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“Ülkemiz dünya,                       meşrebimiz yaşamak; insanca.”

      Fransız filozof Lyotard: ‘’Bir kişi ancak insan olmanın dışında bir şeyse 
haklara sahiptir. O bir insan olmaktan başka bir şeyse, aynı zamanda bir 
‘öteki’ insan olmalıdır.’’ der. Yani sadece kendi varlığından dolayı değil, 
‘’öteki’’ sıfatından ötürü gerçek haklara sahip olabilir. Eğer kendimiz için 
istediğimizi herkes için istersek hak sahibi olabiliriz. Dünyadaki bütün 
insanlar bir gün ötekileştirilme ihtimali ile yaşar ve hak savunuculuğu tüm 
ötekileştirmelere karşı mücadele ile mümkündür. Bugün gelinen noktada 
insanoğlu, hem kendi cinsine hem de diğer canlılara karşı asli vazifesi 
olan yaşatma idealinden bir hayli uzakta kalmıştır. Kendi yaşam alanının 
refahını, diğer tüm yaşamların refahına tercih eder bir hale gelmiştir. 
İnsandaki bir öz olan vicdan duygusu ise rafa kaldırılmış eski bir hissiyattır. 
Fakat ihtimal odur ki; kendinden olmayana sağır ve dilsiz kesilen herkes, 
bir gün sesi duyulmayan o ‘’öteki’’ olmak ile karşı karşıyadır.

     Tüm nefret atmosferinin, yalnızca kendini yaşamanın aksine, bizler, tüm 
canlılar için yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olabileceğine, her canlının 
kendi özüyle ve kimliğiyle yaşatılabileceğine inanmaktayız. Birlikte 
yaşama arzusunun, ortak dil ve diyaloğun yüreklerde kuracağı köprülere 
inanıyoruz. Güç sahiplerinin değil, hak sahiplerinin söz alması taraftarıyız. 
Haksız güçlerin, adaleti yok saymasına, hukukun ve hakların tehdit altında, 
korku iklimine esir tutulmasına izin vermiyoruz. Sırça köşklerin varlığımızı 
ele geçirmesine, varoluşumuzun küf tutmasına müsaade etmiyoruz.   
Kendinden olmayana, temsil edilmeyene hürmeti, bambaşka kimliklere 
saygıyı savunuyoruz. Sizleri, insan kalma mücadelesine omuz vermeye, 
ötekileştirmenin her türlüsüne dur demeye davet ediyoruz. 

 İnsan, var olduğu, doğduğu andan itibaren varlığının bir getirisi 
olarak haklara sahiptir. İnsan hakları, devlete ve topluma karşı 

bireyin doğal haklarının korunması açısından bir zorunluluktur. 
Yaşadığımız çağda, savunulmaya ve korunmaya ihtiyacı olan 
insan hakları, gelişmeye de bir o kadar muhtaçtır. İnsanlığın 
geldiği bu noktada, yalnızca insan haklarının değil tüm canlı 

haklarının savunulması ve bunun bir lütuf olarak değil, 
varlıklarının bir gereği olarak yapılması elzemdir.
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“Acaba le-ge-be-te-i mi desem, ay yok ya elcibiti 
deniyor herhalde, artı da desem mi yoksa plas mi 
denmesi gerekiyor? T neyin kısaltmasıydı acaba? 
+ neyi anlatıyor peki?”
Belki de bunlar birçoğumuzun akından geçen, aşi-
na olduğumuz düşünceler. Elbette ki bu kavramlar 
kimi zaman kafa karıştırıcı olabilir. Herkes sakin 
olsun, derin bir nefes alsın. Aramızda kalmasının 
bu sayısında LGBTİ+ temel kavramları topar-
lanıyor. Hadi başlayalım!
LGBTİ+ bireylerin, cinsel yönelimlerinden ötürü 
toplum içinde aykırı olarak görüldüklerinden iş 
bulma, aile kurma gibi sosyal düzenler başta 
olmak üzere birçok alanda hak ihlaline uğrayan 
gruplardan biri oldukları su götürmez bir gerçek. 
ILGA Derneği’nin raporuna göre Türkiye LGBTİ+ 
haklarını koruyabilmekte Avrupa’da sondan ikinci 
sırada yer alıyor. Keza çoğu temel haklarından da 
mahrum kalan bu bireyler zaman zaman, toplum 
içinde ayrımcılığa uğruyor, dışlanıyor ve nefret 
söylemlerine maruz kalıyorlar. Ne var ki her ne 
kadar konu üzerinde bilgi sahibi olanlar ve ehem-
miyet gösterenler nefret söylemlerini kullanmama-
ya itinayla çalışsalar da dışlayıcı söylemler zaman 
içinde halk dilinde yer ettiğinden kimi zaman 
farkında olmadan da olsa bu sözler kullanılabiliyor. 
Bu açıdan temel kavramlara gelmeden evvel ne-
fret söylemlerinin ve dışlayıcı- ayrımcı söylemlerin 
üzerinde durmak doğru olacaktır.

Nefret Söylemi Nedir?
Nefret söylemi, kişilerin dini inancı, etnik kökeni, cinsel yönelimi veya azınlık olması gibi 
konularda ötekileştirici, ayrıştırıcı, aşağılayıcı söylemlerin bütününe denir. Çoğu zaman 
kasıtlı kullanılsa da kimi zaman süregelmiş atasözleri ve deyimlerden ve tabii birçoğu cinsi-
yetçi olan argo sözlerden de bu söylemler işitilebilir. Tek başlarına suç teşkil etmeseler bile 
hoşgörüsüz, düşmanca bir tutumdan kaynaklanır ve zarara yol açabilecek bir iletişimdir. Ne-
fret suçuna evrilmeye çok müsait bir basamaktır.

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Nedir?
Cinsel kimlik kişinin kendini ait hissettiği, dışarıdan gözlemlerle anlaşılamayan veya fizyo-
lojik bir dayanaktan uzak olan, doğuştan getirilen biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak so-
syal ve psikolojik olmak üzere farklı yönlerden oluşan kimliktir. Esas olan kişinin duygu ve 
düşünceleridir. Cinsel yönelim ise bireyin cinsel, duygusal ve romantik açıdan hangi cinse 
ilgi duyduğunu ve çekim hissettiğini tanımlar. Cinsel kimlik tamamen kişinin kendisi ile ilgili 
iken, cinsel yönelim kişinin diğerlerine olan tercihleridir.

Eşcinsellik Nedir?
Eşcinsel kavramı LGBTİ+ kavramından evvel gelişmiş ve hala kimi zaman bu şemsiye ka-
vramın yerine kullanılan bir terimdir. Kişinin kendi cinsiyetinden olan kişilere karşı cinsel 
yönelimini tarifler. Psikolojik hastalıkların tanımlandığı bir tanı kitabi olan DSM IV’de eşcin-
sellik bir hastalık olmaktan çıkarılmıştır.

Lezbiyenlik Nedir?
Kadın eşcinselleri tarifleyen bir kavramdır. Cinsel kimliğini kadın olarak tanımlayan bir kişi-
nin bir diğer kadına olan duygusal, romantik ve cinsel çekimini anlatır.

Geylik Nedir?
Erkek eşcinselleri tarifleyen bir kavramdır. Cinsel kimliğini erkek olarak tanımlayan bir kişi-
nin bir diğer erkeğe olan duygusal, romantik ve cinsel çekimini anlatır. Ancak bu tanımın 
dışında nispeten daha eski zamanlarda gey kavramı, lezbiyenliği de kapsayacak şekilde 
homoseksüalite yani eşcinselliği, aynı cinsiyetten kişiye olan cinsel yönelimi betimlemek için 
de kullanılıyordu.

Biseksüellik Nedir?
Daha önceleri bu kavram her iki cinsiyete de cinsel yönelimi olan kişileri tanımlasa da son 
zamanlardaki ikili cinsiyet formuna karşı eleştiriler sebebiyle hem kendi cinsiyetine hem de 
diğer cinsiyetlere olan cinsel, duygusal ve romantik çekimi anlatır.
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Trans/Transseksüellik Nedir?
Trans kavramı kendini doğuştan atanan biyolojik cinsiyetine ait hissetmeyenlerin kul-
landığı şemsiye bir kavramdır. Cinsel kimliğini doğumla gelmiş cinsiyetinden farklı 
olarak tanımlayan bireyleri kapsar. Bu şemsiye kavramın kümesine girmek için cerrahi 
bir operasyondan geçme şartı aranmaz. Trans kavramı cinsel yönelimle değil, cinsel 
kimlikle ilgili bir terimdir. Kişi hem trans olup hem de lezbiyenlik, geylik veya başka cin-
sel yönelimlere sahip olabilir. Transseksüalite ise translığım tersine tıp literatürüne ait 
ve içinde medikal veya cerrahi bir müdahale anlamını da barındıran bir terimdir.

İnterseks Nedir?
İnterseks bireyin cinsel organının dişil veya eril özelliklerinden birine belirgin olarak 
sahip olmadığı veya her ikisine de sahip olduğu durumdur. Bu tipik sınıflardan birine 
katı bir şekilde uymayan bir cinsiyet karaktersizliğine sahiplerdir. İnterseks durumunun 
çocuk yaşta keşfedildiğinde, kimi sağlık otoritelerinin görünürde bir cinsiyete dair seçim 
yapılması gerektiğini ebeveynlere dayatması ve böylesine bir seçimin çocuğun rızası 
ve istediği dışında ailesinin onun adına yapması bir hak ihlali olarak kabul edilmektedir.

Peki ya +?
Günümüzde ikili cinsiyet rejiminin aksine cinselliğin geniş bir spektrum olduğu düşünc-
esinden kaynaklı olarak, LGBTİ+ kavramı içindeki harflerin tam olarak karşılamadığı 
kişiler için diğer cinsel kimliklerin ve yönelimlerin altında toplandığı bir şemsiye kavram 
olarak tasarlanmıştır.

Aseksüellik Nedir?
Kişinin herhangi birine cinsel bir çekim hissetmemesidir. Bu durum böyle süre-
gelmiş veya sonradan oluşmuş olabilir. Tıpkı altında bulunduğu LGBTİ+ kavramı gibi 
aseksüellik de bir spektrumdur ve değişen ölçülerdeki hisleri, farklı aşamaları altında 
barındırır.

Non-Binary nedir?
İkilik dışı anlamına gelir. Geleneksel cinsiyet tanımlarından kendisini kadın ve erkek 
kategorilerinden herhangi birinin içinde tariflemeyenler için kullanılır.

