !ekilde ihtiyaçları gerçekle!tirmenin önemine de"indi. Bele-
diyelerde ayrımcılıkla ilgili e"itimlerin önemine, politika metinlerinde LGBT#+ 
kavramının geçmesine de"inen I!ık, kent konseylerinin önemli bir katılım aracı 
oldu"unu vurguladı. 

Konu!macıların ardından tartı!macılar ve katılımcılar Gönüllü Danı!manlık ve 
Test Merkezleri’nin test kiti sıkıntısı ya!adı"ını, sözle!melere ve planlara ra"-
men belediyelerin LGBT#+’ları pratikte öncelemedi"ini, “LGBT#+ yok öyle bir 
!ey” sözünü en iyi muhalefetin uyguladı"ını aktardı.
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Güçlenmek ve Güçlendirmek

Kent ve Katılım ba!lıklı oturumun ardından sempozyum Güçlenmek ve Güç-
lendirmek ba!lı"ıyla devam etti. Özlem Cankurtaran’ın yürütücülü"ünde Aras 
Örgen, Ezgi Toplu Demirta! ve Sedat Ya"cıo"lu aktarımlarını gerçekle!tirdi.

“Bireyi görmeyen, kurulları, yasaları ve yapıları gören bir anlayı"ın hüküm sürdü#ünü” söyleyerek 
söze ba!layan Özlem Cankurtaran, gücün baskı ve iktidarla ilgili tarafına ve 
içsel gücün nasıl kullanıldı"ına de"indi. #nsan etkile!imlerinin kültürler yarat-
tı"ını belirten Cankurtaran, gücün gündelik hayatta nasıl kullanıldı"ına ili!kin 
sorularını yöneltti ve Ezgi Toplu Demirta!’a mikrofon uzattı.

Demirta!, partner ili!kilerinde sa"lanan e!itlikle güçlenildi"ini, ili!kiler e!it ol-
madı"ında ise güçsüzle!menin oldu"unu belirtti ve LGBT#+’ların ili!kilerine 
odaklandı. LGBT#+’ların, özellikle de LGBT#+ aktivistlerinin cisnormativiteyi, 
heteronormativiteyi ve hiyerar!iyi kırma çabasının yanında LGBT#+’ların !id-
detten muaf olup olmadı"ını sordu. Gerçekle!tirdi"i ara!tırmadan bahseden 
Demirta!, LGBT#+’ların ili!kilerinde cinsel, psikolojik, fiziksel, siber gibi birçok 
!iddet biçimine aynı cis-heteroseksüeller gibi maruz bırakıldı"ını anlattı. De-
mirta!’ın ara!tırmasından öne çıkanlar !u !ekildeydi:

 Ɣ LGBT#+’ların ya!adı"ı ili!kilerde aktivizmin içinde olan tarafı if!a etmek zor-
la!ıyor.

 Ɣ Biseksüeller yönelimleri konusunda kar!ı tarafı ikna etmek zorunda bırakı-
lıyor. Biseksüel kimlikler ve pratikler ili!ki içerisinde yok sayılıyor. #ki kadının 
ya!adı"ı ili!kin örne"in “lezbiyen” ili!ki olarak adlandırılıyor ve biseksüellik 
siliniyor. 

 Ɣ Çok e!lilik ili!kileri kurtarmakta bir çözüm olarak görülüyor. Çok e!lilik LG-
BT#+ komünite içerisinde “olması gereken” bir yol izlenimi olu!tururken bu 
durum tek e!lilik tercihinde olanları zorluyor. Öte yandan çok e!lilik iste"in-
de bulunan ki!iler “orospufobi” ve utandırılmaya maruz bırakılıyor.

 Ɣ Madde ve alkol kullanımı ili!kilerde ya!anan !iddet pratiklerini siliyor.

 Ɣ Transların ya!adıkları ili!kilerde talepleri önemsenmiyor. Translar bedenle-
ri üzerinden utandırılıyor. Translar, partnerlerinin kendilerini ili!kide hangi 
cinsiyet kimli"i üzerinden tanımladı"ı üzerine !üphe ya!ıyor.

