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 1. ÖNSÖZ 

Kaos GL, Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması’nı 2013 yı-
lından bu yana yürütüyor ve sonuçları kamuoyu ile paylaşıyor. Bununla birlikte, 
elinizde tuttuğunuz raporun yansıttığı 2020 yılının Türkiye’de LGBTI+ kişilerin 
haklarına karşı var olan sosyal ve kurumsal ayrımcılıkların doruk noktasına çıktığı 
bir zaman dilimine işaret ettiği söylenebilir. Bu zaman dilimi sadece hükümetin 
en üst temsilcilerinin ve hükümet yanlısı medyanın organize biçimde alevlendir-
diği LGBTİ+ karşıtı nefret kampanyasının bilindik homofobik-transfobik söylem-
lerine tanıklık etmedi. Saldırganlığı öyle bir düzeye ulaştı ki LGBTİ+’lar bizzat bu 
odaklar tarafından Covid-19 pandemisinin nedeni gibi de gösterildiler! LGBTİ+’ler 
Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanı’nın da belirttiği gibi1 pandemiden daha sert 
etkilenen gruplar arasında yer alırken bu akıl ve vicdan dışı söyleme maruz kal-
dılar. Kaos GL bu önemli belgeyi Türkçeleştirdi.2 Nitekim daha sonra “eşcinselliği 
meşrulaştırması” İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin temel argümanı olarak 
kullanıldı hükümet tarafından. İstanbul Sözleşmesi’nin ana işlevi kişileri şiddet-
ten korumak.

Tam da burada, bu politik konumlanmanın kurumsal düzeyde ve sivil hayatta, 
gündelik hayatın akışı içinde anlamlara geldiğini düşünmekte yarar var. Kurum-
sal düzeyde mesaj açık: Hükümet, yetkisi altındaki kamu görevlilerine açık bir 
biçimde ayrımcılık talimatı vermiştir. “Devletin ve toplumun düşmanı” LGBTİ+’la-
ra dönük zaten mevcut kurumsal ayrımcılıklar hükümet eliyle daha da kurum-
sallaştırılırken hangi sorumlu kamu görevlisi böyle bir siyasi iradenin varlığında 
devletin esas insan hakları yükümlülüklerinin gereğini sorgulayabilir? Topluma 
aktarılan da açıktır: “LGBTİ+’lara dönük insan hakları ihlallerini söz konusu şiddet 
olduğunda bile meşru görüyoruz. Sırf bu yüzden adını bir kentimizden alan bir 
uluslararası sözleşmeden dahi çekildik.” Böylesi bir tutum nefret söylemi-nefret 
suçu ilişkisine güçlü bir örnek sunuyor. Nefret suçları, bariz veya satır aralarına 
saklanmış bir anlatının verdiği esinle meşru görülüyor, teşvik ediliyor.  

1 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/ImpactCOVID19LGBTpersons.pdf 
2 https://kaosgldernegi.org/images/library/covid-19-bm.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/ImpactCOVID19LGBTpersons.pdf
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Kaos GL’nin nefret suçları araştırması ilk senesinden bu yana böylesi belli bulgu-
ları tekrar tekrar önümüze koyuyor, öyle sürpriz de değil hiçbirisi, bir açıdan ma-
lumun ilamı. Ancak 2020 Yılı Raporu’nu yukarıdaki tablonun izdüşümünde de-
ğerlendirmek bu suçların doğasını anlamamıza ek bir katkı sağlayacaktır. Boşuna 
nefret suçlarına aynı zamanda “politik suçlar” ya da “mesaj suçları” denmiyor. 
Bu suçlar, genellikle toplumda zaten hakları gasp edilmiş, “azınlıklaştırılmış” ve 
“marjinalize edilmiş” grupları hedef alıyor. “Politik” yönü her zaman sabit olmak 
ile birlikte Türkiye’deki gibi siyasi iktidarların varlığı durumunda daha da can ya-
kıcı ve sistematik hale geliyorlar. Aynı zamanda tekil bir nefret suçu, hak kaybına 
uğrayan kişinin adalete erişim gibi, sağlık gibi, barınma gibi diğer pek çok alanda 
da tabiri caizse zincirleme insan hakları ihlalleri yaşamasını da tetikleyebiliyor. 
Araştırmamızın Anahtar Bulgular bölümü bu örüntüyü anlatıyor ama en öne çı-
kan bazı bulguları burada da anmakta yarar var.

Çoğu nefret suçu aynı zamanda birer linç

Araştırma bulgularına göre homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarının üçte 
ikisinde failler iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşuyor. 2020’de bildirilen vaka-
ların üçte ikisinde failler iki veya daha fazla sayıda kişi ve neredeyse yarıya yakın 
vakada görgü tanıklarının gözü önünde bu suçlar işlenmiş. Yani saldırganlar su-
çüstü yakalanmaktan çekinmiyor. Bu bulgu birkaç yoruma ışık tutuyor. Öncelikle, 
egemen ve çoğunluk grubun üyeleri, LGBTİ+’lara karşı bir güç gösterisi olarak 
bu suçları işliyorlar. Suçun hedefinde sadece bir birey olsa da etkisi itibariyle bü-
tün bir LGBTİ+ toplumuna “mesaj vermek” ve üzerlerindeki iktidarı pekiştirmek 
amacıyla bu politik suçlarda işbirliği yapıyorlar. Ayrıca bir güruh halinde bunu 
yaparken, Prof. Dr. Melek Göregenli’nin sözleriyle, “suçun sorumluluğunu payla-
şıyorlar”. Bir anlamda, ceza yasasına göre apaçık suç olan bu eylemleri kolektif 
olarak işleyerek suçu meşrulaştırıyorlar hatta suçu LGBTİ+ kişilere dönük bir ceza 
haline getiriyorlar. 

Suçlar büyük oranda kamusal alanda ve görgü tanıklarının gözü 
önünde işleniyor

Araştırmanın bir diğer göze çarpan bulgusu suçların işlendiği mekânlar. Okul-
lar, hastaneler, yurtlar, oteller, restoranlar, kafeler… Polis merkezleri… Vakaların 
büyük çoğunluğu kamusal mekânlarda, görgü tanıklarının gözü önünde gerçek-
leşiyor. Vakaların yarısında görgü tanıkları herhangi bir tepki vermezken dört-
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te birinde saldırganlardan yana tavır gösteriyorlar. Zaten geriye de ev kalıyor 
ve LGBTİ+’ların pandemi koşullarında daha da fazla sayıda maruz kaldığı ev içi 
şiddet meselenin diğer yüzünü oluşturuyor. Herhangi bir yerde hedef haline ge-
lebileceğini düşünen bireyler derin bir “dışlanmışlık” ve “güvensizlik” duygusu 
yaşıyor. Nefret suçuna maruz kalmış kişilerin cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri 
ya da cinsiyet özellikleri nedeniyle kendi evlerinde ya da kamuya açık alanlarda 
hissettikleri şiddetli kaygılar, kamu kurumlarına, özellikle de kolluk kuvvetlerine 
duyulan güvensizlik ve hatta korku ile perçinleniyor. Bu durum nefret suçlarının 
polise son derece az sayıda bildirilmesine neden oluyor.

Polis pek çok vakaya kayıtsız ya da küçümseyici yaklaşıyor

2020 yılı araştırmasının sonuçlarına göre 118 vakadan sadece 17’si polise bildi-
rilmiş. Bildirmeme gerekçesi olarak ise en çok “başvurunun işe yarayacağına 
inanmama”, “polis tarafından aileye ya da medyaya ifşa edilmekten sakınma” 
ve “polis tarafından ayrımcılığa uğratılmak istememe” dile getirilmiş. Bu yanıtlar 
LGBTİ+ hak sahiplerinin polis özelinde devlet organlarına duydukları güvensiz-
liği resmediyor. Türk Ceza Kanunu’nda geçen fiziksel şiddet, cinsel taciz, teh-
dit, şantaj, alıkonulma ve hatta tecavüz gibi apaçık suçlara maruz kaldıklarında 
dahi adalet aramak yerine daha da fazla “hak ihlaline uğramamak” için polise 
gitmemeyi tercih ediyorlar. İhbar edilen vakalarda polisin nasıl bir tepki verdiği 
sorusuna verilen yanıtlar da bu tercihi kısmen anlaşılır kılar nitelikte. 2020 yılında 
ihbar edilen vakaların yarısından fazlasında polis “ilgisiz” davranmış. Aşağılayıcı 
davranış bildiren katılımcılar da var. Bu bulgu, homofobi ve transfobi temelli ay-
rımcılığın toplumsal olduğu kadar kurumsallaşmış nitelikler de gösteren kökenle-
rine işaret ediyor. Çoğu vakada polis, suçluları mazur, mağdurları suçu hak etmiş 
kişiler olarak görüyor.

Çözüm evrensel insan hakları hukuku ile çoğulcu, katılımcı 
demokraside

Nefret suçlarının hedefi sadece bireyler değil. Bireyler üzerinden “makbul görül-
meyen” toplumsal kesimler ve toplumun farklılıklar ile bir arada yaşama becerisi, 
yani çoğulcu demokrasi kültürü. İşte bu yüzden bu suçları önlemede ya da hak 
kayıplarını gidermede sadece ceza kanunundaki düzenlemeler yeterli olmuyor. 
Etkili ve kamu-sivil toplum işbirliğine ihtiyaç duyulan koruma, önleme, izleme, 
raporlama, sağaltma ve farkındalık yaratma politikalarının farklı kurumlar tara-
fından koordinasyon içinde yürütülmesi gerekiyor.
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Öyleyse ne yapılmalı? Tabii ki AGİT standartlarını referans alan bir nefret suçları 
mevzuatı ve politika çerçevesi oluşturmak atılması gereken ilk adımlardan. Mev-
cut haliyle TCK’nın 122. Maddesi bu standartları karşılamıyor. Başka herhangi bir 
hukuki ya da politik tedbirden söz etmek de mümkün değil. Yapılacak çok şey 
var ve bu yazının sınırlarını aşar ama kalıcı başarı, nefret suçlarının hedefi halin-
deki grupların siyasi katılım hakkını teslim etmekten geçiyor. Yani LGBTİ+’lar ve 
“dezavantajlı” kılınmış diğer gruplar politik ve bürokratik karar alma mekanizma-
larında söz sahibi olmalılar. Bunun için teşvik edilmeliler. Örneğin, işe LGBTİ+ ör-
gütlerinin de bileşeni olduğu, kamu- sivil toplum işbirliğini önceleyen, çok taraflı 
bir Nefret Suçları ile Mücadele Ulusal Stratejisi ile başlanabilir. Böylesi süreçlerde 
kendi sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirme ve toplumun tüm bileşenleriyle 
birlikte çözüm üretme yolları açılmadıkça ve bu “teamül” halini almadıkça LG-
BTİ+’lar ve diğer “dezavantajlı” kesimler nefret suçlarının hedefi haline gelmeye 
devam edecekler. Çünkü bu suçların temelinde “eşitsizlik” var. 
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 2. ANAHTAR BULGULAR  

Kaos GL Derneği, rapora temel oluşturacak verilerini toplamak SurveyMonkey 
Pro çevrimiçi anket programını kullandı. SurveyMonkey aracı 2020 yılında son 
defa kullanılıyor. 2022 yılından itibaren 2021 yılı boyunca Stonewall ve ERA Asso-
ciation ile işbirliği içinde özel olarak tasarlanan bir başka nefret suçlarını bildirme 
aracı kullanılacak. Bu araç içeriğindeki soru ve seçenekler de AGİT kriterleri doğ-
rultusunda büyük oranda Kaos GL’nin mevcut aracından yararlanılarak hazırlandı. 