Lubunca Nedir?
Kamusal alanlarda diyalogların anlaşılamaması ve bundan ötürü problem yaşamamak 
amacıyla oluşturduğu düşünülen Lubunca, Romanca, Arapça; Yunanca gibi birçok 
dilden sözcükleri de barındıran bir LGBTİ+ jargonudur. Mesela;
gullüm: eğlence, şamata
madi: olumsuz, kötü, fesat
maydanoz: saç
naşlamak: gitmek, kaçmak gibi...

LGBTİ+ hareketiyle bu gruba mensup olan bireyler kendilerini görünür kılarak yok 
sayılmanın ve baskının önüne geçip, toplumdan kabul beklemektedirler. Yaşadıkları 
hak ihlallerini, ötekileştirilmeyi ve ayrıştırılmayı yenmenin ve dışlanmamanın mü-
cadelesini sürdürmektedirler. Her yıl haziran ayında Stonewall Ayaklanması’nın yıl 
dönümünde dünya çapında Onur Yürüyüşleri düzenlenir.

Kaynaklar:
https://kaosgldernegi.org/images/library/2020sss10x14-web.pdf https://community.lgbti.org/forum/
thread/409-lubunca-sözlük/ https://tr.euronews.com/2019/05/17/17-mayis-homofobi-karsiti-gun-turki-
ye-lgbt-i-haklarinda- avrupa-da-sondan-ikinci-sirada



KUİR EMEK PATRONLARI YENECEK

Berfin Hanalp

        Çalışma hakkı en temel haklardan biridir. 
Kişinin hayatına devam edebilmesi için bu 
hakkın koruma altına alınması gerekir. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin 23. ve 24. 
maddesinde bu hak koruma altına alınmıştır. 
Türkiye özelinde inceleyecek olursak, “peki 
ya LGBTİ+’lar bu haklardan faydalanabili-
yor mu?” sorusundan hareketle Kaos GL ve 
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin 
2020 yılı kamuda ve özel sektörde çalışan 
LGBTİ+’ ların durumu başlıklı yayınladığı 2 
raporu inceledik. Özel sektor çalışanı 674 ve 
kamuda çalışan 175  LGBTİ+ katılımcı var. 
Rapor verilerine çevrimiçi anketle ulaşılmış. 
Bu durum teknolojiye erişimi olmayan, te-
knolojiye uzak olan LGBTİ+’ ların dahil ol-
madığı anlamına geliyor. Oranların kıymetli 
ve çok daha yüksek olduğunu hatırlatarak 
başlamak isterim.

LGBTİ+ kamu çalışanlarının %3,4’ü 
işyerinde açık olabiliyor
       Rapora göre iş yerinde açık olan kamu-
da çalışanı  LGBTİ+’ ların oranı %3.3  iken 
% 49.1’i kapalı olduğunu belirtiyor. Özel 
sektörde ise durum pek iç açıcı olmasa da 
kamuya oranla kapalı olan kişi sayısı daha 
düşük. % 32.3’i kapalı olduğunu %14.8’i açık 
olduğunu belirtmiş.  Açık olamamanın başlı 
başına bir ayrımcılık olduğunu belirtmek ger-
ek. Peki ya neden açık olamayan bu kadar çok 
çalışan var? Çünkü LGBTİ+ çalışanlar açık 
oldukları takdirde işlerini kaybetme korkusu 
yaşıyor. Bu durum işe sahip olan LGBTİ+’lar 
için de geçerli. Peki ya işe alım sürecinde nel-
er yaşanıyor? Kamu çalışanlarının sadece  
%3.4’ü açık olabildiğini belirtirken özel sek-
törde  %8.9’u işe alım sürecinde açık olabili-
yor. Bir katılımcının yorumu şu şekilde “Bir 
hetero nasıl cinsel kimliğini açıklama gereği 
duymuyorsa ben de açıklama gereği duymuy-
orum.” Gayet haklı bir yorum. Ancak akıllara 
şu soru geliyor: açık olsalardı işe alınabilirl-
er miydi? Çalışma hayatında yer almak da 
LGBTİ+’lar için oldukça zor .

 Rapora göre çalıştığı kurumdaki iş 
ilanlarında LGBTİ+ çalışanların başvurusunu 
destekleyici veya engelleyici herhangi bir açık 
veya örtülü kriter ile karşılaşan özel sektör 
çalışanı 54 katılımcı var. Destekleyici ibarel-
ere rastlayan bir çalışan, “Kurumumuzun 
tüm iş ilanlarında din, dil, ırk, cinsiyet kim-
liği ve cinsel yönelim ayrımcılığı yapılmaya-
cağı, kadın adaylara öncelik tanınacağı ve bu 
kapsamdaki ayrımcılığın iş protokollerimize 
aykırı olduğu bilgisi yer alıyor.” ifadelerini 
eklemiş. Engelleyici ibarelerle karşılaştığını 
ifade eden bireylerden biri ise ilanların sa-
dece ikili cinsiyet sistemi üzerine kuru-
lu olduğundan bahsediyor. Kamu çalışanı 
LGBTİ+’ların ise bir kısmı atama usulü ile işe 
alındıkları için herhangi bir destekleyici veya 
engelleyici ifadeyle karşılaşmadıklarını be-
lirtiyor. İşe alımda özel sektörde ayrımcılıkla 
karşılaşan çalışanların oranı %6.7,  %22.6’sı 
ise karşılaşmadım çünkü LGBTİ+ kimliğimi 
gizliyorum cevabını vermiş. Kamuda da du-
rum hemen hemen aynı. Karşılaşmayanların 
büyük bir çoğunluğu kimliklerini gizledikleri 
için karşılaşmadığını belirtiyor. Çalıştığı ku-
rumda bizzat ayrımcılığa maruz kalanların 
oranları özel sektörde %9.1 iken kamuda 
%10.9. Yine karşılaşmadığını söyleyenlerin 
bir kısmı gizlediği veya belli olmadığı için 
karşılaşmadığını ekliyor. 



 Özel sektörde nefret söylemine maruz 
kalan LGBTİ+’ların oranı %36,9’ du. Oranın 
oldukça ciddi olduğu ortada.  LGBTİ+’ların 
yaşadıkları ayrımcılığı bildirmedikleri 
raporda oranlara baktığımızda çok açık bir 
şekilde görünmekte. Ayrımcılığa uğrama-
dan önce önlemeye yönelik ne gibi tedbirler 
alınıyor buyrun buna bakalım. Raporda yer 
alan “Çalıştığınız kurumda cinsiyet kim-
liği/ cinsel yönelim/ interseks durumuna 
dayalı ayrımcılığı önlemeye yönelik kural-
lar veya kurullar var mı?” sorusuna, kamu-
da çalışan LGBTİ+’ ların %6,9’u var yanıtını 
vermiş. Özel sektörde ise bu oran %12.6. 
Katılımcıların bir kısmı bu kurallar ol-
masa dahi ayrımcılık yaşadıkları takdirde 
yaptırımın olacağını düşünüyor. Kamuda 
çalışan bir katılımcı şunları ekliyor, “Açıla-
cak bir soruşturma sonrası “gayri ahlaki” 
davranış üzerinden uyarma, kınama, aylık-
tan kesme ve memurluktan uzaklaştırma 
yaptırımları uygulanabilir.” Pandemiyle 
beraber kod 29’ un uygulamasının artmas-
ıyla gözden çıkarılabilecek ilk grubun da 
LGBTİ+’lar olabileceğini eklemek gereki-
yor. Bir katılımcı ise endişelerini şu şekilde 
belirtiyor “Ben rapor sürecindeyim, cinsiyet 
değişikliği davamı açtığımda muhtemelen di-
siplin soruşturması açarlar.” Aslında işe alım 
sürecinde, iş hayatında ayrımcılığa maruz 
kalmayan birçok LGBTİ+ kimliğini gizlediği 
için karşılaşmadığını söylüyor. Peki ya sen-
dikalar ve meslek örgütleri bu ayrımcılığın 
neresinde kalıyor? 

 Kamu çalışanı LGBTİ+’ların %42.2’si sen-
dika veya meslek örgütü üyesi olduğunu 
belirtiyor.  Ancak ayrımcılık burada da de-
vam ediyor. % 62.8’i LGBTİ+ kimliğine dair 
tamamen kapalı olduğunu söylüyor. Sendika 
veya meslek örgütünde ayrımcılık yaşayan 
katılımcıların oranı ise %6.4 ancak bu oranın 
çok daha fazla olduğunu belirtmeliyim. 
Çünkü katılımcıların büyük çoğunluğu LGB-
Tİ+ kimliğini gizlediğini veya bilinmediğini, 
belli olmadığını söylüyor. 

    Katılımcılar tarafından LGBTİ+ çalışanlara 
yönelik ayrımcılık ile mücadele önerileri de 
paylaşılmış raporda. Katılımcıların büyük bir 
çoğunluğu yasal önlemlerin alınması gerek-
tiğini belirtmiş. Ayrıca dayanışma ağlarının 
genişletilmesi de diğer bir öneri. O halde biz 
de yazımızı katılımcılardan bir paylaşımla 
bitirelim. “İş hayatında, konuştuğumuz bu 
konuların aslında hiç yeri bile olmamalıdır.
Çalışan herkes adil ve ayrımcılık olmadan 
emeklerinin karşılığını almalıdır. Adalet 
tanımının güç kaybetmediği, insanların ter-
cihlerinden dolayı ötekileştirilmediği iş or-
tamlarının artması dileğiyle…”

https://kaosgldernegi.org/images/library/
o-zel-sekto-r-2020.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/
kamu-c-alis-anlari-2020.pdf

 Türkiye’ de  kamu çalışanı  LGBTİ+’ların %56,6’sı işyerinde LGBTİ+’lara 
yönelik nefret söylemiyle karşılaşıyor
      Rapor bulgularına göre Türkiye’ de kamu çalışanı LGBTİ+’ların %56,6’sı işyerinde 
LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemiyle karşılaşırken özel sektör çalışanı LGBTİ+’ların ise 
%36,9 ‘u nefret söylemine maruz kalıyor. Dikkat çeken noktalardan ilki kamuda nefret 
söyleminin özel sektöre göre yüksek olması. Yani ötekileştirme bir şekilde bizzat devlet eliyle 
yapılıyor diyebiliriz. Bu ülkede bizzat devlet tarafından nefret söylemine maruz kalmayan bir 
grup kaldı mı bilmem ama LGBTİ+’ ların fazlasıyla maruz kaldığı, hedef gösterildiği aşikar. 

Aklıma gelen bazı örneklerden bahsedeyim. 