Ezgi Toplu Demirta!’ın ardından Özlem Cankurtaran ezilenlerin pedagojisine 
dikkat çekti. Ezenin ili!kilenme modelini içselle!tirmeye dönük bir kanıksama-
mızın oldu"unu belirten Cankurtaran sözü Sedat Ya"cıo"lu’na bıraktı.
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Ya"cıo"lu konu!masına güç ve iktidar ili!kilerinde kimi pratiklerin bazıları için 
zafer bazıları içinse güvensizlik anlatıları içerebildi"ini söyleyerek ba!ladı. Ar-
dından !u soruları sordu: “Nasıl güçlenebiliriz? Nasıl güçlendirebiliriz? Acaba güçleniyor ve güç-
lendiriyor muyuz? Yoksa güçlenmiyor ve güçlendirmiyor muyuz?” Psikologların insan hakları 
odaklı çalı!ması gerekti"ini söyleyen Ya"cıo"lu bir terapist olarak danı!anların 
hikayeleriyle ne yapılması gerekti"i sorusunun önemini ve bu hikayelerin e!it-
lik ilkesi içindeki rolünü vurguladı. De"erler çerçevesi içerisinde gücün dönü!-
türücü bir mekanizma olabilece"ini söyleyen Ya"cıo"lu LGBT#+ danı!anlarla 
da çalı!tı"ını vurgulayarak danı!anlarının aile ile ya!adıkları sorunları belirtti.

Ya"cıo"lu’nun ardından Aras Örgen, 17 Mayıs Derne"i’nin Güçlendirme Prog-
ramı’ndan bahsetti. Hak savunmanın kendisinin “riskli” olarak tanımlanabile-
ce"ini belirterek sunumuna ba!layan Örgen, sürdürülebilir bir aktivizm için 
esenli"in önemine de"indi. Programı hayata geçirmeden önce 2015 sonrası 
Türkiye’de ya!anılanları, uluslararası örnekleri masaya yatırdıklarını belirten 
Örgen, bir ara!tırma eksi"i fark ettiklerini ve 2021 Mayıs ayında yaptıkları ara!-
tırmada hak savunmanın, örgütlü olmanın kendisinin LGBT#+ aktivistler için 
pozitif olarak görüldü"ünün altını çizdi. Pandeminin, hak savunucuları için 
proje sonlarında ekonomik sıkıntı ve i!sizlik ya!amanın, özel hayat ve i! hayat 
sınırının çizgisinin mu"lakla!masının ve stresin çalı!madaki çıktılarını anlatan 
Örgen, “ekonomik kriz, i"sizlik, LGBT!+ toplulu#una artan "iddet, pandemi ve hükümet baskısının” 
stresle olan ba"ına de"indi ve güvenli bir alanda sosyalle!menin, psikoterapi-
nin, i!yerlerinin fiziksel ko!ullarının iyile!tirilmesinin, özbakımın ve süpervizyo-
nun güçlenmeyle olan ili!kisini kurdu. Esenlik Programı’nın uzman a"ına ver-
di"i spesifik e"itimlerden, esenlik atölyelerinden de bahsetti. Örgen sözlerini 
!öyle noktaladı:

“Aktivist her sorunu çözer, kendini kurban eder, suçu kendinde arar, 
özbakımını konu"maz gibi bir algı var… 1,5 yıl süren çalı"manın sonu-
cu olarak LGBT#+ örgütleri ve LGBT#+ aktivistleri için bu konunun ne 
kadar önemli oldu!unu anladık. Örgütlenmek, bir gruba ait hissetmek 
pozitif bir faktör olarak kar"ımıza çıkıyorsa, esenlik gibi bir imkân var-
ken neden birbirimizi güçsüzle"tirelim ki?”