Kaos GL, SurveyMonkey’in yanı sıra nefret suçundan hayatta kalan kişilere ve 
tanıklara ulaşmak için, her gün güncellenen haber portalından ve diğer sosyal 
medya araçlarından en etkili şekilde faydalanmaya özen gösterdi. SurveyMonkey 
anket linki bu araçlara eklendi. Anket soruları, ILGA Europe ile işbirliği içinde Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kriterleri göz önünde bulundurularak ha-
zırlandı. Anket katılımcılarından gelen yanıtlara güvenilirlik, tamamlanmışlık, tu-
tarlılık ve mükerrer bildirimleri ayıklama kriterleri temel alınarak dikkatli ve duyarlı 
bir filtreleme uygulandı. Böylece, sonuç rapora aktarılması uygun bulunan vaka 
bildirimi sayısı 118 olarak belirlendi. Geçen sene araştırmaya katılım sayısı 150 idi.

Bu raporda sunulan toplam 118 vaka, 101 hayatta kalan ve 17 tanık tarafından bil-
dirildi. Sadece, olay esnasında şahsen olay yerinde bulunan kişilerce doldurulan 
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tanıklık anketleri geçerli sayıldı. Geçen seneki araştırmaya göre, hayatta kalan/
tanık oranında yakınlık göze çarpmaktadır. 2019 yılında, bu rakamlar 150 toplam 
yanıt; 120 mağdur (%80) ve 30 tanık (%20) şeklinde gerçekleşmişti.

Anket çalışması, 15 Nisan 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Ra-
pora dâhil edilen olaylar 2020 yılı içinde gerçekleşenlerle sınırlandırıldı. 2020 
yılında gerçekleşmediği anlaşılan vakalar rapor kapsamına alınmadı. 

Şu noktaya dikkat çekmek gerekir: Kaos GL Derneği’nin bir diğer raporu olan 
İnsan Hakları İzleme Raporu3 farklı bir belgeleme sistemine dayalıdır. Kaos GL’nin 
şu anda okumakta olduğunuz 2020 Yılı Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret 
Suçları Raporu’nda ise çevrimiçi yapılan anketlere verilen yanıtlara dayanan bir 
izleme yöntemi kullanılmış ve sadece hayatta kalanlar veya tanıklar tarafından bil-
dirilen vakalar kapsanmıştır. Bu yüzden bu rapor kapsamında, İzleme Raporu’na 
göre, daha fazla sayıda ve türde nefret suçu belgelenmiş ve raporlanmıştır. İzleme 
Raporu’nda yer alan bazı vakalar ise Nefret Suçları Raporu’nda yer almayabilir. 

Araştırmaya toplam 31 ilden katılım olmuştur. Bildirimlerin coğrafi dağılımı Tür-
kiye’nin genel demografik yapısı ve LGBTİ+’ların büyük kentlerde göreceli ola-
rak daha görünür olma düzeyleriyle uyumludur. Bu dağılım değerlendirilirken, 
LGBTİ+’ların ülke içinde göç ettiği gerçeği hesaba katılmalıdır. LGBTİ+’lar küçük 
yerleşim birimlerinden büyük şehirlere, özellikle de üç büyük şehre doğru hare-
ket halindedirler. Bu yüzden, küçük şehirlerde yaşayan LGBTİ+ kişilerin çoğu gizli 
kalmaya devam ederken, büyük şehirlerde “daha az gizli” ve birbirleriyle daha 
fazla ilişkili olabilmektedirler.  Ayrıca büyük şehirlerde LGBTİ+ örgütlerinin varlığı 
da kişilerin göç etmesinde bir çekim yaratıyor olabilir. LGBTİ+ kişiler tarafından 
nefret suçu olarak değerlendirilip aktarılmamış olsa da, büyük kentlere göç et-
mek zorunluluğu, insanların doğup büyüdükleri yerde yaşayabilme güvencesinin 
yokluğu, yaşayacağı yeri seçme hakkının ihlali, zaman zaman can güvenliğinin 
ihlali olarak değerlendirilebilecek olan bu olgu ayrı bir araştırma konusudur. 

Daha fazla görünür olma hali, potansiyel saldırganların “cüretkârlık” ve “hoy-
ratlık” derecelerinde etkili olabilecek bir faktördür. Daha fazla sayıda saldırıya 
uğramalarının, LGBTİ+ kişilerin kozmopolit metropollerde veya işlek kamusal 
alanlarda kimliklerine dair daha açık davranabilmelerinden ve böylece saldırı-
ya uğrama ihtimallerinin yükselmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Kamusal 
ve özel alanlardaki koşulların ve şehirlere özgü farklılıkların nedenlerinin belir-
lenebilmesi amacıyla daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gereği ortadadır. Bu tür 
ayrıntılı bilgiler, yerel yönetimlerim kamusal alanlara ve insan haklarına dair poli-
tikalarına rehberlik edebilir.

3 Kaos GL Derneği 2020 Yılı LGBTİ+ Hakları İzleme Raporu:  
https://kaosgldernegi.org/images/library/insanhaklariraporu2020.pdf

https://kaosgldernegi.org/images/library/insanhaklariraporu2020.pdf
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Diğer: Aydın, Batman, Bitlis, Edirne, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, 
Trabzon, Uşak, Yalova.

Araştırmaya toplam 31 ilden katılım olmuştur. 

• Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da homofobi veya transfobiye 
dayalı nefret suçlarının büyük kısmı okulda, evde, evin civarında, toplu taşıma 
araçlarında veya duraklarında, kafe ve barlarda, sokakta veya diğer kamusal 
alanlarda işlendi. Nefret suçlarının çoğunlukla kamusal alanlarda yaşanması-
nın kişilerin görünür olmalarıyla ilişkili olduğu düşünülebilir.

Diğer: Instagram, sosyal medya (2), taksi, kurs. 
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• Hak kaybına uğrayan kişiler, ortalama olarak, vaka başına ikiden fazla hak 
ihlaline neden olan fiile maruz kaldılar: 118 yanıtlayan ihlal niteliği taşıyan 241 
fiil bildirdi. Çoğunlukla, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine dayalı nefret 
söylemleri ve şiddet tehdidi, “daha ağır” fiillere eşlik etti. Fiziksel şiddet uy-
gulanması üçüncü sırada yer aldı.

Diğer: “Psikolojik şiddet”, “Bir arkadaşımın eşcinsel olmamı öğrenmesi üzerine okul müdürüne 
ve rehber öğretmene şikâyet edildim. Sınıf içerisinde bu bilginin yayılması ve okulun da 

muhafazakâr bir profile sahip olmasından ötürü örgün eğitimden ayrılmak zorunda kaldım”, “yok 
sayma”, “Mobbing”, “Mesleğimle ilgili ve üyesi bulunduğum meslek kuruluşunun merkezinde 

çalışma gruplarında görev alamayacağım söylendi ve herkese ifşa edilmekle ve ısrarlı takipçi ve 
tacizci olmakla itham edilerek iftira atılmakla tehdit edildim”, “Bulunduğum sınıfta öğretmen 

“Homoseksüellik pislik bir hastalıktır.” gibi cümleler kullanmakla beraber eşcinsel ilişkileri insanların 
hayvanlara tecavüz etmesiyle bir tuttu”. 

• 118 vakadan 33’ü cinayete teşebbüs, fiziksel şiddet, silahla yaralama, tecavüz 
veya diğer cinsel saldırıları içerecek biçimdeki bireye yönelik fiziki saldırılar 
olarak gerçekleşti. Bu suçları içeren toplam 33 vakadan sadece 13’ü polise 
bildirildi, sadece 3’ü mahkemeye taşındı. Hayatta kalan ifadelerine göre po-
lise bildirilen 12 vakadan 7’sinde polis ilgisiz, 3’ünde standart ve 2’sinde des-
tekleyici davrandı. Yukarıda sayılan fiillerden hayatta kalan kişilerin - cinayet 
bildirilmemiştir - cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri, takip eden tabloda 
sunulmuştur. 
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Diğer: “İnterseks”.

Diğer: “Trans erkek”, “Queer”, “Trans”, “Panseksüel”.

• Hayatta kalanların çoğu ailelerinden ve kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde 
korkuyorlardı. Mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmiyorlardı. Bu 
nedenle de kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere son derece az sayıda olay 
ihbar edildi. 118 vakadan sadece 17’si polise bildirilirken sadece 4’ü, mahke-
meye intikal etti. Sadece 2 vakada polis olayı nefret suçu olarak değerlendirdi 
ki bu sadece polisin algısını ifade ediyor çünkü resmi sistem içinde homofobik 
ve transfobik nefret suçları ayrı birer suç özelliği olarak kaydedilmiyor. 

• Vakaların üçte ikisinde failler iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşuyordu. 
118 vakadan 28’inde failler üçten fazla kişiydi ve linç niteliği vardı.
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Bu sonuçlar, önceki çalışmaların ve başka ülke deneyimlerinin bulgularıyla tutar-
lıdır. Geylere yönelik nefret suçlarının daha yüksek oranlarda olması, bir yandan 
heteroseksist erkeklik ideolojisinin, daha çok geylere yönelmesi ile bir yandan da 
gey kimliğin daha kolay ayırt edilebilir olmasıyla ilişkilendirilebilir. Nefret suçla-
rının mağdurlarının güvenlik güçlerine başvurma oranının diğer suçlara oranla 
daha düşük olduğu Herek ve arkadaşlarının (1999) çalışmalarında da gösteril-
miştir: Mağdurun cinsiyeti ve cinsel yöneliminden bağımsız olarak, nefret suçları, 
nefret suçu dışındaki suçlara kıyasla daha az polise bildirilmektedir. Bu araştır-
maya göre, lezbiyenlerin %36’sı nefret suçlarını polise bildirirken, %68’i başlarına 
gelen diğer olayları bildirmiştir. Geylerin %46’sı nefret suçlarını bildirirken, %72’si 
diğer suçları bildirdiğini, biseksüellerin ise %35’inin nefret suçlarını bildirirken, 
%62’sinin diğer suçları polise bildirdiği görülmüştür. 