Boğaziçi eylemleri sonrası partisinin il kongresinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan “LGBT, yok böyle bir şey, bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle ge-
leceğe yürümektedir.” demişti. Geçtiğimiz yıl Onur Haftası’nda ise LGBTİ+’ları hedef alarak 
şunları söylemişti: “Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmay-
acağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyun-
ca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek genç dimağları zehirlemenin peşindeler. 
İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde 
aynı sapkınlığın ortaklarıdır.’’ Yine Boğaziçi direnişi başladığı sıralarda İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu ‘’Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 
4 LGBT sapkını gözaltına alındı!’’ tweetini paylaşması üzerine twitter tarafından tweeti 
kaldırılmıştı. Bunlar benim aklıma gelenler sadece, kim bilir daha niceleri vardır. İktidar sa-
hiplerinin LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminde bulunması kamuda oranın bu denli yüksek 
olmasına etki etmiştir muhakkak ama onlara kötü bir haberimiz var. LGBTİ+, var böyle bir 
şey! 



 Ben bu yazıyı yazmaya başlamadan önce haberleri 
takip ederken her gün yepyeni bir mağduriyet haberi 
düşüyordu basına. Sağlık hakkına erişimin zorluğu, hastane 
sevklerinin geç yapılması veya yapılmaması, revirde her 
zaman doktor bulunmaması, sevklerde arama baskısı 
ve (özellikle astım hastalarını kötü etkileyen) tek hücreli 
ring araçlarıyla sevk zorlaması, ağır hasta mahpusların 
hastalıklarının son dönemlerine gelmelerine rağmen 
tahliye edilmemesi, gerek hapishane revirlerinde gerek 
hastanelerde hasta mahpusların gerçekten tedavi edilmeyip 
(ağrı kesici gibi) geçici/belirtileri önleyici ilaçlarla baştan 
savılması, ısıtılmayan ve havalandırılmayan koğuşlar, 
mahpusların gün ışığından yeterince faydalandırılmaması, 
diyet yemeklerinin verilmemesi, temiz suya erişim 
sorunları raporda yer alan şikayetler arasında. Ayrıca 
pandemide risk grubunda olan mahpuslar için önlemlerin 
alınmadığına da yer verilmiş. 
Son günlerde basında yer alan Giresun’da tutuklu bulunan 
Fransız asıllı eşcinsel mahpus Fabien Azoulay‘ın düzenli 
olarak tacize uğraması ve tehdit edilmesi üzerine Türkiye 
hapishanelerinde bulunan  LGBTİ+ mahpusların durumu 
da gündeme geldi. Hapiste LGBTİ+ sivil toplum dergisinin 
aktardığı habere göre, Giresun hapishanesinden ailesine 
gönderdiği mektuplarda Azoulay, “Bir mucize için her gün 
dua ediyor ve ağlıyorum. Burada 16 yıl sekiz ay kalmayı 
hayal bile edemiyorum” diye yazdı. Eşcinsel ve Yahudi olan 
Azoulay, günlük olarak tacize uğradığını, kötü muamele 
gördüğünü ve tehdit edildiğini belirtti. Haberde aktarılana 
göre cinsel yönelimini diğer mahpuslardan saklamaya 
çalışsa da Azoulay, Kasım 2019’da homofobik bir saldırının 
kurbanı oldu. Avukatının aktardığı bilgilere göre bir 
mahpus, eşcinsel olduğunu biliyordu. Gecenin ortasında, 
Fabien Azoulay’ın vücudunun her yerine kaynar su fırlattı. 
Bu durum ikinci derece yanıklara sebep oldu, Fabien 
Azoulay  hastaneye kaldırıldı. LGBTİ+ mahpusların sayısı 
net olarak bilinmese de hapishanede ciddi ayrımcılık, 
transfobik ve homofobik tutumlara maruz kaldıklarını 
tahmin edebiliyoruz.

TÜRK SİNEMASINDA LGBTİ+ 
GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Türkiye sinemasının ilk zamanlarında, travesti temsilleri 
kılık değiştirme sureti ile filmlerde kendine yer bulmuştur. 
1960’lara gelindiğinde kadın eşcinseller, 1980’lerde erkek 
eşcinseller gerçek temsillerle yer edinmiştir. Filmlerde gös-
terilmesi kadar, ne şekilde gösterildiği, nasıl temsil edildiği 
de oldukça önemli. 

 

İlk yıllarda, LGBTİ+ kimliklerin toplum içindeki konumlarına, 
sahip olduğu veya gasp edilen haklarına, uğradıkları psiko-
lojik veya fiziksel şiddete değinilmemiştir. Bu yıllarda, izle-
yiciyi güldürmek amacıyla oyuncular kılık ve kıyafet değiş-
tirerek atanan cinsiyetinin karşıtını canlandırmıştır. Yani bir 
kimlikten ziyade, hikâyeyi desteklemek için yan unsur olarak 
işlenmiştir. 1960’lara gelindiğinde ise LGBTİ+ kimlikler bir 
güldürü unsuru olarak değil, varlığını belli edecek biçimde 
gösterilmiştir. Nihayet kimlik temsillerini işlemeye başlayan 
yönetmenler Atıf Yılmaz, Metin Erksan ve Halit Refiğ’dir. Fa-
kat 60’larda en göze çarpan film, lezbiyen yakınlaşmalarına 
yer veren Hulki Saner’in yazıp yönettiği Fıstık Gibi Maşal-
lah’ıdır. Filmdeki iki karakter, kendilerini arayan mafyadan 
kurtulmak için kadın kılığına girer. Bu sahneden sonra filmde 
pek çok homofobik söylem ve heteroseksüelliğin tek normal 
olduğunu, aksinin mümkün olmadığını ifade eden diyaloglar 
yer alır. Filmde homofobik ve transfobik söylemlere maruz 
kalan karakter Naci, filmin sonlarında, girdiği kadın kılığıyla 
sevdiği kadını öper. Filmin sonuna doğru herkes “normal”e 
döner. Kılık değiştirmenin hikâyede mecburi ve güldürü 
unsuru olduğu mesajı verilir. Bu film, homofobik ve trans-
fobik diyaloglarına rağmen, LGBTİ+ görünürlüğü sağladığı 
için, lezbiyen yakınlaşmasını gösterdiği için dikkatleri çeker. 
60’larda ne kadar translar kimliği ile değil de güldürü unsuru 
olarak gösterilse de fobik söylemler kullanılsa da LGBT+ ko-
nulu filmlerin önünü açması bakımından önemlidir.

 

70’lerin sinemasında ise lezbiyen ilişkileri aslında lezbiyen-
fobik söylemlerle gelişir ve pornografik amaçlarla çekilmiştir. 
Parayla Değil Sırayla filminde, iki kadının birbirini cinsel olarak 
tatmin edemeyeceği, erkeğin mutlak olması gerektiği yönün-
de ifadeler yer alır. 1980’de, darbeden sonra ise gelen sansür 
gereği pornografik filmler çekilememiştir. Nitekim bu dönem 
Bülent Ersoy trans kimliği ile bir filmde rol almış, canlandırdığı 
karakter filmin sonunda davalık olmuş ve mahkemede erkek 
olarak yaşayacağına dair söz vermiştir. Aynı zamanda trans 
kimliğin hastalık, sapıklık olduğunu ifade eden cümlelere de 
diyaloglarda yer verilmiştir. Film bir yandan trans bireylerin 
yaşadıkları zorluğu seyretme imkânı verirken bir yandan da 
transfobik içeriğe boğmakta. Yine bu dönemde, feminen tav-
rının güldürü öğesi olarak kullanılmadığı ilk gay karakterini 
Acılar Paylaşılmaz’da görüyoruz. Filmdeki gay karakterin ba-
basının diyalog kurduğu kişinin “Yak artık ışıkları avukat bey 
insanlar özgür doğup özgür yaşamalıdırlar” demesi ile, eşcin-
sellik bir hastalık gibi gösterilmekten ziyade kabul ettirilmeye 
çalışılmıştır.

 

90 döneminde lezbiyen ilişkilere, trans bireylere ve seks işçi-
lerine sinemada yer verilmiştir. LGBT+ bireylerin karakterleri-
ni ve hayatlarını konu edinen filmlerin seyirciyle buluşturması 
sebebiyle önemli bir dönemdir. Fakat bu filmler ne kadar LG-
BTİ+ bireylerin yaşantısını göz önüne serse de yine trans-
fobik söylemler ve anlamlar yer alır. Dönersen Islık Çal bu 
filmlerden biridir. Filmin giriş sahnesinde, trans bireyin çocuk-
ken cinsel istismara maruz kaldığı görülür. Bu sahnede trans 
kimliği çocukluk travmasına bağlanmıştır.

 

LGBTİ+ hareketinin görünür olmasıyla, LGBTİ+ karakterle-
re sinemada daha çok yer verilmeye başlanmıştır. 2000’lere 
bakıldığı zaman LGBTİ+ konulu filmlerin çoğaldığını bariz bir 
şekilde görürüz. Ali Kemal Güven’in ilk uzun metrajı Kraliçe 
Fabrika’da filminin gösterimi, iki erkeğin öpüşme sahnesi ge-
rekçe gösterilerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca engellendi. 
Fakat film yurt dışındaki bazı festivallerde gösterime girmiştir. 

 

Beyza ÇAVDAR



Bu dönemde belgesel filmlere de yer verilmiştir. Çürüğüm As-
kerim Reddediyorum, Ben ve Nuri Bala örnek olarak verile-
bilir. Bu iki belgeselde genel olarak bireylerin maruz kaldığı 
homofobik davranışlara, nefret söylemine ve şiddete, gele-
neksel normlar gereği yapmak zorunda bırakıldıkları pek çok 
şeye, LİSTAG üyesi ailelerin katılımıyla çekilen Benim Ço-
cuğum belgeselinde ise transfobik ve homofobik davranışlar 
karşısında bireylerin nasıl ayakta kalabileceğine değinilmiş-
tir. 2020 çıkış tarihli Volkan Güleryüz yapımı “İris”, biyografik 
trans belgesel filmdir. Film, Institut François İstanbul’da dün-
ya prömiyerini gerçekleştirmiştir.