Aktarımların ardından katılımcılar ve tartı!macılar söz aldı. Katılımcılar alına-
cak kararları uzmanın danı!ana bırakması gerekti"inin altını çizerken, adalete 
olan güvenin nasıl sarsıldı"ını da anlattılar. Hakkın avukatla irtibata geçildi-
"inde anla!ıldı"ı bir dönemde hukukçuların esenli"e olan ihtiyacının da altı 
çizildi. Bilimsel bilginin LGBT#+’ların pratiklerini anlamada i!e yaramadı"ını da 
belirten tartı!macılar, nitel yöntemlerin yaygınla!tırılması gerekti"ini vurguladı. 
Tartı!macılardan Alp Kemalo"lu bu duruma ili!kin !öyle dedi:
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“Pozitivizmle ba"layan ve post pozitivizm güç ili"kisini yıkmak için kuir 
feminist bilgi üretme yöntemlerine geçmemiz gerekti!ini dü"ünüyo-
rum… Profesyonel kimli!in ardına saklanıp insanlı!ımızı unuttu!umuz 
zamanlar oluyor. Kuir metotlar LGBT#+’lar için güçlendirici olabilir. Öte 
yandan bedene dair LGBT#+’ların ça!rısını duymayı reddediyoruz. Bu 
ça!rı ki"isel bir arzu de!il, kolektif bir talep. O profesyonel ili"kiyi biraz 
çatırdatmak gerekti!ini dü"ünüyorum.

Meslek Uzmanları ve Sivil Toplumla Çalı!ma Olanakları

Sempozyumun ikinci günü Meslek Uzmanları ve Sivil Toplumla Çalı!ma Ola-
nakları oturumuyla ba!ladı. Yasemin Öz’ün yürütücülü"ünde gerçekle!en otu-
rumda Reyda Ergün, Emrah Kırımsoy ve Jolanta Cihanovica söz aldı.

Akademi ve aktivizm ili!kisini oturumda masaya yatıran Reyda Ergün hukuk 
akademisini konu!masında derinle!tirdi. “Son yıllarda çok daha tartı!malı 
hale gelen bir alan akademi. Belli bir yükseli!te olan akademi kar!ıtlı"ından 
bahsedebiliriz. Farklı yerlerden beslenen haklı noktalar var ama akademiden 
vazgeçmeli miyiz? $nsan haklarına e!it eri!imde bence kilit bir rol oynuyor 
akademi… Bilgi üretimi söz konusu. Akademik bilgi belli bir otorite yaratıyor. 
$kincisi de alanın ihtiyaçları ve mesle"in bu ihtiyaçlar çerçevesinde sorumlu-
lukların bilincinde bu bilgiye, bu e"ite sahip meslek uzmanlarının yeti!tirilme-
li. Böyle bir rolü oldu"unu söylemek mümkün.” Diyerek sözlerini açan Ergün, 
!öyle devam etti:

“Bana kalırsa akademinin sivil toplumla çalı"mayı prati!inin bir parçası 
haline getirmesi ‘ne güzel olur’ gibi bir tercih de!il. Akademi aktivizmi, 
aktivizm akademiyi besler. Bu akademinin bir sorumlulu!u… Son yıllar-
da Türkiye’de a!ırla"an bir "ekilde sistematik akademik özgürlü!ünden 
bahsediyoruz. Büyük ölçüde LGBT#+ haklarının akademi bile"enleri 
tarafından sahiplenilmesi, Bo!aziçi Üniversitesi olayları bunlardan biri 
ve bir tehdit.”

“Akademik özgürlü!ün örne!in belirli bir meslek grubunun imtiyazı, 
bir ayrıcalı!ı oldu!una ili"kin söylem üretiliyor. Akademisyenlerin sa-
hip oldu!u bir imtiyaz de!il. Akademik özgürlük en geni" bir biçimde 
demokratik toplumda korunmalı. Akademi toplumsal olarak bir i"levi 
yerine getiriyor.”

“Biz ifade özgürlü!ünü insanların dü"üncelerini açıklayabilmesi olarak 
açıklıyoruz ama dü"üncenin serbestçe olu"madı!ı bir ortamda huku-
ken korunma altına alınması bir "ey ifade etmiyor. Serbestçe olu"abil-
mesinin alanlarından biri akademi.”
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“Sadece bilimsel bilgi de!il, gelecek tahayyülleri üretiyoruz. Dü"ünme 
ve estetik de!er üretiyoruz. Akademi ve aktivizm arasındaki ili"kinin 
kar"ılıklı güvene dayanarak sürdürülmesi son derece önemli.”