Nefret suçu faillerinin genellikle bir kişiden fazla oldukları bulgusu, eylemin so-
rumluluğunun yayılması nedeniyle suçun failler açısından daha meşru geldiği 
biçiminde yorumlanabilir.

• Olayların yüzde 43’ünde saldırılar iki veya daha fazla sayıdaki görgü tanığı-
nın gözü önünde yapıldı.
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• Görgü tanıklarının yüzde 60’ı olaylara tepki vermedi. Yüzde 12’si hayatta ka-
lanları destekleyici tavır aldı. Vakaların yüzde 20’sinde bazı görgü tanıkları 
hayatta kalanı desteklerken bazıları faillerin yanında yer aldı. Görgü tanık-
larının nefret suçlarına sessiz kalması ya da kolaylaştırıcı bir yaklaşım içinde 
olması bir yandan suçun işlenmesini kolaylaştırmakta diğer yandan nefret 
suçlarına yol açan ideolojilerin toplumsal arka planına dikkat çekmektedir.

Diğer: “Sözlü saldırıyı fark etmediler”, “Bir kısmı bana destek verdi bir kısmı görmezden geldi”, 
“mobing’e uğradım, kuliste neler döndüğünü bir türlü öğrenemedim”, “Tüm arkadaşlarım, neye 

uğradığımın şokunu atlamadıkları için kendim üstesinden gelmeye çalıştım”, “O da olayı yaşıyordu, 
partnerim ile beraberdik.”
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• 118 vakanın 28’inde hayatta kalanlar yaralandı. Yaralananlar arasından 18 kişi 
tıbbi yardıma başvurdu. Tıbbi yardım aldığı bildirilen 18 kişinin sağlık kurum-
larında gördüğü tedavi ve genel yaklaşıma dair bu kişilerin ifadesine dayanan 
değerlendirme takip eden tablodan okunabilir.

• Saldırılardan hayatta kalan kişilerin çoğu olayların ardından ciddi psikolojik 
tahribata uğradı ve bu zarar uzun süreli etkileriyle mağdurların hayatını bir-
çok bakımdan kötüleştirdi. Az sayıda (yalnızca 24) kişi travma sonrası stres 
bozukluğu, depresyon, anksiyete, öfke veya paranoyadan kaynaklı ciddi so-
runların üstesinden gelmek üzere profesyonel destek (psikolog ya da psiki-
yatrist desteği) aldı. 50 kişi olaydan sonra aile ya da arkadaş desteği dâhil 
hiçbir destek görmedi.
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• Aşağıdaki bölümde yer alan ve nefret suçlarından hayatta kalan katılımcıların 
(101 kişi) ifade ettiği psikolojik sonuçlar, kuşkusuz uzun süreli kalıcı etkileri 
göstermekte ve ciddi ve sürekli bir profesyonel desteğe duyulan ihtiyaca işa-
ret etmektedir.

 

Aşağıdaki paylaşımlar katılımcı beyanlarının arasından seçilmiştir ve yazıldığı 
şekliyle aynen alıntılanmıştır.

“Evet, küçükken ilkokulda yaşadığım dışlanmaları hatırlattı. Bu toplumda 
ne kadar azınlık olduğumu ve böyle bir şeyle karşılaştığımda tekrardan ne 
kadar çaresiz olduğumu hissettirdi.” (sözlü saldırı ve şiddet tehdidi, gey 
erkek)

“Hala travma yaşıyorum. En ufak sesten korkuyorum.” (fiziksel şiddet ve 
tecavüz, biseksüel cis-kadın)

“Hayatımın sona ermesini istedim.” (tecavüz, gey non-binary)

“Çaresiz, bir ucube gibi, ötekinin de ötekisi, suç işliyormuşum gibi ezik 
ve çok fazla mutsuz hissediyorum ve açıklayamıyorum konuşamıyorum 
kördüğümün içindeyim korkuyorum.” (Sözlü saldırı, biseksüel cis-kadın)

“Geceleri ağlama krizlerim oluyordu. Kimseye söylemem gerektiği baskısı 
beni sürekli tedirgin hissettiriyordu.” (sözlü saldırı, gey trans erkek)

“Aile evinde kendimi güvende hissetmiyorum, yok sayıldığımı görüyo-
rum.” (Sözlü saldırı ve psikolojik şiddet, biseksüel agender)
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“Olaydan sonra depresyon ile mücadele etmeye başladım.” (Sözlü saldırı, 
biseksüel cis-erkek)

“Oldukça etkiledi çünkü İstiklal’in ortasındaydı ve saldıran kişi ‘ibneler, gey 
orospular’ diye ben ve arkadaşıma bağırırken herkes izledi. Çok sinirlen-
miştim ve fiziksel olarak ona saldırmak istedim fakat arkadaşım beni tuttu, 
bu da beni ayrı sinirlendirdi ve o homofobik şahıs bize küfürler saydırırken 
oradan çekip gitmeyi hala kaldıramıyorum.” (Sözlü saldırı ve şiddet tehdi-
di, biseksüel cis-kadın) 

“Aşırı sinirlenme anlarım oldu.” (Sözlü saldırı, gey cis-erkek)

“Annemden uzaklaşmama sebep oldu.” (Sözlü saldırı, biseksüel cis-kadın)

“Evin civarında olan sözlü saldırı ve tehditten sonra her zaman kullandı-
ğım yolu değiştirdim. Yol üzerindeki market gibi alışveriş yaptığım yerle-
re gitmiyorum. O yoldan arabayla geçerken dahi arabada saklanıyorum.” 
(Takip edilme ve şiddet tehdidi, gey cis-erkek)

“Çok üzüldüm ve uzun süre içime kapandım.” (Sözlü saldırı, biseksüel 
non-binary)

“O evden taşınmak zorunda kaldım.” (fiziksel şiddet ve cinsel saldırı, gey 
cis-erkek)

“Yakın olduğunuz insanın bile size nasıl karşı olabileceğini bullying yapa-
bileceğini birinci kişi olarak tanıklık etmek beni üzdü ve sinirlendirdi.” (Mal 
ve mülke hasar, biseksüel cis-kadın)

“Özgüvenim fazlasıyla kırıldı ve kendimi daha az güvende hissetmeye 
başladım.” (Takip edilme ve şiddet tehdidi, gey non-binary)

“Genelde etkilenmem bu tür durumlardan ama derinlerde bir yerde insan 
her türlü bir burukluk, kırık bir his yaşıyor, her aklına geldiğinde o anları 
sorguluyor gerçekten özgür müyüm diye.” (Cinsel taciz, gey cis-erkek)

“Cinsel yönelimim açık yaşamayı düşünürken saklamam gerektiğini dü-
şünmeye başladım.” (Sözlü saldırı, biseksüel cis-kadın)

“Her taksiye binişimde aklıma bu olay geldi ve uzun süre taksi kullanama-
dım. Travmayı atlatmak için uzun süre mücadele ettim, ara sıra bindiğim 
her taksiden inerken can güvenliğimi sağladıkları için teşekkür ederek in-
dim.” (Cinsel taciz ve takip edilme, gey cis-erkek)
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“Kendimi bir vatandaş olarak dışlanmış ve sahipsiz hissettim.” (Sözlü sal-
dırı, gey cis-erkek)

“İnsanlara olan inancımı zedeledi.” (Fiziksel şiddet, gey cis-erkek)

“Hedef gösterildim sosyal medyada. Kimliği açık bir sanatçı olarak aldığım 
tehdit mesajları yüzünden ve hakaretlerden dolayı iyi hissedemiyorum. 
Her şeyin bu kadar zorlaşmasını beklemiyordum.” (Şiddet tehdidi, lezbi-
yen cis-kadın)

“Bir tıp fakültesinde bunları yaşamam doktor adayı olarak Türkiye’deki 
tıbbi meslek etiği hakkında beni hüsrana sürükledi.” (Mal veya mülke ha-
sar, fişleme veya gasp, gey cis-erkek)

“Birden fazla şiddete maruz kaldığım için artık hissizleşmeye başlıyorum, 
hissizleşmeye başlamak etkilenmenin en büyüklerinden belki de...” (Fizik-
sel şiddet ve cinsel taciz, lezbiyen cis-kadın)

“Tek görevi her öğrenciye eşit şartlarda eğitim ortamı sağlamak olan biri-
nin beni ve diğer LGBTİQ+ öğrencileri nefret söylemine maruz bırakması 
bende travmatik etkilere sebep oldu. Öğretmenlere karşı ön yargılarım 
arttı. Örneğin bu olay gerçekleştiğinden beri failin kimliğime yönelik dü-
şüncelerinden dolayı ödev ve sınavlarıma not verirken objektif bir şekilde 
değerlendireceğine inanmıyorum.” (Hakaret ve sözlü saldırı, gey cis-er-
kek)

“Ne yapsaydım, ne deseydim bu olay yaşanmazdı diye haftalarca düşün-
düm. O kişiyle bir daha görüşmemek için önlemler almak zorunda hisset-
tim. Kendimi değersiz hissettim.” (panseksüel cis-kadın)
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3. LGBTİ+ KİŞİLERE YÖNELİK 
 ÖNYARGI TEMELLİ ŞİDDET  

Takip eden tablolar, bildirilen 118 vakada mağdurların cinsiyet kimlikleri, cinsel yö-
nelimleri veya cinsiyet özellikleriyle ilgili hayatta kalan ve tanık beyanlarını görsel-
leştirmektedir.

 Diğer: “Agender”, “Queer”, “Genderqueer”.

Diğer: “Transgender”, “Trans erkek”, “Trans kendi bedenini istemeyip karşı cins gibi olmayı tercih 
eder (tanık ifadesi)”, “Aseksüel”, “Trans”, “Panromantik aseksüel”, “Yok”. 
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3.1. HOMOFOBİK VE TRANSFOBİK NEFRET SUÇLARININ YASAL 
DURUMU

2020 yılı itibariyle Türkiye nefret suçlarını mevzuatında kısıtlı bir şekilde tanımış-
tır; “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleri” ise korunan temeller 
arasında kapsanmamıştır; norm haline gelmiş bir hukuk içtihadı da henüz söz 
konusu değildir. Mart 2014’te yürürlüğe giren Ceza Kanunu 122. maddedeki dü-
zenleme, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerini içermemektedir. 
Sadece “dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din veya mezhep” konularındaki nefret suçları kanunla tanınmıştır. Ayrıca Giriş 
bölümünde çeşitli şekillerde açıklanmış olan siyasi önlemlerin ve sosyal-kültürel 
yönlerin hiçbiri kanunda yer almamaktadır.4 

Madde içeriğine göre, yukarıda sayılan kriterlerden kaynaklanan nefret nedeniy-
le mal ve hizmetlere erişim ve ekonomik etkinlik ile istihdamın engellenmesi suç 
olarak düzenlenmiştir. Türkiye gibi yaşam hakkı ile ruh ve beden bütünlüğüne 
yönelik nefret suçlarının yoğun olarak yaşandığı bir ülkede mevcut düzenleme 
yeterli değildir. Nefret suçu failinin bireysel nefret duygusunun aranması duru-
munda madde uygulanamaz hale gelecektir. 