 

2000’lerin sinemasında değinmemiz gereken yönetmenler-
den biri Ümit Ünal’dır. 9 (2002), Nar (2011) ve Aşk Büyü vs. 
(2019) filmleri ile sinemada LGBTİ+ görünürlüğüne katkı sağ-
lamıştır. Antalya Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nden 
üçer ödül, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nden de bir 
ödül ve Inside Out Toronto LGBT Film Festivali’nden de bir 
ödül kazanan Aşk, Büyü vs.’nin üzerinde durmak istiyorum. 
20 yıl sonra bir araya gelen, gençliklerinde aşk yaşamış ve 
çeşitli sebeplerle ayrı düşmek zorunda kalan Eren (Ece Diz-
dar) ve Reyhan’ın (Selen Uçer) iki gününü izliyoruz. Bakan 
çocuğu Eren, bakanın köşkünün bekçisinin kızı Reyhan… 
Ailelerin öğrenmesiyle beraber, Ada’dan ayrılmak zorunda 
kalıyor Eren. Reyhan önceleri devamlı mektuplar, şiirler ya-
zıp göndermiş Eren’e. Eren yıllarca habersiz yaşamış, annesi 
hastayken verene kadar. Eren’in ailesi, statüleri nedeniyle mi 
bu aşkın duyulmasını istememişti? Reyhan’ın babası bekçi 
değil de yüksek statülü biri olsaydı durum değişir miydi? So-
run cinsiyet değil de sınıf farkı mıydı, bu yüzden mi anne aşk 
mektuplarını Eren’in eline er ya da geç tutuşurdu? Sorular art 
arda sıralanıyor bu noktada. Eren’in babasının Reyhan’ın iş 
bulmasına engel olması bunları destekler nitelikte. Reyhan, 
Eren’i Ada’dan geri göndermek için, gençlikte yaşadıkları 
aşka ne kadar “yaramazlık” dese de bastıramıyor o özlemini, 
aşkını. Ümit Ünal, toplumun geleneksel normlarını irdeleye-
rek, meselenin bundan çok uzak olduğunu, her şeyden önce 
hislerin konuşması gerektiğini göstermiş adeta. Bunu şiirsel 
bir etki yaratarak başarmış. Her şeyden önce hisler konuş-
sun. Aşka cinsiyet engel olmadığı gibi “sınıf” farkı da engel 
değil.

 

Sinemada LGBTİ+ görünürlüğü sağla-
yan yönetmenlerin sansüre ve yasak-
lamaya maruz kalmaması imkansız. 
2017’de Bursa’da gösterilecek olan 
ve transeksüellerin gündelik hayatına 
odaklanan Gacı Gibi belgeselinin gös-
terimi yasaklandı. Yine 2017’de İstan-
bul’da düzenlenecek olan “Kuir Kısalar” 
gösterimi Beyoğlu Kaymakamlığı tara-
fından engellendi. 2019 yılında, Yıldız 
Teknik Üniversitesi sinema kulübünün 
düzenleyeceği “Sinemada cinsiyet ve 
kimlik” konulu film gösterimi, “Eşcinsel-
liği özendiriyorsunuz, bu konu bizim kır-
mızı çizgimiz” denilerek engellendi.

 

2020 yılında ise Netflix’te yayınlanacak 
olan Çağan Irmak yapımı “Şimdiki Ak-
lım Olsaydı” isimli dizi, eşcinsel karakter 
barındırdığı için çekimleri başlamadan 
iptal edildi. RTÜK ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın çekimlere izin vermediğini 
dizisinin senaristi Ece Yörenç doğruladı.

 

Kısaca; bir güldürü unsuru olarak, kılık 
ve kıyafet değiştirme suretiyle yapım-
larda yer almaya başlayan karakterler, 
belgesel kısa film ve sinema filmlerinde 
özellikle 2000 yılından sonra daha görü-
nür hale gelmiştir. Türk yapımı pek çok 
film uluslararası düzenlenen festivaller-
de gösterime girmiş, pek çoğu ulusal ve 
uluslararası festivallerden ödülle dön-
müştür.

 

Beyza Çavdar



Fırlatıldıkları dünyaya neden geldiğini sorgulayan bireyler kendi var-
lıklarını genellikle başkaları üzerinden tanımlarlar. Başka bir deyişle 
kendi değerlerini ötekine göre belirlerler. Bu da doğal olarak ‘ben’ ve 
‘başkası’, ‘benim gibi olanlar’ ve ‘benim gibi olmayanlar’ olarak grup 
oluşturur. Kimlik bir süreç olarak, bir anlatı olarak, bir söylem olarak 
daima ‘öteki’nin konumundan anlatılır. Bu ayrım ise insanlar ve grup-
lar arasında doğal bir ayrımcılığı doğurur.

Ayrımcılık, bireylerin modern hukuk sistemi ve toplumsal yaşamda   
ırk, din, dil, etnik köken, mezhep ve cinsel yönelim bağlamında “eşit” 
olduğu ve bu kategorilerden herhangi birine mensup olduğu gerek-
çesiyle yargılanma, dışlanma ve ötekileştirmeye maruz bırakılama-
yacağı ilkesine dayanmaktadır. Ayrımcılığın önüne geçen en etkili 
denetleme aracı olarak modern hukuk, eşitlik ilkesi temelinde, temel 
insan hakları kavramına dayanarak, bütün bireyleri “aynı” olmasalar 
bile haklar bağlamında “eşit” olarak tanımlamıştır (Göregenli, 2012: 
18).  Ayrımcılığın, bir grubun üyelerine karşı önyargılar ve kalıp yar-
gılardan oluşan psikolojik bir arka planı mevcut olup; hor görme, ka-
çınma ve nefret etmeye kadar varan olumsuz tutumları içermektedir. 
(Göregenli, 2012: 21)

Türkiye’nin de çok kültürlü yapısına rağmen ayrımcılık alanında ge-
rek sosyal bilim literatüründe gerekse hukuksal bağlamda derin bir 
boşluk vardır ve bu Türk modernleşmesinin birlik beraberlik ideoloji-
sine dayanarak, dili Türkçeden, dini İslam’dan farklı olan grupları yok 
sayma eğiliminden kaynaklanmaktadır. (Çayır ,2012: 6). Türkiye’de 
heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini 
yasaklayan herhangi bir yasa olmamakla birlikte, cinsel yönelim/
cinsiyet kimliği ayrımcılığının yaygın olduğu, sıkça işlenen trans cina-
yetleri veya LGBTi+’lara yapılan saldırılardan açıkça anlaşılmaktadır.

Ötekileştirmenin en belirgin yolu sözler ve davranışlarla, nefret içerikli karşı tarafın haklarını 
ihlal eden saldırgan davranışlar içine girmektir. Nefret söyleminin içeriğini oluşturan ‘nefret’ 
kelimesini Türk Dil Kurumu ‘bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu; 
tiksinme, tiksinti; birinin kötülüğünü istemeye varan tutku, yok etme isteğine varan bir yadsı-
ma; sevmeme, uzaklaştırmayı, ortadan kaldırmayı isteme’ şeklinde açıklamıştır (tdk.gov.tr). 
İnsani bir duygu olan nefretin ideolojinin bir unsuru olup söylem haline gelmesinin tehlikeli 
sonuçları olmaktadır (Aygül, 2013: 20). 

Avrupa Konseyi’nin 1997 tarihli tavsiye kararında nefret söylemi, tanımı şöyledir: “Irkçı nef-
ret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan milliyetçilik 
de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, sa-
vunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir. Bu anlamda ‘nefret söylemi’ muhakkak 
belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır” (aktaran, Sosyal Değişim 
Derneği, 2012: 9). Geleneksel olarak nefret söylemi bir azınlığa, etnik, kökene, dini ya da 
cinsel kimlik olarak heteroseksüelliğin dışında tüm cinsel kimliklerin ötekileştirildiği, belli bir 
gruba yönelik incitici ve nefret dolu konuşmalar, yazılar ve yaygın olarak iftiraları ifade eden 
bir kavramdır. Nefret ‘ötekilere’ yönelik saygısızlık, hoşlanmama, alçaltma, onaylamamanın 
ötesinde, düşmanlık, inkâr, zarar verme isteği, hedef grubu sessizleştirme, pasifleştirme iste-
ği ve onlara karşı bir savaş deklarasyonu içermektedir (Peltonen, 2010: 52).

Nefret söylemini manevi şiddet olarak değerlendiren yardımcı psikolojik, fiziksel, sözel ve 
ekonomik şiddet türleri olduğundan bahseder. Alay etme, isim takma, yıkıcı eleştiriler, suç-
lamalar sözel şiddet olarak değerlendirilirken; kıskançlık, baskı uygulamak, gözdağı vermek 
psikolojik şiddet kapsamına girmektedir. Şiddet türlerinin tümünün temelinde egemenlik kur-
ma isteği yer alır ve şiddetin amacı şiddet uygulanan kimseyi korkutmak, sindirmek, yönet-
mek, sömürmek ve onu kendi sosyal varlığı için bir tehdit olmaktan çıkarmaktır (Yardımcı, 
2014).

Ötekinin de Ötekisi: LGBTi+ 
ve Nefret Söylemi

Fatma Zehra BAL



Ötekileştirmenin en belirgin yolu sözler ve davranışlarla, nefret içerikli karşı tarafın haklarını 
ihlal eden saldırgan davranışlar içine girmektir. Nefret söyleminin içeriğini oluşturan ‘nefret’ 
kelimesini Türk Dil Kurumu ‘bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu; 
tiksinme, tiksinti; birinin kötülüğünü istemeye varan tutku, yok etme isteğine varan bir yadsı-
ma; sevmeme, uzaklaştırmayı, ortadan kaldırmayı isteme’ şeklinde açıklamıştır (tdk.gov.tr). 
İnsani bir duygu olan nefretin ideolojinin bir unsuru olup söylem haline gelmesinin tehlikeli 
sonuçları olmaktadır (Aygül, 2013: 20). 

Avrupa Konseyi’nin 1997 tarihli tavsiye kararında nefret söylemi, tanımı şöyledir: “Irkçı nef-
ret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan milliyetçilik 
de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, sa-
vunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir. Bu anlamda ‘nefret söylemi’ muhakkak 
belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır” (aktaran, Sosyal Değişim 
Derneği, 2012: 9). Geleneksel olarak nefret söylemi bir azınlığa, etnik, kökene, dini ya da 
cinsel kimlik olarak heteroseksüelliğin dışında tüm cinsel kimliklerin ötekileştirildiği, belli bir 
gruba yönelik incitici ve nefret dolu konuşmalar, yazılar ve yaygın olarak iftiraları ifade eden 
bir kavramdır. Nefret ‘ötekilere’ yönelik saygısızlık, hoşlanmama, alçaltma, onaylamamanın 
ötesinde, düşmanlık, inkâr, zarar verme isteği, hedef grubu sessizleştirme, pasifleştirme iste-
ği ve onlara karşı bir savaş deklarasyonu içermektedir (Peltonen, 2010: 52).