Akademinin sadece bilimsel bilginin üretildi"i bir alan olmadı"ını, politik ili!-
kilerden de muaf olmadı"ını söyleyen Ergün, ele!tirel gözün önemine vurgu 
yaptı. Otosansürün akademideki yerine ve akademinin üstenci diline de de-
"inen Ergün, “akademinin sivil toplumdan ö"renecek çok !eyi var.” dedi ve 
ekledi:

“Tüm hukukçuların hukuk e!itimi aldıkları ya da verdikleri için insan 
haklarına duyarlı, bilgili, e"itlikçi bir yakla"ımları oldu!unu dü"ünüyo-
ruz ama öyle de!il. Hukuk normatif bir disiplin. Ele"tirel bakı" geli"tiril-
meden hukuk akademisinde bilgi üretildi!inde e"itsiz güç ili"kilerinin 
yeniden üretilmesine katkı verilmi" oluyor… #nsan hakları hukuku pek 
çok hukuk fakültesinde zorunlu ders de!il. Bir hukukçunun toplumsal 
cinsiyet e"itli!i, cinsiyet kimli!i kavramlarını duymadan hukuk fakülte-
sinden mezun olup hâkim, savcı, avukat oldu!unu dü"ünün.”

“Hukuk hayatımızın her alanına de!miyor, hayatımızın her alanını, her 
nefesi düzenliyor. Bu alana ili"kin bilgi üretirken ve hukukun uygulan-
ması konusunda sorumlu insanları yeti"tirirken LGBT#+’ların yok sayıl-
ması kabul edilebilir de!il. “

Hukukun politik, sübjektif ve ideolojik oldu"unu vurgulayan Yasemin Öz, “kim 
o hukuku düzenliyorsa onun bakı! açısına ve çıkar dengelerine göre düzen-
lenir. LGBT#+’ların evlilik hakkını düzenleyen ideolojik anlayı!la, idam cezası 
arasında iki uçta seyredebilir” dedi ve sözü Emrah Kırımsoy’a verdi.

Çocuk hakları, LGBT#+ hakları ve feminist hareketin kesi!imselli"ine de"inen, 
alanların birbirinden beslendi"ini i!aret eden Kırımsoy, ele!tirel dü!ünmenin 
bu !ekilde ortaya çıktı"ını vurguladı. Çocuk haklarının !irin bulundu"u, iktidarı 
sorgulamadı"ı gibi bir yanılgı içerisinde olundu"unu da belirten Kırımsoy, ço-
cuk hakları harekerinin dil kullanımı, dönü!üm ve etik tartı!malar konusunda 
bulmaya çalı!tı"ı denklemde LGBT#+ hareketinden beslendi"inin altını çizdi. 
Sosyal hizmet alanına ili!kin ise savunuculuk çalı!malarını güçlendirmenin, 
e"itim çalı!maları, ileti!im ve dijitalle!me alanında sosyal hizmetin duydu"u 
ihtiyaca da de"inen Kırımsoy, görünürlük çalı!malarının, kütüphane olu!tur-
manın, çeviri deste"inin de sosyal hizmet alanındaki önemli ihtiyaç tespitleri 
oldu"unu vurguladı.

Kırımsoy’un ardından yeniden söz alan Reyda Ergün, LGBT#+’ların hak ara-
ma süreçlerinde ma"dur ve if!a olma riski sebebiyle çekinge ya!adıklarını, bu 
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durumun stratejik davalamaları da olumsuz etkiledi"ini belirtti ve avukatların 
LGBT#+ hareketiyle olan ili!kisinin güçlenmesi gerekti"ini vurguladı.