Kamu Denetçiliği Kurumuna mevzuatı itibariyle “cinsel yönelim” ve “cinsiyet 
kimliği” temelli çalışma yapma yetkisi açıkça verilmiş değildir. Cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği ayrımcılığını kapsamayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuru-
mu (TİHEK) Kanunu sivil toplumun itirazlarına rağmen 2016 yılında Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun “ve benzeri” ibaresi-
ne de yer vermeyerek korunan insan hakları kategorilerini Hükümet’in ideolojik 
tercihleri doğrultusunda sınırlandırmıştır. Siyasal iktidarın bu yaklaşımı, LGBTİ+ 
kimliğine dönük egemen algıyı belirlemede etkili olmakta ve nefret saikiyle işle-
nen suçlara ilişkin cezasızlık algısı oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. TİHEK’in 
evrensel insan hakları ilkeleri ve standartları yerine egemen homofobik ideoloji 
doğrultusunda 2019 yılı Şubat’ında verdiği bir karar dikkat çekicidir.5 

Türkiye yargı sistemi, koruma ve önleme görevini ihmal eden siyasi iktidar ile 
uyumlu biçimde, önyargı saikini umursamamaya devam etmektedir. Uygulama-
da, homofobik veya transfobik nefret saiki ağırlaştırıcı neden olarak ele alınmak 
yerine, failler “haksız tahrik” veya “iyi hâl” gibi ceza indirimleriyle Türk mahke-
melerince ödüllendirilebilmektedir. 2017 yılında mahkeme, Suriyeli mülteci Wi-
sam Sankari’nin öldürüldüğü nefret cinayetine ilişkin verdiği kararında, “haksız 
tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulamıştır.6 Bugüne kadar mahkeme kararlarında 

4 Bkz. Türk Ceza Kanunu Madde 122 - http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf 
5 https://www.kaosgl.org/haber/tihek-cinsel-kimlik-ayrimcilik-temeli-sayilamaz
6 https://www.kaosgl.org/haber/wisam-sankarirsquonin-katiline-haksiz-tahrikrsquo-indirimi

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
https://www.kaosgl.org/haber/tihek-cinsel-kimlik-ayrimcilik-temeli-sayilamaz
https://www.kaosgl.org/haber/wisam-sankarirsquonin-katiline-haksiz-tahrikrsquo-indirimi
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ve siyasal iktidarın söylemlerinde bir etkisi hissedilmemiş olsa bile bir olumlu 
gelişme olarak ise 2014 yılında Anayasa Mahkemesi’nin nefret suçunu değil ama 
nefret söylemini açıkça suç kapsamında değerlendirdiği karar görülebilir.7 Ancak 
2018 yılındaki bir kararı ile bu içtihadından dönmüştür ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihadının da dışına çıkmıştır.8

Nefret suçu vakalarıyla ilişkisi kurulabilecek ve hepsi Ceza Kanunu’nda yer alan 
şu maddeler, önyargı kaynaklı suçlarla mücadeleye dair Türkiye mevzuatındaki 
eksiği göstermektedir: 

• Türk Ceza Kanunu – Madde 3 (Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi): (1) Suç 
işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunur. (2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, 
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal görüşler veya diğer toplumsal konum-
ları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz. 

• Türk Ceza Kanunu – Madde 115 (İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kulla-
nılmasını engelleme): (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, 
sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye 
zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) 
Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin 
bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci 
fıkraya göre cezaya hükmolunur. (3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya 
tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, 
düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine 
müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hük-
müne göre ceza verilir.

• Türk Ceza Kanunu – Madde 122 (Nefret ve ayrımcılık9) Madde 122- (Deği-
şik: 2/3/2014-6529/15 md.) (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret ne-
deniyle; a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın 
satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş 
belli bir hizmetten yararlanmasını, c) Bir kişinin işe alınmasını, d) Bir kişinin 
olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

7 https://www.kaosgl.org/haber/aymrsquoden-bir-ilk-escinsellere-sapkin-demek-nefret-soylemidir 
8 https://www.kaosgl.org/haber/aymye-gore-escinsellere-sapkin-demek-nefret-soylemi-degil
9 Bu madde başlığı “Ayırımcılık” iken, 2/3/2014 tarihli ve 6529 sayılı Kanunun 15’inci maddesiyle 

metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

https://www.kaosgl.org/haber/aymrsquoden-bir-ilk-escinsellere-sapkin-demek-nefret-soylemidir
https://www.kaosgl.org/haber/aymye-gore-escinsellere-sapkin-demek-nefret-soylemi-degil
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• Türk Ceza Kanunu – Madde 125 (Hakaret) (1) Bir kimseye onur, şeref ve say-
gınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da 
yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve 
saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en 
az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan 
sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada 
belirtilen cezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı 
görevinden dolayı, b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini 
açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu 
dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup 
bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi hâlinde, 
cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi 
hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranın-
da artırılır. (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı 
hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 

• Türk Ceza Kanunu – Madde 153 (İbadethanelere ve mezarlıklara zarar ver-
me) (1) İbadethanelere (kilise, cami, vb.), bunların eklentilerine, buralarda-
ki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, 
mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak 
veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapisle ceza-
landırılır. (2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Birinci ve ikinci 
fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir mak-
sadıyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

• Türk Ceza Kanunu – Madde 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağı-
lama) (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı 
özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ale-
nen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 
bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet 
veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî 
değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması 
hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- - -

Görüldüğü üzere, Türk Ceza Kanunu hükümleri, normal olarak çok boyutlu nef-
ret suçları meselesinin sadece fiilen ve yasal çerçeveye uygun “suç teşkil eden” 
yönüne dikkat çekmekte, onu ele almakta ve bunu da yetersiz kapsamda yap-
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maktadır. Burada cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği, diğer birçok kategori gibi, 
korunan temeller arasında değildir. Böylesine bir korumaya dair henüz Türk mah-
kemelerince oluşturulmuş herhangi bir içtihat da söz konusu değildir.

3.2. HOMOFOBİK VE TRANSFOBİK NEFRET SUÇLARI VE NEFRET 
VAKALARI 

Saldırılardaki gerekçe ve olgulara dair motifler mağdurlarca ve tanıklarca aşağı-
daki gibi tanımlanmıştır.

Diğer: “Dünya görüşüm”, “Feminen görünüm”, “Fiziksel görünüm en büyük etkendi”, “Siyasi 
görüşüm”. 

Diğer: “Metro durağının girişinden aşağıya doğru inerken faillerden birisi eliyle cinsel bölgeme 
doğru hareket çekti”, “Homofobik kültürün baskın olduğu bir iş yeriydi”, “Lgbti nefreti 

homofobiklik”, “Bağlı bulunduğum meslek kuruluşunda yaşı küçük olanlar, kadınlar ve lgbti bireyler 
hor görülüyor eziliyor ayrımcılığa uğruyorlar”.
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Diğer: “Kuzenim ve bazı arkadaşlarıma”, “Bazı LGBTİ kişilere açığım”, “Üç yakın arkadaşıma 
açığım”, “Bilen biliyor, dedikoducular da yayıyor”, “Birkaç arkadaşım, “Annem ve bütün okula 

açığım”, “Annem ve babam bilmiyor”.

Bulgular, nefret suçunun hedefi haline gelebilmek için, cinsel yönelim ya da cin-
siyet kimliği açısından bütünüyle açık olmak gerekmediğini göstermektedir. Sal-
dırganların, herhangi bir işaret, tahmin ya da sözlü ifade sonucunda da harekete 
geçmeleri söz konusudur. Bu durum, nefret suçlarının sosyal bilimler alanlarında 
yapılan tanımlarında da yer almaktadır. Nefret suçlarının hedefi olan grup aidi-
yetlerinin zaman zaman gerçek olması gerekmemekte, failin “atıfları” sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet ideolojilerinin oluşturduğu “kalıp yargılar” 
(stereotipler) ya da “özcü inançlar” bir toplumda ne kadar yaygınsa, grup aidi-
yetlerine yönelik atıflar o kadar yaygın olacaktır. Örneğin “kadınsılığın” bir erkek 
için “gey” olmanın ya da “erkeksi” giyinmenin lezbiyenliğin belirtisi olarak kabul 
görmesi, bu tür yanlış atıfları mümkün hale getirmektedir. 

• Takip eden grafikten de anlaşılacağı üzere, 118 vakadan 12’sinde LGBTİ+ örgüt-
lerinde çalışan veya aktivist kişiler hedef alınmıştır. Bu oranın yüksekliği, ulus-
lararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Beyanna-
mesi10 uyarınca Devletler tarafından aynı zamanda “insan hakları savunucusu” 
olarak değerlendirilmesi gereken bu kişilerin özel bağlamının ve Hükümet’in 
bu kişilerin durumuna dair sorumluluklarının altını çizmektedir.

10 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/DeclarationHRDTurkish.pdf
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Diğer: “Bulunduğum coğrafyadan dolayı LGBTİ+ topluluğuyla bağlantım yok”, “Şehrimde bir 
topluluk yok, ancak olsaydı aktif bir şekilde çalışırdım. Derneklere düzenli yardım ederim”, 
“Bağımsız aktivist yaparak sadece STÖ’leri takip ediyorum”, “Topluluğun parçasıyım fakat 

buluşmalara vs. katılmıyorum, genelde internet ve sosyal medya yolu ile destek oluyorum”, 
“Facebook’ta açık isim soyadı ile bireysel aktivist”, “Buluşmalara ve yürüyüşlere gidemesem de her 
zaman sesimi duyurmaya çalışıyorum”, “Sosyal medyada aktivizme destek oluyorum”, “Sınıfta 4-5 

kişilik bir Lgbt Grubumuz var”. 

3.3. GENEL SONUÇLAR – NİTEL GÖZLEMLER

Hayatta kalanların cinsiyet kimlikleri 

• Anketi yanıtlayan 101 hayatta kalandan 46’sı cinsiyet kimliklerini cis-erkek, 
27’si cis-kadın, 6’sı trans erkek, 7’si trans kadın, 4’ü trans, 2’si “interseks”, 6’sı 
non-binary, 1’i queer, 1’i agender ve 1’i genderqueer şeklinde ifade etti. 