Nefret söylemini manevi şiddet olarak değerlendiren yardımcı psikolojik, fiziksel, sözel ve 
ekonomik şiddet türleri olduğundan bahseder. Alay etme, isim takma, yıkıcı eleştiriler, suç-
lamalar sözel şiddet olarak değerlendirilirken; kıskançlık, baskı uygulamak, gözdağı vermek 
psikolojik şiddet kapsamına girmektedir. Şiddet türlerinin tümünün temelinde egemenlik kur-
ma isteği yer alır ve şiddetin amacı şiddet uygulanan kimseyi korkutmak, sindirmek, yönet-
mek, sömürmek ve onu kendi sosyal varlığı için bir tehdit olmaktan çıkarmaktır (Yardımcı, 
2014).

Nefret suçları kavramı ise Amerika’da yükselen ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim ko-
nularında artan farkındalık düzeyinin bir sonucu olarak 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır (Göre-
genli, 2009: 50). Nefret suçunun tanımında sıklıkla başvurulan kaynaklardan biri olan Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nefret suçunu şöyle tanımlamıştır: “Mağdurun, mülkün 
ya da işlenen bir suçun hedefinin, ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, 
zihinsel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler 
taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği 
nedeniyle seçildiği, kişilere ve/veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her 
türlü suçtur” (aktaran, Çolak, 2011).

Türkiye’de ise nefret suçlarını tanımlayan ve cezalandıran bir yasa olmamakla birlikte, 17 
Ekim 2008 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006 yılında Ankara’nın Eryaman 
semtinde yaşayan travesti ve trans bireylere yönelik verdiği karar, nefret suçlarının tanımlan-
ması bağlamında emsal teşkil etmiştir: “Sanıklar kendilerinin ve çevrelerindeki insanların ‘ön-
yargılarının tetiklediği’ düşüncelerle çevrelerinde yaşamakta olan ve kendilerini transseksüel 
bireyler olarak tarif eden müdahillere karşı belli bir karar doğrultusunda yoğun ve sürekli sal-
dırılarda bulunmuşlar, onları yaşadıkları hayat alanından ayrılmaya zorlamışlardı” (aktaran, 
Ataman, 2009: 55).

Nefret suçları üzerinde yapılan çalışmaların ortak noktası, mağdurlara yönelik saldırıların 
kişisel tepkiler veya hesaplaşmalar olmanın ötesinde ayrımcılık ideolojisiyle yakından bağlı 
olduğu politik bir arka plandan beslenmesidir (Elçi, 2018). Ayrımcılık pratiklerinin toplumu 
oluşturan bireyler tarafından metinler ve konuşmalar aracılığı ile öğrenilmesini sağlayan söy-
lem, bu özelliği ile baskın ideoloji ve bu ideolojinin savunuculuğunu yapan grupların varlıkları-
nı sürdürmeleri için yararlandığı bir araç haline gelmektedir (Çınar, 2013: 141). Bu bağlamda, 
nefret söylemi yöneldiği kişi ya da gruplara yönelik olumsuz duyguların dışavurumuna ek 
olarak, hedef grupların sessizleştirilmesi ile toplumsal hayat içerisinde aktif yer almalarını 
engelleyip, ideolojik ve hiyerarşik temelli bir ayrımcılık, değersizleştirme ve düşman yaratma 
ideolojisidir (Göregenli, 2013: 57). Maalesef birçok örnekte görüldüğü üzere, nefret suçları 
kurbanların herhangi bir eylemi nedeniyle değil; gerçek ya da algılanan cinsel yönelimleri, 
görünümleri, etnik kökenleri, yani kısacası sadece var olmalarından ötürü maruz kaldıkları 
saldırgan davranışlardır.  Nefret suçlarının hedefinde olanlar “tek tipçi ideolojilerin” dışın-
da kalan “marjinalize edilen” gruplardır (Göregenli, 2009: 51). Nefret suçlarının bu gruplara 
ilettiği mesaj ise: “Ya böyle olma ya da böyle olduğunu belli etme!” (Göregenli, 2009: 50). 
Dolayısıyla, nefret suçlarını isleyen insanlar bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve 
özgürlüklerini hedef almakta ve kurbanları kendi varlıklarını ortaya koymak ve yaşamak ara-
sında bir seçim yapmaya zorlamaktadırlar. 

İdeolojik altyapıdan beslenen nefret suçlarının toplumsal bağlamı; hukuk, medya, insan ilişki-
leri, gruplar arası ilişkiler ve iktidar tarafından belirlenmektedir (Elçi, 2018). Özellikle medya, 
günümüzde dünyada ve Türkiye’de nefret suçlarına yol açan ayrımcılığı oluşturan, kalıp yargı 
ve önyargıların temelinde kurulan nefret söyleminin inşa edilmesinde kullandığı dil ve haberi 
sunma şekliyle, şiddeti meşrulaştıran ve ayrımcılığı gizleyen tavrıyla etkin rol oynamaktadır 
(Ertan, 2009).  Nefret suçlarının en somut örneklerinden biri LGBTİ bireylere yönelik şiddet 
içerikli haberlerde, mağdurun tahrikine vurgu yaparak faili haklı çıkaran ve mağdurun bir şe-
kilde o muameleyi “hak ettiğini” ima eden bir söylemle sunulması, travesti ve trans bireylerin 
“dehşet saçan” temsiller olarak algılanmasına yol açmakta, suçu işleyeni de “hassasiyetine” 
dokunulan olarak “haklı” bir konuma oturtmaktadır (Elçi, 2018).



Cinsel kimlik temelli nefret söylemi heteroseksüel olmayan tüm gay, lezbiyen, transseksüel 
ve biseksüel bireylere yönelik olarak cinsel tercihleri nedeni ile oluşturulan nefret söylemi biçi-
midir (Binark ve Çomu, 2012). Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye devletlere yönelik CM/
Rec(2010)5 sayılı Tavsiye Kararı’nda ise; “Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans kişilerin cinsel 
yönelimleri nedeni ile transfobi ve homofobi temelli ayrımcılık biçimlerine yüzyıllardır maruz 
kaldığını kabul ederek, bu kişilerin insan haklarından yararlanabilmesi için özel eylem gerek-
tiğini kabul ettiğini belirtmiş ve cinsel kimlik/yönelim kaynaklı nefret söyleminin hiç bir biçimde 
meşrulaştırılamayacağını ifade etmiştir.” (Avrupa Konseyi, 2014: 8-12). 

Sağ yönelimli iktidarın LGBTi’leri ‘dine aykırı, günahkâr, aile yapısına zarar veren ‘kimseler 
olarak hedef göstermesi ve bu minvalde medya aracılığıyla söylemlerde bulunmaları , Boğa-
ziçi olaylarında görüldüğü üzere, eğitimde demokratik haklarını savunan öğrencilerin yaptığı 
eylemlerde LGBTi’ler günah keçisi ilan edilmiş, hedef şaşırtması yapılarak asıl olay unuttu-
rulmaya çalışılmış; gerek siyasi iktidarların yaptığı açıklamalarla, gerek orantısız kullanılan 
kolluk güçleriyle bu kesim linç edilerek ötekileştirilmiş ve toplumun da negatif tavır almasına 
neden olmuştur. 

Günümüzde LGBTi bireylere alınan bu tavır, geçmişte de açık kimlik belirten bireylerin kamu-
sal alandan ekarte edilmeye başlamasıyla süregelen bir pasifize etme çalışmasıdır. Özellikle 
1980’li yıllardan itibaren, trans kadınların gündelik yaşam alanlarından şiddet uygulanarak yok 
edilme çabaları, transfobik tepkilerin trans cinayetlerine dönüşmesiyle korkutucu bir şekilde 
hız kazanmaktadır. (Elçi, 2018). Trans kadınların mekânsal dışlanması ilk olarak 1980 darbe-
si ile yapılan “temizlik” hareketi ile başlamış, 1996 yılında, Pınar Selek’in Maskeler, Süvariler, 
Gacılar adlı çalışmasıyla görünür kıldığı İstanbul, Beyoğlu Ülker Sokak’ta travesti ve trans ka-
dınların mahallelerinden kovulmalarıyla devam etmiş, yine 2006 yılında Ankara Eryaman’da 
bir linç ve def etme kampanyası başlatılmıştır. Bugün hala trans kadın ve travestilere yönelik 
dışlama-ötekileştirme-damgalama mekanizmaları tüm işlerliğiyle devam etmekte, toplumun 
“sağlıklı ve normal bireyleri”ne ait olduğu düşünülen alanlar “anormal ve sapkınlar”dan temiz-
lenmek istenmektedir. Türkiye toplumunda “normal” algısı kapsayıcılıktan uzak sadece be-
yaz, Türk, heteroseksist, heteroseksüel ve Sünni bireyleri işaret etmektedir (Atuk, 2011: 72). 
Bunun dışında kalan gruplar zaten ötekileştirilmeye açıktırlar ve bunların ortadan kaldırılarak 
toplumun refaha erdirilmesi, çoğunlukla trans kadının babası, erkek kardeşi, müşterisi ya da 
sevgilisi tarafından işlenen cinayetin “erkekliğin şanını” kurtarma misyonuna hizmet etmesi ile 
mümkün olacaktır.  Trans kadın, yaradılışa uygun davranmayarak öncelikle “ilahi hukuk”tan 
dışlanmakta; ardından toplumsal olanı da ihlal ettiğinden dolayı insani hukuk alanına sokul-
mayan olarak, “çifte istisnalık” durumunu yaşamakta ve iki kere ötekileştirilmektedir.  