Oturumun konu!macılarından biri ise Jolanta Cihanovica’ydı. Cihanovica, psi-
kologların insanlara üç !ekilde yardımcı olabilece"ini söyledi. “LGBT#+’ların 
anla!ı!masına yardımcı olabiliriz… Biz psikologlar kendini anlama, kabullen-
me yolculu"unun farklı a!amalarında LGBT$+’larla tanı!abiliriz… Bizim görevi-
miz, kimliklerin ne oldu"unu kendilerine formüle etmeye çalı!ırken bu süreçte 
desteklenmelerine yardımcı olmak için de"erlendirmektir.” Diyen Cihanovica, 
ikinci olarak açılma sürecinden bahsetti. Cihanovica, bu konuya ili!kin !öyle 
dedi:

“Yardımcı olabilece!imiz bir di!er konu da tabii ki süreç olarak açıl-
maktan bahsetmek. Mesela kime söylemeliyim? Nerede rahat edebi-
lirim? Kime güvenmeliyim? Çünkü insanlar kendileri olmak istedikle-
rinde elbette kendileri olabilecekleri ortamların olması çok önemli ve 
aslında ço!u zaman insanlar için çok dürüst olabilecekleri, ba"ka bir 
ki"iye gerçekten güvenebilecekleri ilk ortam biziz... Dolayısıyla toplum 
daha kabullenici hale geldi!inde LGBT#+’lar daha az zihinsel sa!lık so-
runu ya"ıyor.”

Üçüncü olarak ise temel beceriler edinilmesine yardımcı olmanın öneminden 
bahseden Cihanovica, sözlerine !öyle devam etti:

“Peki insanlar birbirlerine nasıl destek olabilir? Kendilerini nasıl des-
tekleyebilirler? Yapabilece!imiz ilk "ey ki"isel yolculuklarında yardım 
etmektir. #kinci "ey, insanlara insan hakları savunuculu!u yolculukların-
da yardımcı olmaktır… Bizim için çok önemli olan üçüncü "ey ise bizim 
yolculu!umuzdur… Kendi kendine e!itime devam etmemiz her zaman 
çok önemli.”

Konu!macıların ardından tartı!macılar da hukuk alanındaki kıdemden kay-
naklı hiyerar!iye ve LGBT#+ alanında çalı!manın hak ihlallerinin fazlalı"ı bakı-
mından yoruculu"una, bu alandaki örgütlenmenin önemine dikkat çekti. Otu-
rumun kapanı!ında söz alan Reyda Ergün !öyle söyledi:

“Umuda tutundu!umuz sürece sorun oluyor. Umut hayal kırıklı!ı getiri-
yor. #yi bir motivasyon olabilir ama ona tutunarak sadece politik alanda 
var olamayız. Oldu!umuz her yerde bizi yalnızla"tırmaya çalı"ıyorlar ve 
ço!almaya devam edece!iz. Umutlu ya da umutsuz burada bir araya 
geldi!imizde birbirimizi besliyoruz, güç a"ılıyoruz ve birbirimizi tekrar 
buluyoruz. Umut de!il, böyle alanları ço!altmak bizi devam ettirecek.”
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Nefret Suçları ile Mücadele Stratejileri

Aktarımlarla devam eden sempozyumun sıradaki ba!lı"ı Nefret Suçları ile 
Mücadele Stratejileriydi. Yıldız Tar’ın yürütücülü"ünde gerçekle!en oturumda 
Vasily Lukashevich, Paul Dillane ve Dilek Çankaya söz aldı.

Nefret suçları ve nefret söylemleriyle ilgili sunumunu gerçekle!tiren Vasily Lu-
kashevich, Avrupa #nsan Hakları Mahkemesi’nin nefret suçlarına dönük ka-
rarlarını Avrupa #nsan Hakları Mahkemesi’nin ya!am hakkı ve i!kence yasa"ı 
maddeleri üzerinden aldı"ını belirtti. Lukashevich’in aktardıklarından öne çı-
kanlar !öyleydi: 

“Nefret suçlarına ili"kin sözle"menin içerdi!i ve devletlerin uyması ge-
reken üç yükümlülük var. Bunlardan birincisi, devletin vatanda"larını 
koruma yükümlülü!ü. #kincisi, ya"anan bir nefret suçunu ara"tırma yü-
kümlülü!ü. Üçüncüsü ise böylesi bir olayın tekrar meydana gelmemesi 
için engelleme yükümlülü!ü. Bu son yükümlülük, nefret suçunun arka-
sında yatan asıl sebebi göz ardı etmemeyi de içeriyor.”