• Tanıklar ve hayatta kalanlar tarafından bildirilen toplam 118 olayın 59’unda 
yani tam yarısında mağdurlar trans ve cis11 erkeklerdi. 

• Diğer cinsiyet kimlikleri de örneklemin geri kalanını oluşturuyordu: 29 olayda 
hayatta kalan cis-kadın, 10 olayda trans kadın, 6 olayda trans ve 6 olayda 
non-binary olarak tanımlandı. Bu bulgu, erkeklerin cinsel kimlikleri ve/veya 
cinsellikleri konusunda daha açık olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bir başka 
yorum, cisnormatif ve heteronormatif beklentileri karşılamadıkları zaman er-
keklere daha az tolerans gösterildiği ve daha fazla şiddet sergilendiği şeklinde 
olabilir. “Erkek özellikleri gösteren kadınlar” toplumda erkek lehine tanımlan-
mış cinsiyet kodlarından ötürü saldırganlar için daha az “düşmanlaştırılıyor” 
ve bir açıdan hoş görülüyor olabilir. Buna ilaveten, yine aynı cinsiyetçi sosyal 

11 Doğumda atanan cinsiyet ile cinsiyet kimliği aynı olan kişi.
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politik zeminden ötürü, lezbiyen ve biseksüel kadınların LGBTİ+ topluluğunda 
dahi az görünür olduğu vurgulanmalıdır. Bu görece daha az görünürlük duru-
mu, araştırmanın kapsayıcılığı ve dolayısıyla sonuçları üzerinde de etki yarat-
mış olmalıdır. Benzer bir sorunsal interseksler için de geçerlidir. Araştırmaya 
katılan tek bir interseks kişi olması, onlara yönelik nefret suçlarının işlenme-
diğini göstermez, tersine, sorunlarının insan hakları yerine tıbbi bağlamda ele 
alındığı ve sivil toplum ağlarından uzakta oldukları şüphelerini güçlendirir. 
Buna ek olarak, pek çok interseks, henüz bebeklikte veya çocuklukta aydınla-
tılmış onamları alınmaksızın cerrahi müdahaleye uğramakta, çoğu operasyon 
geçirdiğini bilmemekte ve yaşadıkları sorunları iradelerini ve gerçek kimlikle-
rini yansıtmayan, vücut bütünlüklerini bozan bu operasyonlara bağlayama-
maktadır. Bu durum da onları insan hakları alanının koruyuculuğundan uzak-
laştırmaktadır. Ayrıca interseks durumu aynen korunuyor olsa bile, toplumsal 
önyargılar bakımından, diğer kimliklere oranla daha az hedef olabilir. Bunun 
nedeni, interseks kimliğin bir tercih değil, doğuştan getirildiğinin düşünül-
mesi ve kişinin iradesi, kontrolü dışında kaldığı düşüncesi olabilir. Böylece 
daha az düşmanlaştırma söz konusu olabilir. Araştırmalar, cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliğinin kişinin “tercihi” sonucunda oluştuğunun düşünülmesinin, 
doğuştan getirildiğinin düşünülmesine göre daha fazla önyargılı yaklaşımlara 
yol açtığını göstermektedir. 

Hayatta kalanların cinsel yönelimleri 

• Anketi yanıtlayan 101 hayatta kalandan 42’’si kendisini gey, 9’u lezbiyen, 26’sı 
biseksüel, 9’u heteroseksüel, 2’si queer, 6’sı panseksüel ve 1’i “cinsel yöneli-
mim yok” şeklinde ifade etti. 

• Cinsel yönelimini biseksüel olarak ifade eden 26 kişiden 5’i cinsiyet kimliğini 
cis-erkek, 16’sı cis-kadın, 1’ü trans erkek, 1‘i trans, 1’i agender ve 2’si non-bi-
nary olarak ifade etti.  

• Cinsiyet kimliklerini “trans kadın” olarak beyan eden toplam 7 hayatta ka-
landan 1’i kendi cinsel yönelimlerini gey, 1’i lezbiyen, 4’ü heteroseksüel ve 1’i 
queer şeklinde belirtti. 

• Cinsiyet kimliklerini “trans erkek” olarak beyan eden toplam 8 mağdurdan 
6’sı kendi cinsel yönelimlerini heteroseksüel, 1’i gey ve 1’i “aşktan yanayım” 
şeklinde ifade etti. 

• Cinsiyet kimliklerini “trans” olarak ifade eden 4 hayatta kalandan 1’i cinsel 
yönelimlerini biseksüel, 1’i panseksüel, 1’i “yok” ve 1’i panromantik aseksüel 
şeklinde ifade etti.
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Vakaların gerçekleşme zamanları 

• Vakaların neredeyse yarısından fazlası (%56) öğleden sonra gerçekleşmiştir. 
Saldırıların fiziksel şiddet içerme ve/veya gaddarlık derecesi akşam ve gece 
saatlerinde artış göstermiştir.

Vakaların gerçekleştiği yerler

Diğer: Sosyal medya (3), taksi, kurs. 
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• LGBTİ+ hak sahipleri evlerinde, evlerinin yakınında, okullarında, hastanelerde 
veya benzer kamu kuruluşlarında dahi güvende değillerdir. Özellikle LGBTİ+ 
çocuklar, okulda akranlarınca ya da öğretmenlerince saldırılara maruz bırakıl-
dılar. İşyerlerinde bildirilen az sayıda (14) olay doğrultusunda, LGBTİ+ kişile-
rin, özellikle de lezbiyen, gey veya biseksüellerin çok azının işyerlerinde açık 
olduğu düşünülebilir. Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi ile birlikte yürüttü-
ğü özel sektör12 ve kamu çalışanı13 LGBTİ+’ların durumu araştırma sonuçları 
da bunu doğrular niteliktedir. LGBTİ+ kişilerin saldırılara maruz kaldığı diğer 
yerlerse çoğunlukla hastaneler veya sağlık merkezleri, toplu taşıma sistemi, 
barlar, kafeler, parklar, sokak ve caddeler gibi kamuya açık alanlardır. 

• 3 cinayete teşebbüs vakasının 1’i evde, 1’i işyerinde ve 1’i LGBTİ+ buluşma 
mekanı ya da civarında gerçekleşti. 

• Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, diğer basit suç tiplerinden 
farklı olarak, LGBTİ+’ların kendilerini nefret suçlarına karşı “korunaklı” his-
sedebilecekleri herhangi bir yer olmadığını göstermektedir. Yasal-kamusal 
korumanın olmaması genel siyasal yaklaşımın etkisine işaret ederken, LGB-
Tİ+’ların, kendi evlerinde, içeriden ya da dışarıdan maruz kaldıkları saldırılar, 
toplumsal heteronormatif ideolojinin güçlü biçimde yaygın olduğunu göster-
mektedir. İnsanların cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri yüzünden uğra-
dıkları şiddet toplumsal olarak paylaşılan cinsel damgalamalar – stigmalar 
- olarak adlandırılmaktadır. Cinsel stigma, toplumun heteroseksüel ve natrans 
davranış, kimlik, ilişki veya topluluk dışındaki tüm varoluş biçimlerine karşı 
olumsuz tutumu anlamına gelmektedir ve bu tutumun yaygınlık derecesi nef-
ret suçlarının yaygınlığıyla doğru orantılıdır.

Hayatta kalanların yaşları 

• Cinayete teşebbüsten hayatta kalan 3 kişiden 1’i 18-25, 1’i 26-35 ve 1’i 36-45 
yaş aralığındaydı. 

• Bildirilen 31 fiziksel şiddet vakasından hayatta kalan 7 kişi 13-17, 14 kişi 18-25 
yaş, 4 kişi 26-35 yaş, 5 kişi 36-45 ve 1 kişi 46-65 yaş aralığındaydı.

• 1 silahla yaralama vakasından hayatta kalan 1 kişi 26-35 yaş aralığındaydı. 

• 4 tecavüz vakasından hayatta kalan kişilerden 1’i 13-17, 2’si 18-25 ve 1’i 36-45 
yaş aralığındaydı. 

12 http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=274 
13 http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=275

http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=274
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=275
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• Yanıtlayıcılar tarafından “diğer cinsel saldırılar” olarak belirtilen ve fiziksel 
temas içeren 4 vakadan hayatta kalan kişilerden 1’i 13-17 ve 3’ü 18-25 yaş 
aralığındaydı. 

Nefret suçlarının, hayatta kalanların yaşı küçüldükçe artış göstermesinin neden-
lerinden biri, daha erken yaşlarda kamusal alanda görünürlüğün daha yüksek 
olması olabilir. Bu durum, kamusal alanda saldırganlarla karşılaşma olasılığını 
yükseltebilecek bir faktördür. Ayrıca, mağdurların yaşı ilerledikçe, saldırılardan 
korunma konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin farkındalıklarının yükseldiği 
düşünülebilir. Mağduriyetin daha genç yaşlarda görece yüksek olmasının neden-
lerinden biri de, aile ve kendi yakınlarından kaynaklanan saldırıların erken yaşlar-
da daha fazla ortaya çıkması olabilir. Ayrıca, bu araştırmanın erişebildiği kişilerin 
genellikle bu yaş grubundan olduğu da düşünülebilir. 

Nefret suçuna maruz kalan çocuklar 

• Bildirilen 118 vakadan 41’ini yaşayan kişiler çocuklar, yani 18 yaşını doldurma-
mış kişilerdi. Bu 41 vakadan 36’sı bizzat çocuklar, 5’i ise tanıklar tarafından 
bildirildi.  

• LGBTİ+ çocuklara yönelik öne çıkan şiddet tipleri 1 vakada tecavüz, 7 vakada 
fiziksel şiddet, 1 vakada diğer cinsel saldırılar, 3 vakada cinsel taciz, 6 vakada 
takip edilme, 11 vakada şiddet tehdidi ve 35 vakada hakaret veya sözlü saldırı 
oldu.   

• Çocuklar en çok okullarında (22 vaka) ve evlerinde (7 vaka) hedef alındı.
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• Hedef alınan 41 çocuktan sadece 12’sinin saldırıdan sonra psikolog veya psiki-
yatrist desteği aldığı ifade edildi.  

• Çocuklara yönelik nefret saikli saldırıların büyük oranda okullarda yaşanıyor 
olması, cisnormatif ve heteronormatif erkeklik ideolojisinin özellikle eğitim 
ortamlarında etkisini gösterdiğine işaret etmektedir. Heteroseksist erkeklik 
ideolojisi, toplumsallaşma sürecinde, heteroseksüel olmayanlara yönelik sal-
dırılar ve dışlama pratikleriyle gerçekleşmekte ve bu süreç genellikle akranlar 
arasında ortaya çıkmaktadır.  Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin özellikle 
ergenlik döneminde dışsallaştırıldığı düşünüldüğünde, hem mağdurlar hem 
de failler açısından bu dönem ayırıcıdır. Araştırmalar, heteroseksüel erkekliğin 
özellikle ergenlik döneminde bir tür gey karşıtlığı ve nefreti gösterisi biçimin-
de edinildiğini göstermektedir. 