Türkiye’de eşcinselliğe dair nefret söyleminin altyapısını oluşturan birkaç önemli etmen var-
dır. İlk başta akla gelen toplumun %90’inin Müslüman olmasından kaynaklanan bir ötekileştir-
medir. Halkın büyük çoğunluğunun   eşcinselliği tasvip etmemesinin altında teolojik yaklaşım 
vardır ki; üreme olmaksızın cinsel haz amaçlı olarak gerçekleşen tüm ilişki biçimlerinin günah 
olarak görüldüğü; eşcinselliği doğaya aykırı ve şehvet düşkünlüğü olarak adlandırır. (Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy, 2011). Günümüzde dinin etkisinin yönetimdeki yerini huku-
ka bırakmasıyla beraber eşcinsellik zaman içerisinden “günah” yerine “suç” olarak görülüp 
yasaklanmaya çalışılmıştır (Candansayar, 2011, 154-156). 
İkinci neden ise Sanayi Devrimi ile birlikte orta sınıfın güçlenmesine ve aile kurumuna verilen 
değerin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren tıp bilimi 
eşcinselliği bir hastalık olarak görüp tedavi etmeye çalışmıştır (Segal, 1992: 177-179). Ahlaki 
yönden temizliği her iki cins için de mecburi gören katı bir anlayış ekseninde; evliliğin ve aile-
nin kavramsal olarak yüceltilmesi eşcinselliği önemli bir hedef haline getirmiştir. 20. Yüzyılda 
ise; özellikle psikoloji biliminin gelişimi ile eşcinsellik kusturma, elektroşok, psikanaliz gibi 
yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır (Candansayar, 2009: 71).
Eşcinselliğin psikolojik bir hastalık olarak görülmeye başlanması ile “günah” ve “suç” 
nitelendirmeleri üzerinden toplumsal hayatta ayrımcılık pratikleri ile karşı karşıya kalan 
eşcinsel bireyler; farklı tedavi yöntemlerinin nesnesi haline gelmeye başlamıştır (Çabuk ve 
Candansayar, 2010, 85). 1935 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) eşcinselliği, “patolojik 
cinsellikli psikopatik kişilik” olarak tanımlarken; 1973’de homoseksüel bireylere yönelik ayrım-
cılığın ve ötekileştirmenin engellenmesine yönelik kendi içerisinden gelen çağrılar sonucun-
da hastalık olmaktan çıkartmıştır ve eşcinselliği bir cinsel yönelim olarak kabul etmiştir (Ame-
rican Psychological Association, 1973). Eşcinselliğin bir cinsel yönelim olarak kabul edilmesi 
sürecinde; 1960’larda eşcinsellerin kamusal alanda varlıklarını hissettirmesi ve özgürlük ara-
yışlarına hız vermesine bağlı olarak eylemci kimlikleriyle toplumsal cinsiyet kalıplarını aşarak; 
eşcinsel yönelimi anormal kategorisinin dışına çıkarmış ve eşcinsel alt kültürler kendi içlerinde 
hızla büyüyerek toplumsal alanda etkin faaliyet göstermeye başlamıştır (Segal, 1992, 188) ve 
70’li yıllarda gerçeklesen gey ve lezbiyen özgürlük hareketinin zemini olmuştur. Uzun yıllardır 
heteroseksüellik dışındaki yönelimlerin yok sayılması ve ayrımcılığa uğraması bu yıllarda 
değişmeye başlamış;  insan doğasından saptırılmış cinselliğin evliliğe, tek eşliliğe, hetero-
seksüelliğe ve üremeye indirgenmesine karşı çıkan devrimle beraber teolojik görüş yıkılarak 
toplumsal alanda önemli değişimler yaşanmış ve  heteroseksüellerin eşcinsellere karşı bes-
ledikleri düşmanlık çeşitli bilimsel çalışmaların inceleme konusu olmuştur.



Maalesef yaşanan gelişmelere rağmen, din temelli olarak yönetilen ülkelerde eşcinsellerin 
ağır cezalara maruz kalması ve bazı sağlık çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle tedavi 
edilmeye çalışılmaları gibi olumsuzluklar günümüzde de devam etmekte olup; eşcinsellerin 
toplumsal hayatta karşılaştıkları temel sorunların başında ise ayrımcılık ve ötekileştirme pra-
tiklerinin sürekli üretimi ve homofobi yer almaktadır.  Heteroseksüel olmayan bireylere yönelik 
dışlamayı içeren en yaygın kavram olarak bilinen homofobi 1972 yılında George Weinberg 
tarafından literatüre kazandırılmıştır (Altınal, 2012; Ertan, 2010; Göregenli, 2011a).

Homofobik ve transfobik tepkilerin temelinde de kişinin “olmadığı” ya da “olmaktan korktuğu” 
şeye karşı bir dönüşmenin endişesi vardır. Çünkü kişinin korkuları, eleştirileri, nefretleri as-
lında kendinde çözmediği konulardan dolayıdır. Kendisinin yüzleşmekten kaçındığı cinsiyet 
temelli konuları ataerkil düzende sorgulamaya ihtiyaç duymadan, kolaya kaçarak eşcinsel 
bireylerden kolayca nefret edebilmekte ve onları ‘kötü’ olarak damgalamakta beis görmemek-
tedirler.
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Dönersen Islık Çal: Cüce olan ben değilim sizsiniz, 
hepiniz benden daha cücesiniz

‘’Dışarısı öyle karışık ki kimin ne olduğu belli 
değil. Herkes bir yerlere koşturuyor. N’olu-
yor anlamıyorum. Dışarıda bize hayat yok! ‘’

Dönersen Islık Çal, 1992’de beyaz perdeye 
çıkan, istismardan eşcinselliğe, dışlanmış-
lıklardan 20.yüzyılın bireyciliğine, din kar-
şıtlığına kadar birçok konunun ele alındığı 
bir film. Sokaklarda yaşanan aykırı hayatla-
rı, cinsel yönelimleri farklı insanları, onla-
rın sırtından para kazananları, kadın olarak 
dünyaya gelip acı çekenleri, kadın olarak gel-
medikleri için acı çekenleri, biçimli- biçimsiz 
vücutları, ötekinin yolculuğunu ve suç insan-
larını anlatan bu yeraltı sinemasının ana ka-
rakterlerinde, toplum tarafından ötekileştiri-
len iki karakterin; bir travesti ve homofobik 
bir cücenin dostluğu anlatılır.

Filmde, ötekileştirilen ve toplumda yok sa-
yılan cücenin, travestinin, fahişenin, barda-
ki adamın, sarhoşun adları yoktur. Acı bir 
gerçek olarak insanlar sıradan yaşantıların-
da bu tiplemelerle arkadaş olsa, farklılıkla-
rından ötürü akıllarında isimleriyle değil; 
cüce, travesti, sarhoş, fahişe olarak yer edi-
nir. İsimlerinin bilinmesine gerek yoktur; 
çünkü değeri olan şeylerin isimleri olur. Kim 
biçiyor değerini bir insanın peki? Neye göre 
değer veriliyor insanlara?  Doğuştan getirdiği 
güzelliği, çirkinliği, normalden farklı oluşu, 
seçimleri, makamı, statüsü, parası, cinsiye-
ti, kökeni, dini mi? Hangisi birbirinden daha 
değerli?  Dünyanın bütün insanlarını aynı 
özelliklerle donatmak mümkün mu? Bizden 
olmayana değer vermemek insanca mı? Ha-
yır, hem de hiç değil. bir cücenin de bir man-
ken kadar değeri, bir seks işçisinin de bir ev 
hanımı kadar değeri var. Sadece bu dünyada 
var olduğu için.  Sadece aynı gökyüzü-
ne baktıkları, aynı havayı soludukları için 
özgürce yasamaya hakları, saklanmak zo-
runda kalmadıkları varlıkları var. Kimsenin 
birbirine üstünlüğü yok, herkes eşit derecede 
değerli. Ve herkesin değeri sadece kendisini 
ilgilendirdiği için bu değerler insanlar ara-
sında ötekileştirici bir zincir değil; zenginleş-
tirici bir bağlaç olmalı.

İşte, herkesin değerli olması gereken 
ütopyadan çıkıp da şimdiden çok farkı olma-
yan 90’lara gelince, bu isimleri bilinmeyen 
iki insanın sevgi, dostluk, samimiyet ve da-
yanışmalarını gördüğümüz bu filmde aslında 
herkesin duygularına, umutlarına ve yalnızlı-
ğına rastlarız; hepimiz hem cüce hem de tra-
vesti hissederiz ve bu çok insancadır. 

Filmin başlarında gecenin karanlığında Be-
yoğlu’nun ıssız sokaklarda serseri takımının 
tecavüzüne uğramak üzereyken boynundaki 
düdüğü öttürerek travestiyi kurtaran cüce, 
ona yardımcı olmak için evine götürür. Ka-
dın sanıp “Çok güzelsiniz.” dediği insanın 
travesti olduğunu anlayınca bu kez ona “Dü-
şündükçe midem bulanıyor, çok çirkinsin.” 
der. Birbirlerini karşılıklı aşağılayıp hakaret 
ettikten sonra cüce travestiyi evden kovsa da 
“Bu saatte gidecek yerim yok.” diyen traves-
ti, cücenin “Sabah gidersin.” demesi üzerine 
orada kalır ve muhabbetle beraber, toplu-
mun saçtığı nefret tohumlarından arınan bu 
iki insan arasında “can cana, cam cama” bir 
dostluk başlar.

O günden sonra travestiyi bir daha görmeyen 
cüce, çalıştığı barda sabahladığı bir anda tra-
vestiyi karşısında bulur. Sohbet ederlerken 
cüce “Biliyor musun, yıllardır barda envai 
çeşit insanla karşılaştım. Çoğu senden daha 
kadın, benden daha cüceydi. Önemli olan 
sahicilik, dostluk…” der.  Travesti, cüce gibi 
doğuştan dışlanmış değildi, filmin ilk sah-
nesinde gösterilen şekliyle ülkedeki binlerce 
insan gibi çocuk istismarı mağduru idi. Ama 
maalesef ikisi de toplum tarafından dışlan-
mıştı. O anda aynı kaderi paylaşmalarından 
doğan güçle kendi varlıklarını topluma ka-
nıtlarcasına travesti bir anda ‘’Kalk lan gi-
diyoruz, hep gece yürüyecek değiliz ya biraz 
da güneşe doğru yürüyelim.’’ diyerek cüceyi 
kucağına alır ve İstiklal Caddesi’nde özgür-
ce yürümeye başlarlar. Ama daha ilk adım-
lardan itibaren toplumun “çok ahlaklı ahlak 
bekçileri” onları caddede yüz metre bile yü-
rüyemeden köşeye sıkıştırdılar ve ikili koşa-
rak evlerine kaçarlar.

Beyoğlu sokakları geceleri çok tehlikelidir, 
insanlar gasp edilir, dövülür, bıçaklanır, 
öldürülür. Gündüzleri ise hayat bilindik-
tir, cüce işe giderken ayaküstü sohbet ettiği 
komşularını, apartman sakinlerini tanırız. 
Bir alt katında Beyoğlu’nun arka sokakları 
ve karanlığını aktaran seks işçisi ve sırtından 
para kazanan kocası Adıgüzel oturur. Ev sa-
hibi Madam Lena ise cücenin ara sıra kuca-
ğında bebek misali yattığı, hayatı bakıcısıyla 
oluşturduğu küçük bir hırsızlık oyunundan 
ibaret olan yaşlı bir göçmendir. 