Ankara Onur Yürüyü!ünü örnek olarak gösteren Lukashevich, eylemin risk 
te!kil etti"ini öne sürerek yasaklama kararı getirmek de"il aksine devletin 
görevinin polis güçlerini yürüyü!e katılanları korumakla görevlendirmek ol-
du"unu belirtti. Herhangi bir nefret suçu vakasında devletin sa"lam delilere 
ula!ması gerekti"ini de belirten Lukashevich nefret suçunun altında yatan 
sebebin ara!tırılması gerekti"inin de altını çizdi. Lukashevich nefret söylemi 
konusuna da de"indi ve nefret söylemi kanunlar tarafından cezalandırılırken 
toplum olarak da nefret söylemine bir yanıt getirilmesi gerekti"ini belirtti ve 
nefret söylemine kar!ı birlikte mücadele etme ça"rısında bulundu.

Lukashevich’in ardından söz alan Paul Dillane, Prens William’ın kendisine “Ne-
den bu kadar fazla ülke LGBT$+’ları suçlula!tırıyor?” sorusunu sordu"unu ve 
bunun üzerine kendisinin de “Bunu yapanın 16. yüzyılda kendi büyük büyük 
annesi oldu"u” cevabını yöneltti"ini belirterek sözlerine ba!ladı ve ekledi: “$n-
giltere 16. yüzyılda Kral VII. Henry döneminde cinselli"i suçlula!tırdı… Cinsel-
lik suç olmaktan ancak 1967’de çıkarıldı.”

Dillane sözlerine !öyle devam etti:

“Benim anlamakta en çok zorlandı!ım nokta ise sömürgele"tirme me-
selesine dair bir yer. Nasıl olur da uluslararası alanda LGBT#+ hak savu-
nuculu!u yapan #ngiltere’deki bu örgütler, #ngiltere’ye kaçmak zorunda 
kalan LGBT#+ mülteciler konusunda böyle sessiz kalır? Kaçıp geldikleri 
yerlerdeki kanunlar da aslında #ngilter’nin tarihsel olarak desteklemi" 
oldukları kanunlar.”
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“Sivil topluma verilen finansal deste!in oldukça yetersiz oldu!unun 
altını çizmek istiyorum. Kısa vadede de bu deste!in bizler için kabul 
edilebilir ve yeterli ölçüde olabilece!ini de ön görmüyorum… Hayatı-
mın büyük bir bölümünü sivil topluma adamı" olsam da sivil toplumda 
yapabileceklerimizin sınırlı ve bir yere kadar oldu!unu kabullenmek 
gerekiyor diye dü"ünüyorum. Türkiye’deki LGBT#+’ların ihtiyaçları, ta-
lepleri bugün burada olan sizlerin omuzlarında…”

Lukashevich ve Dillane’nin ardından Dilek Çankaya kendi tarihinden bahse-
derken kar!ıla!tı"ı zorluklara de"indi. “Umut edecek miyiz? Umut de"il, inat, 
öfke benim daha sevdi"im kelimeler. Aya"ımı yere vurma halim inat.” diyerek 
sözlerine ba!layan Çankaya, e"itimin bakma, görme ve gördü"ünü anlama 
süreci oldu"unu söyleyerek LGBT#+ ö"retmenler ya da ö"renciler için tutu-
nabilecek !eyin bir “inat” oldu"unu belirtti. Güvenli olarak kurgulanan evlerin 
aslında sakatlar, LGBT#+’lar, kadınlar için güvensiz olabilece"ini vurgulayan, 
okulun da benzer bir !ekilde tekinsiz olabilece"inin altını çizen Çankaya, bir 
kitabın, bir gökku!a"ı bayra"ının, bir bakı!ın anla!ılabilmek için ne derece 
önemli oldu"unu konu!tu ve devam etti:

“Duyguların tarihiyle ilgili bir Podcast yayını dinledim. Duyguların ta-
rihselli!i var ve de!i"iyor. Napolyon’un öfkesiyle "imdinin öfkesi aynı 
de!il. Dil kavramı zihnimizdeki haliyle açıklamak için bir araç.”