Faillerin Kimlikleri

• Özel kişiler: Faillerin çok büyük oranı, yüzde 88’i özel kişilerdi. Özel kişiler ara-
sında aile üyeleri, okul arkadaşları, yurt arkadaşları veya hayatta kalan kişinin 
yakın çevresindeki diğer kişiler yer aldılar ki bu rakama yöneticiler ve işve-
renler dâhil değildir. Özel kişiler tarafından işlenen 104 nefret suçu vakasının 
49’u mağdurların tanımadığı kişiler tarafından işlendi. Bu durum iki şekilde 
açıklanabilir. Birincisi; cis heteroseksüel kadınlara ve çocuklara ek olarak LG-
BTİ+ yetişkin ve çocuklar da sistematik şiddetin sürekli hedefindeler. İkincisi; 
hükümetin LGBTİ+’lara yönelik olumsuz tutumu, bu kişileri aile, iş, okul ve 
yurt arkadaşlarının veya yakın çevresindeki bireylerin ve sıradan insanların 
şiddet eylemleri için “kolay hedef” haline getiriyor. Bu iki yorumun da işaret 
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ettiği önemli konu, ataerkil ve cinsiyetçi ideoloji ve politikaların, cis-hetero-
seksist ideoloji ve politikalarla bir arada ve eşgüdümlü yürütüldüğü ve benzer 
ihlallere, şiddet içeren sonuçlara yol açtığıdır. Bildirilen vakalarda, fail olarak 
belirtilen kişilerin sosyal konumları ileriki bölümde sunulmuştur.

• Kamu görevlileri: Kamu görevlilerinin fail olarak bildirildiği toplam 7 vaka ara-
sında 3 vakada polis memurları, 1 vakada sağlık çalışanları, 1 vakada öğretmen 
veya okul personeli, 1 vakada belediye çalışanı, 1 vakada dekan yardımcısı bu 
grupta bildirildi. 

• Özel kurum çalışanları: Toplam 7 vaka arasında 4 vakada işveren ya da yöne-
ticiler, 1 vakada özel sağlık kurumlarındaki personel, 2 vakada özel güvenlik 
görevlileri bu grupta bildirildi.  

• Bu bulguların genel değerlendirilmesi, LGBTİ+’lara yönelik nefret saldırılarının 
ortadan kalkması için verilecek mücadelenin çok yönlü ve çok katmanlı bir 
yapısı olması gereğine işaret etmektedir. Yasal, kamusal korumanın olmama-
sı, yaygın toplumsal ideolojiyi güçlendirmekte ve cezasızlık algısını destek-
leyici etkide bulunmaktadır. Bu nedenle, kamusal aktörler, şiddeti adeta bir 
“ıslah edici” araç olarak kullanabilmektedir. 

Faillerin yaşları

• Rapor edilen 118 olaydan 27’sinde, yani yaklaşık yüzde 23’ünde failler 18 yaşını 
doldurmamışlardı. 

• Bu 27 vakadaki fail çocuklardan 22’si okul arkadaşlarını hedef aldılar. 

Sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi

• Kişilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin engellendiği toplam 2 vakanın 1’inde 
hak kaybına uğrayan kişinin heteroseksüel trans kadın, diğerinde heterosek-
süel trans erkek olduğu ifade edildi. Bu vakalardaki failler sağlık çalışanları 
oldular. 

Korunma talebinin reddedilmesi 

• Kişilerin kolluk kuvvetlerine yaptığı korunma taleplerinin reddedildiği toplam 
5 vakanın 1’inde kişiler queer trans kadın, 1’inde panseksüel “interseks” ve 
3’ünde gey cis-erkek olarak ifade edildi. Korunma talebi reddedilen 5 kişiden 
2’si takip edilme ve şiddet tehdidine, 2’si fiziksel şiddet ve cinsel tacize ve 1’i 
cinayete teşebbüse maruz kalmışlardı. 
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Polise bildirim 

• Toplam 118 vakadan sadece 17’sinin polise bildirildiği ifade edildi. 4 vakanın 
tanığı bu duruma dair bilgi sahibi değildi. 

• 3 cinayete teşebbüs vakasından 1’i polise bildirildi. 

• 31 fiziksel şiddet içeren vakadan 12’si polise bildirildi.

• 2 silahla yaralama vakasından 2’si polise bildirildi.

• 4 tecavüz vakasından 1’i polise bildirildi.   

• 4 cinsel saldırı vakasından 2’si polise bildirildi. 

Polisin tutumu

• Bu noktada, 118 vakadan 17’sinin polise ihbar edildiğinin anımsanmasında fay-
da var. Bunların 10’unda kişiler yaralanmıştı. 

• Polis, bildirilen 17 vakadan 2’sinde destekleyici, 9’unda ilgisiz, 2’sinde alaycı 
veya aşağılayıcı, 4’ünde ise standart davrandı. 

• Hayatta kalan kişilere ve tanıklara göre polis 17 ihbardan sadece 2’sini nefret 
suçu olarak değerlendirdi. 

• Polisin tutumuyla ilgili olarak hayatta kalanların ve tanıkların verdikleri yanıt-
lar aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir.
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Polise bildirmemenin dört temel gerekçesi (bildirilmeyen 101 vaka arasından) 

Mahkemelere taşınan vakalar

• 3 cinayete teşebbüs vakasından sadece 1’i mahkemeye intikal etti.

• 31 fiziksel şiddet vakasından sadece 4’ü mahkemeye intikal etti. 1 vakanın 
tanığı bu durumu bilmiyordu. 
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• 2 silahla yaralama vakasından 2‘si de mahkemeye taşındı.

• 4 tecavüz vakasından hiçbiri mahkemeye intikal etmedi. 

• 4 cinsel saldırı vakasından hiçbiri mahkemeye taşınmadı. 

Bu bulgular nefret suçlarından hayatta kalan kişilerin genel olarak bir toplumsal 
ya da hukuki destek algılamadıklarını göstermektedir. Bu durum sadece bir tür 
sosyal izolasyona ve dışlanma duygusuna yol açmamakta aynı zamanda, bir da-
yanışma grubu kurarak sadece benzerleriyle güvenli ilişki kurmak ihtiyacı nede-
niyle bireysel ve grup düzeyinde bir tür kapanmaya yol açmaktadır.

Diğer mekanizmalara rapor edilen vakalar 

• Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hiçbir 
vakada başvuru mekanizması olarak kullanılmadı.

• 4 vaka kurum içi görevlilere bildirildi.

• 20 vaka LGBTİ+ örgütlerine rapor edildi. 

• Mağdurların veya tanıkların hiçbirisi barolarca sunulan adli yardımdan bah-
setmedi.

Sağlık hizmetleri

• 118 vakanın 28’inde kişiler fiziksel olarak yaralandı. Bu 28 vakanın 18’inde tıbbi 
kurumlardan yardım almak tercih edildi. 
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• Sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 kişiden 12’si kendilerine yönelik tavrı “uy-
gun” buldu. 3 kişi tavrı “kısmen uygun” bulurken; “hayır, uygun değildi” diyen 
1 kişi oldu. 2 kişi soruyu “bilmiyorum” şeklinde yanıtladı. 

Psikolojik etki ve destek

• Nefret suçuna hedef olan 118 kişiden 50’si, yani yaklaşık yarısı olaydan sonra 
hiçbir şekilde (profesyonel veya sosyal) psikolojik destek almadı. 

• Cinayete teşebbüse maruz kalan 3 kişiden hiçbiri psikolog veya psikiyatrist 
desteği almadı.

• Tecavüzden hayatta kalan 4 kişiden sadece 1’i olaydan sonra psikolog veya 
psikiyatrist desteği aldı.

• Cinsel saldırıdan hayatta kalan 4 kişiden hiçbiri olaydan sonra psikolog veya 
psikiyatrist desteği almadı.

• 31 fiziksel şiddet vakasının sadece 9’unda kişiler olaydan sonra psikolog veya 
psikiyatrist desteğinden faydalandı. 

• 2 silahla yaralama vakasının hiçbirinde kişiler olaydan sonra psikolog veya 
psikiyatrist desteği almadı.
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Ankete katılan kişilerin maruz kaldıkları nefret suçunun üzerlerinde yarattığı psi-
kolojik etkiye dair değerlendirmelerinden seçilmiş örnekler aşağıda yer almak-
tadır. 

“Evet, küçükken ilkokulda yaşadığım dışlanmaları hatırlattı. Bu toplumda 
ne kadar azınlık olduğumu ve böyle bir şeyle karşılaştığımda tekrardan ne 
kadar çaresiz olduğumu hissettirdi.” (Şiddet tehdidi, gey cis-erkek)

“Hala travma yaşıyorum. En ufak sesten korkuyorum.” (Fiziksel şiddet, bi-
seksüel cis-kadın)

“Hayatımın sona ermesini istedim.” (Cinsel saldırı, panseksüel non-binary)

“İçe kapandım ve korku.” (Sözlü saldırı, biseksüel cis-erkek)

“Sosyalleşmemi çok etkiledi, derin travmalar bıraktı.” (Fiziksel şiddet, gey 
cis-erkek)

“Çaresiz, ötekinin de ötekisi, suç işliyormuşum gibi ezik ve çok fazla mut-
suz hissediyorum ve açıklayamıyorum konuşamıyorum kördüğümün için-
deyim korkuyorum.” (Sözlü saldırı, biseksüel cis-kadın)

“Geceleri ağlama krizlerim oluyor. Kimseye söylemem gerektiği baskısı 
beni sürekli tedirgin hissettiriyor.” (Sözlü saldırı, gey trans erkek)

“Aile evinde kendimi güvende hissetmiyorum, yok sayıldığımı görüyo-
rum.” (Psikolojik şiddet, biseksüel agender)
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“Panik atak ve güvensizlik duygusu.” (Fiziksel şiddet, gey cis-erkek)

“Çok üzüldüm ve uzun sure içime kapandım.” (Fiziksel şiddet, biseksüel 
non-binary)

“Depresyon ve sosyofobi oluştu.” (Fiziksel şiddet ve takip edilme, lezbiyen 
interseks)

“O evden taşınmak zorunda kaldım.” (Fiziksel şiddet ve kolluk kuvvetleri 
tarafından korunma talebinin reddi, gey cis-erkek)

3.4. HAYATTA KALAN BEYANLARINDAN ALINTILAR 

Ankete katılan kişilerin paylaşımlarından seçilmiş bazı örnekler aşağıda alıntılan-
mıştır. 