 Âdem ile Havva’nın tasvirleri gibi ‘normal’ 
insanların güzel, kendisinin doğuştan çirkin 
olmasıyla hep sorgulama içinde olan cüce, 
duvarında “Garantili Boy Uzatılır” yazısının 
asılı olduğu dolandırıcı ajansa, parasını ve 
umutlarını verir ve ajans sahibi ona her se-
ferinde “top oyna, uzarsın.” der. Artık boyu 
uzamayınca kandırıldığını anlayan cüce “Ar-
tık boyumun uzamasını istemiyorum, cüce 
olan ben değilim, sizsiniz.” der. Bu, toplum 
tarafından kabul görmediği için kendi var-
lığını olduğu gibi kabullenemeyen cücenin 
kendisiyle barışma ve gerçeği görme ve ka-
bullenmesinin sonucudur.
Bir sabah cüce evine dönerken önü kesilir. 
Cüzdanını isteyen serseriler cüce kaçmaya 
çalışınca ona ağır bir şekilde şiddet uygular-
lar. Aldığı darbeler sonrası evde düşüp kaldığı 
yerde çaresiz yardım bekleyen cüce, travesti 
geldiğinde sayıklamakta, terasta beslediği aç 
kalan köpeklerinden bahsetmektedir. Ken-
disini o halde bulan dostundan onu terasa 
çıkarmasını ister. Son anlarını yaşayan cüce 
“Anam anlatırdı, insan ölünce başka biçim-
lerde yeryüzüne inermiş tekrar. At olurmuş, 
kuş olurmuş, ağaç olurmuş. Eğer bir gün tek-
rar dönersem, beni tanır mısın, küçük dostu-
nu nasıl tanırsın?’’ der. Dostu “Tanırım tabii. 
İnsan dostunu kokusundan, bakışından ta-
nır. Hem sen dönersen ıslık çalarsın. İşte o 
zaman tanırım seni.”

Cüce son nefesini sevdiği köpeklerinin kafe-
sinde ve en iyi dostu travestinin kollarında 
verir. Travesti, cücenin kapısını hep kilitli 
tuttuğu ‘sır odasının’ kapısını açtığında ise 
içerisinin ağzına kadar top dolu olduğunu 
görür. Bütün topları terastan sokağa atmaya 
başlar. Cadde kalabalığı şaşkın şekilde gök-
ten düşen topların peşinde koşuşturur. O 
toplar cücenin boyunu uzatması ve böylece 
insanlar tarafından kabul görmesinin çocuk-
su bir umuduydu. Cücenin boyu uzamadı, 
cüce oldu ve o toplar görevlerini yerine ge-
tirdiler; insanlar kimsenin özelliklerine bak-
madan beraberce gülerek top oynayabildiler.  
Bütün insanları birkaç dakikalığına da olsa 
bir araya getiren neşeli kalabalığa bakan tra-
vesti elindeki topa bir tekme atar, peruğunu 
fırlatır ve şalını omzuna atarak cadde kalaba-
lığına karışır.

 
 

Fatma Zehra BAL



COVİD-19’UN ÜÇ AYINDA LGBTİ+’LAR
SPoD LGBTİ+’ın Haziran 2020’de yayınladığı ‘‘Pandemi Raporu’’, LGBTİ+ bireylerin Covid-19 
pandemisinin üç ayında (11 Mart 2020- 11 Haziran 2020) yaşadıklarına dair veriler sunuyor.
Toplanan veriler ilk aşamada SPoD’un Psikososyal Destek (Sosyal Hizmet, Psikolojik Des-
tek, Pazar Sohbetleri, Danışma Hattı), Hukuk ve Adalete Erişim ile Akademi alanlarının LG-
BTİ+’lar özelindeki çalışma deneyimlerine yer verilmiştir. Raporun son bölümünde ise LGB-
Tİ+’lara yönelik ne tür politikalar ve çalışmalar gerçekleşmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
Ev İçi Şiddet ve Sosyal Yardım Konusunda Başvurular Arttı
SPoD LGBTİ+ 16 Mart 2020’den bu yana danışma hattı ve e-posta adresleri ile bireylerin 
pandemi sürecinde yaşadıkları hakkında başvuru alıyor ve çözümler geliştirmeye çalışıyor. 
SPoD Sosyal Hizmet Birimi’ne ev içi şiddet ve sosyal yardımlar gibi konularda gelen başvuru 
sayısı pandemi sürecinde iki katına çıkmış durumda.
İşsizlik, Ücretsiz Psikolojik Danışma İhtiyacını Artırdı
SPoD Psikolojik Destek Birimi’ne pandemi sürecinde de yoğun bir başvuru geldi. Gözlemler 
sonucu, pandemiyle birlikte işsizlik ve artışa geçen ekonomik zorluğun, ücretsiz psikolojik 
danışma ihtiyacını artırdığı görülmüştür. Bu artışlar raporda, bireylerin ev ortamında beraber 
yaşadıkları insanlara açık olmaması veya açık olma durumunda gördüğü baskı olarak da 
açıklanmıştır.
Buradan anlıyoruz ki pandemi dönemi, zaten hak ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan LG-
BTİ+ topluluğunu daha da zorlayan bir dönem olmuştur. Bu süreçte ayrımcılık ve eşitsizliğin 
artmış ve seks işçileri de bu süreci daha ağır yaşamıştır. Kriz anlarında gözden çıkarılan ilk 
kesim olan LGBTİ+ ‘ların sosyal yardımlara olan ihtiyacı, işsizlik ve ücretsiz izinler nedeniy-
le artmıştır. Rapor, trans bireylerin cinsiyet uyum süreci ve hormon terapisine erişiminin ise 
pandemi nedeniyle psikiyatri servisine randevu verilmemesi durumundan dolayı sekteye uğ-
radığını belirtmiştir.

Diyanetin Cuma Hutbesi Nefret Söylemlerini Artırdı
Medya ve sosyal medyada, LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi pandemi sürecinde artışa 
geçmiş, yetkililer de bu söylemlere ortak olmuştur. Bu söylemlerin arasında öne çıkanlardan 
birinin de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020’de LGBTİ+’ları hedef 
gösteren ve HIV ile yaşayanları damgalayan cuma hutbesi olduğu raporda bildirilmiştir.
11 Mart 2020- 11 Haziran 2020 döneminde toplam 481 başvuru gelmiş, bunların %38,71’i 
duygusal destek için başvurmuştur. %18,45’i ise açılma süreci ve sorunları için başvurmuş-
tur.
SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı, pandemi sürecinde de çevrimiçi platformlardan huku-
ki danışmanlık vermeye devam etmiştir. Bu alandaki en çok başvuru ev içi şiddet, hakaret 
ve tehdit konularında olmuştur. Ayrıca, Diyanet’in cuma hutbesi hakkında baroların kınama 
açıklamasının ardından bu barolar hakkında soruşturma başlatıldığı da raporda yer alan 
bilgiler arasında. Kamu görevlileri ve devlet kademelerinde yetkili bürokratların LGBTİ+’ları 
hedef gösteren açıklamalarının ardından, açık veya görünür kimlikli bireylere yönelen fizik-
sel şiddetin arttığı hukuki danışmanlıklarda çok net bir şek ilde görülmüştür.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Neler Yapabilir?
Raporun son aşamasında sorunların çözümü için öneriler sıralanmıştır. LGBTİ+’lara yönelik 
barınma, psikososyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim gibi konular 
için acil eylem planı çağrısı yapılırken, destek talebinde bulunan bireylerin pandemi dola-
yısıyla ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanması için gerekli bütçenin 
ayrılması gerektiği ifade edildi. Diğer önerilerin bazıları şöyle:
• Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın cinsi-yet kimliği, cinsel yönelim ve cinsel sağlık gibi konu-
larda daha etkin çalışabilmesi sağlanmalıdır. 
• Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla çevri-
miçi psikolojik, sos-yal ve hukuki destek verilerek sosyal yardımların arttırılması, LGBTİ+’lara 
yönelik kriz masalarının oluşturulması gerekmektedir.
• Kamu spotları aracılığıyla LGBTİ+ hakları konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır.
• Şiddete maruz kalan LGBTİ+’lar için LGBTİ+ sığınakları hayata geçirilmelidir. Bu konuda 
yapılması gereken yasal düzenlemeler için acilen çalışmalara başlanmalıdır.
• Pandemi sürecinden sert şekilde etkilenen kırılgan grupların, ihtiyaç ve taleplerinin karşı-
lanmasına yönelik kamu – sivil toplum işbirliği geliştirilmelidir. Sürece LGBTİ+ sivil toplum 
örgütleri de doğrudan dâhil edilmeli, alan deneyimlerinden gelen öneriler kabul edilmelidir.

29.12.2008 tarihi itibariyle on altı yaş içerisinde bulunan ve bu tarihte evinden kaçarak bir süre 

Yerel Yönetimler Neler Yapabilir?
Son aşamada yerel yönetimler için de öneriler sıralanmıştır. Belediyeler bünyesinde LGB-
Tİ+’lara doğrudan destek veren birimlerin oluşturulması ve bunların aktif içimde çalışmasının 
sağlanması gerektiğini ifade eden rapor, HIV danışmanlığı için hızlı tanı ve tedavi imkânlarının 
sağlanması için de önerilerde bulundu. Raporda HIV için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü or-
taklığında yürütülen Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri’nin yerel yönetimlerce faaliyete 
geçirilmesi gerektiği yazıyor. Diğer önerilerin kimisi şu şekilde:
• Şiddete maruz kalan veya bu süreçte barınma sıkıntısı yaşayan LGBTİ+’lar için CO-
VID-19 önlemlerine uygun, güvenli ve erişilebilir sığınak ve/veya barınma imkânları sağlanma-
lıdır.
• Belediye personeline yönelik ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ hakları 
konularında eğitimler düzenlenmelidir.
• LGBTİ+ sivil toplum kuruluşları ile diyalog içinde olunmalı, sürece özgü sorun, ihtiyaç ve 
taleplerin belirlenmesi ve hak temelli çözümlerin hayata geçirilmesi için sivil toplum ile ortaklık-
lar geliştirilmelidir.
• Pandemi sürecinde LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlalleri karşısında toplum önünde 
sağlam bir duruş sergilenmeli, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için eşitlikçi ve insan hakla-
rından yana bir pozisyon alınmalıdır.

