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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında hukuk alanında gerçekleşt�rd�ğ� Dünya

Anayasalarında LGBTİ+’lar etk�nl�ğ�n�n konuğu Pınar

D�kmen oldu.

D�kmen, etk�nl�k kapsamında dünya anayasalarını

değerlend�rd�.

D�kmen’�n aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

Güney Afr�ka Cumhur�yet�, F�j�, Malta, Portek�z, İsveç,

Ekvador ve Bol�vya’da LGBTİ+’ların hakları anayasal b�r

korunma �çer�s�ndeyken İng�ltere ve Yen� Zelanda’da

�se anayasal düzeydek� met�nlerle korunmaktadır.

İlk olarak 1996 tar�hl� Güney Afr�ka Anayasası’nın 9.

maddes�nde LGBTİ+’lar “c�nsel yönel�m” kavramıyla

ayrımcılık yasağı maddes�nde korunma altına

alınmıştır. Daha sonra 2000’l� yıllarında ortalarında

Portek�z Anayasası ve İsveç Anayasası da �lg�l� hükme

“c�nsel yönel�m” kavramını eklem�şt�r. Bu durumun

yanı sıra Ekvador Anayasası’nda ve F�j� Anayasası’nda

�se “c�nsel yönel�m” kavramının yanı sıra “c�nsel

k�ml�k” kavramı da bulunmaktadır.
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Portekiz Anayasa Mahkemesi Evlilik
Kararları

Portek�z Anayasası ayrımcılık yasağı maddes�nde “c�nsel

yönel�m” �bares� bulunmasına ve evl�l�k hakkına �l�şk�n

maddede b�r c�nsel yönel�m bel�rtmemes�ne rağmen

başvuru sonrası 2009 yılında mahkeme, aynı c�ns�yetten

b�reyler�ne evl�l�ğ�ne �l�şk�n b�r gerekl�l�k yüklenmed�ğ�ne

ve 2010 yılında �se aynı c�ns�yetten b�reyler�n evl�l�ğ�n�n

yasaklanmadığına �l�şk�n hükümde bulunmuştur. Başka

b�r tab�rle nötr b�r yargıda bulunmuştur. Bu hükmün

ardından yasama organına b�r çağrıda bulunmuş ve bu

çağrısı karşılık bularak evl�l�k maddes� yen�den

düzenlenm�şt�r.

Ekvador Anayasa Mahkemesi

Ekvador Anayasası’nda hem c�nsel yönel�m hem de

c�nsel k�ml�k üzer�nden ayrımcılık yasaktır. Bu �fade

d�ğer maddelere de serp�şt�r�lm�ş durumdadır.

Örneğ�n Ekvadorlular �lg�l� maddeye göre c�nsel

yönel�m ve k�ml�ğe saygı duyup bunları tanımakla

yükümlüdür. Öte yandan meden� kanun LGBTİ+’ların

b�rl�ktel�ğ�n� tanısa da yararlanılan haklar evl�l�k ve

meden� b�rl�ktel�k arasında aynı değ�ld�r. Bu durum

�se Ekvador Anayasası’na aykırıdır.
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Portek�z Anayasası ayrımcılık yasağı maddes�nde “c�nsel

yönel�m” �bares� bulunmasına ve evl�l�k hakkına �l�şk�n

maddede b�r c�nsel yönel�m bel�rtmemes�ne rağmen

başvuru sonrası 2009 yılında mahkeme, aynı c�ns�yetten

b�reyler�ne evl�l�ğ�ne �l�şk�n b�r gerekl�l�k yüklenmed�ğ�ne

ve 2010 yılında �se aynı c�ns�yetten b�reyler�n evl�l�ğ�n�n

yasaklanmadığına �l�şk�n hükümde bulunmuştur. Başka

b�r tab�rle nötr b�r yargıda bulunmuştur. Bu hükmün

ardından yasama organına b�r çağrıda bulunmuş ve bu

çağrısı karşılık bularak evl�l�k maddes� yen�den

düzenlenm�şt�r.

Anayasa Mahkemes� evl�l�k maddes�ne sıkı sıkıya bağlı

kalınmasını b�ç�msel boyuta yan� yalnızca asl� kurucu

�kt�dar tarafından çıkarılan belgeye �nd�rgemek olacağını

ve bu durumun Ekvador Anayasası’nın madd� boyutunu

gölgede bırakacağını kararlaştırmıştır. Gelecek nesl�n

korunması argümanı üzer�nden evl�l�k yan� matr�mon�a

kel�mes�n�n köken�ne kadar �n�lm�ş ve kel�me köken�n�n

anne kel�mes�nden geld�ğ� söylenerek evl�l�ğe otant�k ve

�nd�rgemec� b�r yorumda bulunulmuştur. Buna karşılık

Ekvador Anayasa Mahkemes� espr�l� b�r d�lle yanıt verm�ş

örneğ�n Kurbağa anlamına gelen Ambato şehr�ne de bu

kadar otant�k ve �nd�rgemec� yaklaşılamayacağını

bel�rtm�şt�r. Mahkeme bu argümanla b�rl�kte nüfus

sorunu argümanı üzer�nden de evl�l�ğ�n yalnızca nüfusla

�lg�l� olmadığını bel�rterek nüfus sorunu argümanını da

çürütmüştür.
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Katol�k K�l�ses� yaşamın devamı, tanrının emr�, ahlak�

yıkım argümanları get�rm�şt�r. Mahkeme �se bu

argümanlara karşı argümanlarla yaklaşmış ve k�ş�n�n

özerkl�k �lkes�n�, la�kl�k �lkes�n� öne sürmüştür. Mahkeme

argümanında en büyük koz olarak yerl� d�l�ne özgü olan

Sumak kawsay yan� �y� yaşam �lkes�n� örnek göster�yor ve

b�rl�kte yaşayab�lmen�n esas sebeb�n�n çeş�tl�l�k

olduğunu söylüyor.

Tüm bu argümanlar çerçeves�nde meden� kanunun �lg�l�

maddes�n� anayasaya aykırı olduğu gerekçes�yle �ptal

ed�yor ve yasama organına ve �kt�dara çağrıda bulunuyor.

Bu durum c�nsel yönel�m, c�nsel k�ml�k g�b� kavramları

kullanmadan da anayasadak� d�ğer maddelerle kapsayıcı

kararlar ver�leb�leceğ�ne d�kkat çek�yor.

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t Haklar

�ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes� kapsamında

yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k �çer�ğ�n�n ve etk�nl�kte

konuşulanların AB'n�n resm� görüşünü yansıttığı

anlamına gelmemekted�r.
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