“Duydu!umuz ayrımcı cümlelere ili"kin sorular sormak kar"ı tarafı dü-
"ünmeye iten bir yöntem. Nefret dilini da!ıtmak için ki da!ıtmak, par-
çalamak gerekiyor. Püskürttü!ünde ba"ka yerde ötmeye devam edi-
yor. Ötemeyecek olması için da!ıtmak gerek.”

Savunuculuk ve Mesleki Olanaklar

Sempozyumun kapanı! oturumu Savunuculuk ve Mesleki Olanaklar ba!lı"ıyla 
hayata geçti. Murat Köylü’nün yürütücülü"ünü üstlendi"i oturumda Müge Ye-
tener ve Mehmet Aydın konu!tu. 

Konu!masına “ba!kası, öteki bizi nasıl tehdit olarak görüyorsa, kendi varkla-
rımız, kendi haklarımız için onları tehdit olarak görüyoruz.” diyerek sözlerine 
ba!layan Aydın, “kamuyu ilgilendiren davalarından her zaman kendilerin-
den konu!turuyorlar. $nsanlar konu!urken ö"reniyorlar. Ö"renme konusunda 
avantajlıyız. $mkanlarımız ve haklarımız bize argüman sa"lıyor… Dava açmak, 
orada olmak en azından birbirimizle tanı!mak, dayanı!ma platformu için hu-
kuk gerekiyor.” dedi.
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Mehmet’in ardından söz alan Müge Yetener ise; “Tarihin çok karanlık bir tü-
nelinden geçiyoruz gibi hissediyorum. Avrupa’da, Polonya’da, Macaristan’da 
LGBT$+ haklarına yönelik çe!itli problemler var Amerika’da kürtaj hakkının 
geri alınması… Gayet moral bozucu bir dönemde aslında bir yandan da mü-
cadelenin, bir arada olmanın olanaklarının arttı"ını dü!ünüyorum.” diyerek su-
numuna ba!ladı. Yetener’in öne çıkan sözleri !u !ekildeydi:

“Dünyada hiyerar"ik toplum yapısının ve e"itsizli!in artmasının çok 
önemli bir temel neden oldu!unu dü"ünmekteyim. Toplumlararası 
hiyerar"i ya da e"itsizlik arttı!ında ayrımcılık da çok rahat kökleniyor. 
#nsanların davranı"sal olarak ‘biz’ ve ‘onlar’ "eklinde örgütlenmesi ve 
avantajlı grupla olmayı ye!lemeleri dezavantajlı gruplar için risk olu"-
turuyor. Medyanın, e!itimin, toplumun diplerine dek kök salmı" olan 
çe"itli önyargıların çok önemli rolleri var. Yasaların neyi koruyup neyi 
korumadı!ı hususunda muallak bir yapıda olmasının da önemi var. Bu 
noktada belki bir arada olmanın, temas etmenin önemi öne çıkıyor. Bu 
temaslar e!er bir amaç etrafında bir araya gelmek gibi bir temas olma-
dıkça bireysel deneyimler olarak kalıyor.”

“Bu temasların birlikte bir amaç için bir "eyler yapmak, de!i"tirmek, 
mücadele etmek gibi amaçları oldu!unda, o zaman anlam kazanıyor, 
güç kazanıyor. 

Konu!macıların ardından katılımcılar hukuk ve tıp alanının suç ve hastalık 
kavramları üzerinden LGBT#+’lar açısından iki büyük otoriteye i!aret etti"ine 
de"indi. LGBT#+ örgütleriyle ve LGBT#+ hak mücadelesiyle bir geçmi!e sahip 
olan meslek örgütlerinin bugün “-mı! gibi” yaptı"ını belirten tartı!macı Anjelik 
Kelavgil “her yerde, her an, her saniye LGBT$+’larla kar!ıla!ılabilece"ini mes-
lek uzmanlarına hatırlatmak gerekiyor.” dedi. Alp Kemalo"lu ise mücadeleye 
bir bakı! açısı olarak !u mottoyu vurguladı; “kaynak olarak cesaret, yöntem 
olarak soru sormak.”