“Son zamanlarda ülkenin üzerine dökülen nefret tohumları önceleri LG-
BTİ+’lara nefretle yaklaşmayan/tehdit olarak görmeyen başta ailem ve 
çevremdeki insanların düşüncelerini olumsuz/rahatsız edici yönde etkile-
di. Önceleri nefret söylemi üretmeyen ailem ve çevremdeki insanlar şim-
di (tahminimce korktukları için) LGBTİ+ bireyleri bir “proje”, “toplumun 
sonunu getirici plan” veya “ahlaksızlığın baş müsebbibi” olarak görmeye 
başladı. Özellikle pandemiden dolayı düzeni değişmiş, özgürlüğü ve pay-
laşım alanı daraltılmış bir LGBTİ+ birey olarak görüyorum. Kendimi çaresiz 
ve çok fazla yalnız hissediyorum. Bu nefret dalgasının ardından işe gir-
diğimde çalışma ortamımda (mutfak) da rahatsız edici, bazen tehditkâr 
olan cümlelere şahit oldum. Önceden benzer ortamda çalışırken de konu-
su açıldığında sadece “farklılık” olarak tanımlanan LGBTİ+’lar sonrasında 
“tehdit” ve “ortadan kaldırılması/yok edilmesi” türevi söylemlerle anıldı. 
Şimdilerde güç aldığım tek şey ‘ümit etmek’.” 

“İnsanların kötülükleri artık çekilmez boyutta...”

“İnsanım ben. Sırf bir insanı bedeni için değil de ruhu için sevdiğimden 
dolayı anormalmişim gibi davranılmasından sorunluymuşum hastalıklıy-
mışım gibi davranılmasından sapık ve iğrençmişim gibi o gözlerle bakıl-
masından ve sevgimi anlatamamaktan yoruldum tükendim artık. İnsanlar-
dan ve kendi ülkemden iliklerime kadar nefret ettim her gün ağlamaktan 
kendimi yiyip bitirmekten ailem duyarsa beni mahveder düşüncelerinden 
ve beni dinlemeyeceklerini anlamayacaklarını bildiğimden hatta döve-
ceklerini belki de dövmekten beter edeceklerini belki de aldığım darptan 
yerden kalkamayacağımı kendimi geçtim kız arkadaşıma bulaşacaklarını 



| 39 |

onu benden uzaklaştıracaklarını hatta sözlü fiziksel fark etmeksizin şiddet 
alacağını düşünmekten gizli saklı yaşıyorum özel hayatımı. Bu durumlar-
dan ve bu çıkmazdan dolayı kendimi kaybettim artık nefes alamıyorum 
yeter. Daha yaşanır bir hayat ve sevginin her şeye yeteceğini anladıkları 
bir dünya istemek olmasını düşlemek kadın erkek vs olarak değil de insan 
gözüyle görülmek kalıplara cinsiyetlere sığacak kadar küçülmediğimiz bir 
hayatı istemek SUÇ MU?”

“Genç LGBTİQA+’lar pandemi ile birlikte ekonomik sebeplerden ve üni-
versitelerin kapanması yüzünden ailelerinin yanlarına dönmek zorunda 
kaldı. Bu hem vücut bütünlüğümüzü hem de mental sağlığımızı kötü etki-
liyor. Hane içeresinde yok sayılıyor, görmezden geliniyor ve şiddete maruz 
bırakılıyoruz.”

“Eminim günde binlerce LGBTİQ+ bireyler sözlü, psikolojik, fiziksel şid-
dete ve dahasına maruz kalıyor. Çoğunu içimize atıyoruz çünkü güven-
liğimizi sağlaması gereken o kurumlarda daha da güvensiz hissediyoruz. 
Emniyette çalışan memurların ayrımcılıkla ilgili eğitim almaları gerekiyor.”

“Annem günlerce lezbiyensen intihar et baskısı yaptı. 25 yaşındaydım. 
Şimdi 26’yım. Aynı evde yaşamak zorundayım pandemiden itibaren bir 
süre. Artık eskisi kadar korkmuyorum. Sosyal medyanın ve arkadaşlarımın 
güçlenmemde çok payı var. Ama sosyal medyadan aldığım ifşa tehditleri-
nin de korkmamda çok payı var.”

“11 yıla yakın bir süre karın tokluğu karşılığında, yeri geldiğinde 5 kişilik iş 
verilerek eşek gibi çalıştırılan, yüzüne karşı ‘’çalışkan, nazik, beyefendi’’ 
olarak tanımlanan bir çalışandım. Sebep belirtilmeden unvanım yeni baş-
layan çoluk çocuğun seviyesine indirilerek psikolojik şiddete uğradım, bir 
nevi istifaya zorlandım, ardından ekonomik şiddet geldi ve tazminatımı 
vermeyeceklerini söylediler... Bir süre geçtikten sonra Facebook’taki açık 
profilimin incelendiğini, ayrımcılığa uğradığımı düşündüm. Çünkü kime 
sorduysam neden unvanımın düşürüldüğünün, hem de başlangıç seviye-
sine alındığının cevabını alamamıştım. Şimdi daha iyiyim, toparlandım... 
Ailemin durumu fena değil. İş bulamadım, pandemi sonrası tekrar ara-
yacağım. Hayatım boyunca kendi kazandığını yemiş biri olarak gururum 
inciniyor tabii ki ama dediğim gibi ailem dert etmiyor, ben üzülüyorum.”

“Tüm toplum, özellikle sağlık çalışanları LGBTİ bireyler konusunda yeterli 
eğitimi almadıkları için üzücü sonuçlar yaşanabiliyor.”

 “Bir insanı cinsel yönelimi ve kimliği için yargılamayın.”
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“Yirmi altı yaşında, doktora yapan bir eşcinselim. Nitelikli bir eğitime ve 
belirli bir ekonomik düzeye sahip olmama rağmen hayatımın belirli kısım-
larında sık sık şiddete maruz kaldım.”

“Öğretmenlerin daha bilinçli olması umuyorum.”

“17 yaşından beri ailem, partnerlerim, eski kocam, yurt hocalarıma kadar 
yaşadığım sürekli bazen sözlü bazen fiziksel tacizin beni ne kadar yordu-
ğunu bu anketle fark ettim. Paylaşmak çok iyi geliyormuş. Teşekkürler.”
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 4. KOLLUK KUVVETLERİNİN TUTUMU 

Araştırma bulgularına göre Emniyet Teşkilatı mağdurlarca başvurulan başlıca 
şikâyet mekanizması oldu.  

Bununla birlikte, 118 vakanın sadece 17’si polise bildirildi; 97’si bildirilmedi; 4 va-
kanın tanıkları bunu bilmiyorlardı. Bu derece az bildirimin çeşitli sebepleri vardı: 
Birincisi, hak kaybına uğrayan kişiler başvurunun işe yarayacağına inanmıyorlar-
dı. İkincisi, polis tarafından medyaya ya da ailelerine ifşa edilmekten çekindiler. 
Üçüncüsü, LGBTİ+ oldukları için polis tarafından ayrımcılığa uğratılmaktan çe-
kindiler. Ayrıca, bazı vakalarda failler bizzat polis memurlarıydı ya da vaka poli-
sin gözü önünde gerçekleşmişti. Sonuç olarak, hak kaybına uğrayanların büyük 
çoğunluğu polisle irtibata geçmek istemediler. 

Özetle, vakaların yaklaşık %15’inin polise şikâyet edilmesine ek olarak, yukarıda 
aktarılan deneyimler de polisin LGBTİ+’ların insan haklarıyla ilgili olumsuz tutu-
muna dair tabloyu tamamlamaktadır. 

Türk hukuk sisteminde, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet özelliklerine 
dayalı nefret suçlarının ya da LGBTİ+’ların sorunlarının tanınırlığının olmadığı göz 
önünde bulundurulduğunda, aşağıda verilen iki grafik, polisin LGBTİ+ kişilere 
yaklaşımını bir bakıma şaşırtmadan sergilemektedir.
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5. İHLAL KATEGORİLERİNE GÖRE 
 NİCEL BULGULAR  

Cinayete teşebbüs, silahla yaralama, tecavüz, cinsel taciz, cinsel saldırı, fiziksel 
saldırı ve mülke zarar, tehditler ve psikolojik şiddet, alıkonulma ve tecrit, takip 
edilme, şiddet tehdidi, cinsel taciz, hakaret veya sözlü saldırı, sağlık hizmetlerine 
erişim engeli ve kolluk tarafından korunma talebinin reddedilmesi kategorileri ile 
ilgili ayrıntılı istatistiki bilgi için Kaos GL Derneği ile iletişime geçilebilir.  
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 6. EKLER 

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumu ne anlamlara gelir?

Yogyakarta İlkeleri’nde geçtiği şekliyle;

Cinsel yönelim, bireyin, kendi cinsine, karşı cinse veya birden fazla cinse karşı de-
rin duygusal, romantik ve cinsel yönelim duyma ve bu cinsten bireylerle mahrem 
ilişkilerde ve cinsel ilişkide bulunma yeteneği olarak; 

Cinsiyet kimliği, her bireyin, doğuştan gelen cinsiyetine uygun düşsün düşmesin, 
dış görünüşünün veya bedensel işlevlerinin tıbbi, cerrahi veya başka yöntemlerle 
iradi değişikliklerini de içerebilecek; bedensel bilinç, giyim kuşam, söz ve davra-
nışlar da dâhil olmak üzere, özel ve kişisel cinsiyetini duyumsaması ve yaşaması 
olarak anlaşılmaktadır. 

İnterseks durumu, mevcut tıp tarafından kadınlar ve erkekler için “atipik” ola-
rak kabul edilen genital organ veya üreme sistemi ile doğmuş kişileri ifade eder. 
İnterseks kişiler, mevcut tıbbın kromozomlara, eşeye veya anatomik cinsiyete 
dayanarak “erkek veya kadın bedeni” saydığı normlara göre sınıflandırılamayan 
kişilerdir.

Nefret suçu nedir? (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın tanımı)

Nefret suçu, önyargı saikli olarak toplum içerisindeki belirli bir gruba yönelik işle-
nen suç türüdür. Cezai bir suçun nefret suçu olarak nitelendirilmesi için iki kriteri 
karşılaması gerekir:

• Suç, idaresi altında bulunduğu adli yargının ceza kanununda suç olarak ta-
nımlanmış olmalıdır.

• Suç, önyargı saikli olarak işlenmiş olmalıdır. 

“Önyargı saikli” demek, failin, suç hedefini korunan özelliklere dayanarak seçme-
si demektir.

“Korunan özellik”; “ırk”, din, etnik köken, dil, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, en-
gellilik, sağlık statüsü ve benzeri bir toplumsal kesim tarafından paylaşılan temel 
veya çekirdek özelliktir.

Nefret suçunun hedefi, korunan özellikleri paylaşan bir grupla bağlantısı olan bir 
birey, birden fazla sayıda birey veya mülk olabilir.
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Çoğu Avrupa ülkesinde ulusal ceza kanunlarına göre suç sayılan eylemler 

Kategori Alt Kategori Tarifi

1. Cinayet · Bir bireyin hayatını kaybetmesine sebep olan tüm saldırı biçimleri 

2. Aşırı fiziksel 
şiddet

· Bir bireyin fiziksel zarar görmesine sebep olma potansiyeline sahip tüm 
saldırı biçimleri 

· Örneğin kundakçılık veya Molotof kokteyli atılması gibi bir mülke yönelik 
olarak gerçekleştirilen ve o mülkte yaşama, o esnada mülkü ziyaret etme 
gibi gerekçelerle söz konusu mülkün içerisinde bulunan insanları öldürme 
potansiyeline sahip tüm saldırı biçimleri

· Bombalı mektup da dâhil bombalar. Buna patlayan veya etkisiz hale 
getirilmiş, bu nedenle de hayati tehlike arz eden tüm uygulanabilir/filiz-
lenebilir bombalar dâhildir. Bu kategori ayrıca yapılan incelemede yanlış 
kurulduğu ve dolayısıyla bozulduğu anlaşılsa bile göndericisi tarafından 
filizlenebilir olması hedeflenmiş tüm cihazlar dâhildir. 

· Adam kaçırma
· Ateş etme
· Silahla veya zarar vermek için kullanılabilecek bir objeyle saldırı

Cinsel saldırı

Cinsel şiddet eylemleri mağdurun hayat arkadaşı (evli veya değil), eski hayat 
arkadaşı, aile üyesi veya aynı evi paylaştığı kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
· Tecavüz14.
· Cinsel saldırı15.
· Yardım sunan bir profesyonelce cinsel istismar, bir başka deyişle yardım 

sunan bir profesyonelle (doktor, terapist, sağlık görevlisi, öğretmen, rahip, 
profesör, polis memuru, avukat, vs.) bir müşteri/hasta arasındaki tüm 
cinsel iletişim biçimleri.

İstenmeyen cinsel girişimler, cinsel iyilik talebi ve cinsel doğanın sözlü veya 
fiziksel olarak ortaya konması da dâhil cinsel taciz.

3. Saldırı

· Bir veya birden fazla insanı hedef alan ve hedeflerin hayatları için tehlike 
arz etmeyip ciddi olmayan tüm fiziksel saldırı türleri. Bu, alt seviye 
saldırıları içerir. 

· Saldırı girişimi, meşru müdafaa veya mağdurun kaçması nedeniyle 
başarısız olan saldırıdır.

· Bir veya birden fazla insana bir obje fırlatma, objenin hedefi bulmadığı 
vakalar da dâhil.

4. Mülke zarar

· Mülkü hedef alan ve hayati tehlike arz etmeyen tüm saldırı türleri. Buna 
küfürlü sloganla veya işaretle boyama veya mülke çıkartma veya poster 
yapıştırma veya grafiti uygulaması veya mülk sahibi ve LGBTİ toplulukları 
arasında bir ilişki sezildiği için mülkün özellikle hedef alındığının belli 
olduğu noktalarda mülke hasar verme de dâhildir.

· LGBTİ topluluğu üyelerinin arabalarına veya diğer kişisel eşyalarına, bu 
sebepten ötürü hedef alındılarının belli olduğu noktalarda zarar verme.

14 Tecavüz; vajinal, anal veya oral penetrasyon da dâhil olmak üzere zorla cinsel ilişkiye girilmesi 
eylemi olarak tanımlanabilir. Penetrasyon bir uzuv veya bir objeyle olabilir. Tecavüz mağdurları 
tehditler veya fiziksel araçlarla ilişkiye zorlanabilir. Herkes tecavüz mağduru olabilir: kadınlar, 
erkekler veya çocuklar, heteroseksüel veya eşcinsel. 

15 Cinsel saldırı; tecavüze veya tecavüz girişimine varmayan, istenmeyen cinsel temas olarak tanım-
lanabilir. Buna cinsel anlamda dokunmalar ve kucaklamalar da dâhildir. 
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Kategori Alt Kategori Tarifi

5. Kundaklama

· Hayatı tehdit eden hiçbir unsurun olmadığı bir noktada mülkte 
kasten yangın çıkarma eylemi, örneğin saldırı esnasında binada kimse 
yaşamıyorsa.

· Başarısız girişimler, örneğin ateşin tutuşmadığı veya kundakçının rahatsız 
edildiği noktalar 

6. Tehditler ve 
psikolojik şiddet

· Tüm açık ve spesifik tehditler, sözlü veya yazılı. Eğer tehdit açık ve spesifik 
değilse vaka kötü niyetli davranış olarak kaydedilebilir.

· Aldatmaca olduğu anlaşılan bütün “bombalar”. Buna gerçek bir cihaz gibi 
görünecek şekilde tasarlanmış ancak kullanılabilir olması hedeflenmemiş 
her şey dâhildir, örneğin patlayıcı malzeme içermeyen bir düzenek.

· Takip, istenmediği halde tekrar eden iletişimler de dâhil (telefonla arama, 
e-posta, mektup, beklenmedik zamanda ortaya çıkma, vb.), bireyi bekleme 
amacıyla bir yerde durma veya bireyi izleme, bireyi ve/veya aile üyelerini 
tehdit etme 

· Bireyin LGBTİ topluluğu mensubu olduğunu halka, kişinin aile fertlerine 
veya çalıştığı yerdeki kişilere açıklama iddiasıyla şantaj yapma 

· Özgürlüğün kısıtlanması (örn: kişiyi kilitlemek) 
· Karalama, örneğin kişinin LGBTİ kimliğini ifşa etme.
· Zorbalık (örn: okulda, işyerinde)

Önyargı saikiyle gerçekleştirilen diğer olaylar (7’nci kategori)

Bu olaylar, ulusal ceza hukukuna göre suç olarak sayılabilir veya sayılmayabilir. 
Bu maddeler, LGBTİ-fobik unsurlar içerdiğinden izlenmesi önem taşır. 

Kötü davranışlar

Nefret söylemi

· Bireylerin hedef alındığı sözlü saldırı. Yüz yüze veya telefonla yapılabilir. 
Yanlışlıkla LGBT toplumuna üye olmayan bireylere yönlendirilen ve bu 
bireyler tarafından duyulan konuşmaları da kapsar.  

· Bireylerin hedef alındığı yazılı saldırı. Eposta, telefon, SMS, ve sosyal 
medya (Facebook, Twitter vb.) veya hedefli mektupları da (belirli 
bir bireye veya birey hakkında yazılan mektuplar) kapsar. Bireylere 
gönderilen LGBT topluluğu veya bireyler hakkında hakaret dolu yorumlar 
içeren yazılı belgeleri de kapsar. Alıcı bireylerin LGBT toplumundan olup 
olmaması bu bağlamda önem teşkil etmez. Hakaret içeren broşürlerin, 
epostaların veya diğer yayınların kitlelere gönderilmesi ise Literatür 
kategorisinde ayrıca ele alınacaktır. 

· Bireylerin hedef alınmadığı sözlü ve yazılı kötü davranışlar (belirli bir 
kişiye yöneltilmeyen genel homofobik ve transfobik yorumlar). İnternet 
ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen davranışları da kapsar. 

· Kamuya yönelik nefret söylemleri (örnekse, politikacıların konuşmaları)

Literatür ve 
müzik

·  Seri üretim sonucu hazırlanan ve birden fazla alıcıya yollanan hakaret 
içerikli literatür ve müzik. Bu kategori, bireysel nefret maillerinden 
ziyade, kitlelere yönelik mailleri kapsar. Bireylere yönelik nefret mailleri, 
(içeriğine bağlı olarak) Kötü davranışlar veya Tehdit bölümlerinde ele 
alınmıştır. 

· Alımlayıcının LGBTİ topluluğuna üye olup olmamasından bağımsız olarak, 
kendiliğinden hakaret içeren literatür.

Ayrımcı olaylar  Suç olarak değerlendirilmeyen her türlü ayrımcı olay
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Mevcut rapor Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Interseks Derne-
ği’nin (ILGA) Avrupa bölgesini teşkil eden ILGA-Avrupa tarafından desteklenen 
Homofobik ve transfobik şiddetin raporlamasını artırın projesinin bir çıktısıdır. 
Projenin hedefi Avrupa’daki lezbiyen, gey, biseksüel, trans veya interseks (LGB-
Tİ) sivil toplum örgütlerinin, homofobik veya transfobik nefret suçlarını ve vaka-
larını daha kalıcı ve sürekli şekilde izleyip rapor etmelerini sağlayacak becerilerini 
güçlendirmektir. 

ILGA-Avrupa 2012’de bu çalışmayı hazırlamak için uyumlulaştırılmış bir veri top-
lama metodolojisi geliştirdi. Metodoloji; uluslararası standartlar ile Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR) tarafından hazırlanmış Nefret Suçları Yıllık Raporu16 göz önünde bulun-
durularak Avrupa çapında yapılan sunumların değerlendirilmesi ve ILGA-Avru-
pa’nın katıldığı Gerçeklerle Yüzleşmek! Nefret suçlarını görünür kılmak projesi17 

gibi geçmiş deneyimlerle elde edilen uzmanlıklar üzerinden yapılandırıldı.

Homofobik veya transfobik şiddetin raporlanmasının artırılması etkinliği 2013’te 
başladı. ILGA-Avrupa Belgeleme ve Savunuculuk Fonu, Hollanda Hükümeti’nin 
de desteğiyle Bosna Hersek, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Mol-
dova, Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Ukrayna’daki 12 ulusal ve yerel sivil 
toplum örgütüne özel kaynaklar sundu. Bu sivil toplum örgütleri daha önce IL-
GA-Avrupa tarafından geliştirilmiş olan metodoloji üzerine eğitimlere tabi tu-
tuldular ve karşılaştırılabilir veriler üretebilmek adına bu yöntemi uygulamayı 
taahhüt ettiler.

Veri toplama ve yayınlama etkinliklerinin, mevcut projenin kapasite geliştirme 
yönünün de desteğiyle, gelecekte daha profesyonel ve sürdürülebilir temeller 
üzerinden geliştirilmesi bekleniyor. ILGA-Avrupa’nın metodolojisi, bu pilot giri-
şimin ardından daha fazla sayıda LGBTİ sivil toplum örgütünün kullanımına su-
nulabilecek. 

Herek, G. M., Gillis, J. R: & Cogan, J. C. (1999). Psychological Sequelae of 
Hate-Crime Victimization Among Lesbian, Gay, and Bixeual Adults. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology. 67 (6), 945-951

16 http://www.osce.org/odihr/108395
17 http://www.ceji.org/facingfacts
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