Beyza ÇAVDAR



Drag Queenler ve Drag Şovu Üzerine

İnsanlık sosyal hayatın kurulduğu ilk zamanlardan beri toplumsal bir eğlence kültürü 
geliştirmiştir. Taklit, tiyatro, abartılı sahneler insanlığın ilk şehirlerinde dahi var olan 
toplumsal bir eğlence şeklidir. Bu eğlenme şeklinin insanları neden çektiği konusu üzerine 
birçok çalışma vardır. Fakat bugün bu yazımızda toplumsal eğlence türlerinden belki de en 
marjinal olduğu düşünüleni incelemeye çalışacağız. Drag Queenlik ve Drag Şov. 
Drag Şov denilince aklında bir şeyler canlanmayanlarımız için öncelikle Drug Şov’un ne 
olduğu sorusunu cevaplamamız gerekmektedir. Drag Şov en basit tanımıyla karşı cinsin 
kıyafetlerini giyinerek ve kendisini abartılı bir biçimde karşı cinse benzeterek yapılan abar-
tılı bir tiyatral etkinliktir. Kişinin taklit ettiği cinsiyete göre oyuncular ‘’Drag Queen’’ ya da 
‘’Drag King’’ isimlerini alırlar. Kelime kökeninin 17. Yüzyıla dayandığı tahmin edilmekte-
dir. Kilisenin yasağından dolayı kadınların sahne alamaması, tiyatrolarda kadın rollerinin 
erkekler tarafından oynanmamasıyla sonuçlanmıştır. Bu oyuncuların giydikleri abartılı ve 
yerde sürünen sahne kostümlerinden dolayı sürünmek kelimesinin karşılığı olarak drag is-
mini almıştır. Oyunculara verilen ismin ikici kısmı olan ‘’queen’ ya da ‘’king’’ ise çok daha 
politik bir nedenden kaynaklanmıştır. 28 Haziran 1969 Stonewall Inn ayaklanmalarında 
Drag oyuncularının ayaklanmaya olan büyük destekleri kendilerinin yüceltilmesine ve kral 
ya da kraliçe olarak isimlendirilmelerine neden olmuştur. (OKTAY, 2021) 

Drag Queenliğe bir fenomen olarak baktığımızda trasseksüellikten çok daha farklı bir yer-
de şov dünyasında olduğunu görürüz. Yani aslında Drag Queenlerin cinsiyetlerini değiş-
tirmeleri gerekmemektedir. Toplumun genel kanısının aksine cinsiyet değiştirme ameliya-
tına girmiş Drag Queenler adaletsiz bir rekabet doğurduğu gerekçesiyle sahne alamazlar. 
Kişisel hayatlarında halen heteroseksüel bireyler de Drag Queen olarak sahne alabilirler. 
Buradan anladığımız sahneye dair bir yaşam olarak Drag Queenliğin var olduğudur fakat 
bu politik olarak, politik alanda asla Drag Queen kimliği ile var olunamayacağı anlamına da 
gelmemektedir. Özellikle isminin yarısını bir ayaklanmadan aldığını düşündüğümüzde gey 
kültürünün bir parçası olarak Drug Queenlik politik alanda da edinilmiş bir kimliği temsil 
etmektedir. 

28 Haziran 1969’da ABD’nin New York kentinde Stonewall Inn isimli bir bara yapılan polis 
baskısı, özellikle ABD’de eşcinsellere ve cinsel azınlıklara yönelik baskının gözle görülür so-
nuçlarından biriydi. Bu baskın hem ABD’deki hem de dünyadaki cinsiyet eşitsizliğine karşı 
gelişen direnişin başlangıç noktası olarak görülebilir. O gece yaşananların böylesi büyük bir 
etkiye neden olmasının temel nedeni aslında barın sembolik olarak şehirdeki tek ‘gay bar’ 
olarak tanımlanmasıydı. 

Stonewall Inn’in müşterilerinin çoğu erkeklerden oluşuyordu fakat eşcinseller arasında ca-
zibe merkezi olan diğer yerlerden en büyük farkı geylerin bu barda özgürce dans edebilmesi 
bar tarafından serbest bırakılmış ve gey dansçıların sahne alabilir olmasıydı.  Buradan hare-
ketle barın Drag Queenler için aslında son kale olduğunu söylemek çok da zor değildir. Polis 
o gün bardaki insanları ve özellikle kadın elbisesi giyen erkeklerin kimliklerini tespit etmek 
için barın tuvaletine doğru yönlendirirken barın içinde insanlar bu muameleye karşı bir pasif 
direniş içerisine girmişlerdi. Bu pasif direniş o gün barda yaşanan olayların süresini uzatıyor 
ve dışarda bir kalabalığın toplanması için fırsat oluşturuyordu. Polis insanları barın dışına 
çıkmaya zorladığında ise bazı söylentilere göre birkaç drag sanatçısı abartılı halleri, kıyafetleri 
ve dominant tavırlarıyla polislerin önüne dikildiler. Bu gerginlik sırasında yaşanan arbede, 
olayların tırmanmasına ve olayların bir ayaklanmaya dönmesine neden oldu. Bu yönüyle Drag 
Queenler ‘kraliçe’ unvanına layık olurken, belki de çok uzun bir karşı duruşun da en önemli ilk 
başlatıcılarından birileri oldular. 1 Bu yönüyle politik bir sembol olduklarından da bahsetmek 
mümkündür. Günümüzde her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü de bu ayaklanmanın yıllık kut-
laması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Peki ya tarihsel olarak bir bakış attığımız Drag Queenlik ülkemizde nasıl temsil edilmekte-
dir? Çoğu toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da kadının sahne alması kültürel olarak iyi 
karşılanmıyordu. Bu da tiyatrolarda ‘zenne’ adında erkekler tarafından canlandırılan kadın 
figüranların ortaya çıkmasına neden oldu. Fakat günümüzde yapılan Drag Şov’u düşündüğü-
müzde Türk tarihinde ‘kanto’ denilen gösterilere dayanır. Bu gösteriler tuluat tiyatrolarında 
kadınlar tarafında söylenen heyecanlandırıcı şarkıların olduğu kısımlardır. Özellikle azınlık 
mensubu kadınların bu şovlarda çıkması, ilk başlarda toplumun alt tarafından izlenmesi kan-
to şovlarını varoşlarının halkın içinden gelmesine neden olmuştur. 18. yüzyıllarda ise bu eğ-
lence saray etrafında da yayıldı. Fakat özellikle Tanzimat döneminde değişen toplumsal yapı 
ile -belki de çoğunlukla azınlıklar tarafından icra edilmesi- kanto sahnelerinin azalmasına 
neden olmuş. Cumhuriyet döneminde ise eski olanın değişmesi ile kantolar ideolojik olarak 
geri planda kalmış, bir eğlence kültürüne dönüşmüştür. Fakat günümüzdeki Drag Şov’un en 
önemli Türk temsilcisi Seyfi Dursun olmuştur. 1934 yılında doğan Dursun, ünlü karakteri 
Huysuz Virgin’i eski Ramazan eğlenceleri sırasında yaratmıştır ve özellikle 1970’lerin Türk 
televizyonlarında hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur. Karakter olarak sivri dili, her konuyu 
rahatça konuşabilen çok konuşken ve esprili tavrıyla dominant bir kadındır. Bu yönüyle tam 
bir Drag Queendir 2

Kısaca bahsetmeye çalıştığımız Drag Queenlik günümüzde en çok dikkat çeken şovlardan biri-
dir. Türkiye’de de az da olsa birçok sanatçı bu şovu sergilemekte ve tarihsel olarak ilginçliğini 
korumaktadır. Günümüzde LGBT hareketlerinin politik varoluşu için de Drag Sanatı çok bü-
yük bir yer tutmuştur, toplumda görünür olmayı sağlamak açısından önemini korumaktadır. 
Bu yönüyle gelecekte de verilen bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edecektir. 

·	 1  Carter, David (2004). Stonewall: The Riots that Sparked the Gay Revolution. St. Martin’s 
Press. ISBN 0-312-34269-1.

2  KTAY, A. (2021, Mart 31). Türk Kültüründe Drag Queenler. https://www.tuicakademi.org/: 
https://www.tuicakademi.org/turk-kulturunde-drag-queenler/ adresinden alındı

Sait BOSTAN



 2013 Yılında Milliyet Gazetesi’nde 
Kurban Bayramı ile ilgili bir haber vardı. 
Haberin başlığı şaşırtıcı da olsa tam olarak 
şöyleydi: ‘’Bu Yıl da Hac Kurbana Denk Gel-
di.’’ Az çok yaşadığı toplumun kültüründen 
haberdar olanlar için bu haber başlığı belki 
de sadece aşırı doz laikliğin sebep olabileceği 
bir serkeşlik haliyle açıklanabilir. Zira top-
lumun bu kadar içinde olduğu halde fertler 
hala her yıl belli bir yaşam şartı gereğince 
halkın büyük bir kesimi tarafından yapılan 
ritüellerden böylesine bihaberse en açık ha-
liyle onları yani kendince ötekileştirdiklerini 
görmezden geldiği içindir. Türkiye toplumu 
için bu durum ilk değil. Buna benzer yüzlerce 
örneği olan traji-garip bir gerçek. Daha ön-
cesinde toplumun en büyük halklarından biri 
olan Kürt halkını görmezden gelmek ve yok 
saymak için ‘’Kürt diye bir şey yoktur; Kürt 
demek dağlı Türk demektir. Dağda kar üs-
tünde gezerken ayakkabıdan çıkan kart-kurt 
sesinden Kürt diye söylenegelmiştir’’ tanım-
laması bile yapıldı. Ya da dünyanın en büyük 
çevre felaketlerinden biri olan Çernobil Faci-
ası’nın etkileri üzerine alınan tedbirler konu-
sunda halkı tatmin etmek için devletin en üst 
makamını işgal eden yetkililerden bazıları 
‘’Türk’e radyasyon zarar vermez’’ veya ‘’Bi-
raz radyasyonlu çay faydalıdır’’ gibi, ‘’Alaycı 
mı, yoksa ciddi mi? İnanarak mı söylüyor? 
Eğer alay ediyorsa çok kötü yok ciddi ciddi 
söylediğine kendi inanıyorsa daha da kötü.’’ 
diyebileceğimiz ama hiçbir zaman gerçeği-
ni bilemeyeceğimiz travmalar yaşadık. İşte 
Pride yani Onur Yürüyüşü hikayesi de böyle 
bir hikâye aslında. Pride ya da Onur Yürüyü-
şü, her yıl haziran ayının sonlarında dünya 
genelinde kutlanan ve Stonewall Ayaklanma-
sı’nın yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ 
topluluğu ve onlara destek veren kişilerin 
katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler 
ve törenler bütünüdür. Fakat başta Türkiye 
olmak üzere bazı otoriter ülkelerde hala 
insan hakları görmezden gelindiği için LGBTİ 
hakları da ve hatta LGBTİ varlığı da tıpkı 
yukarıda anlatıldığı gibi görmezden geliniyor 
ve Onur Yürüyüşü devlet eliyle engelleniyor. 
Hiç şüphesiz tam bu noktada hatırlatmakta 
fayda var sanırım: güneş balçıkla sıvanmaz. 
Gündüz vakti göz kapamakla da gece olmaz. 
Gözünü kapatan yazık ki kendine gece yapar 
ama güneş parlamaya ve ısıtmaya devam 
eder!

 Yukarıda bahsettiğim Stonewall 
Ayaklanması’na değinmeden önce çok kısa 
olarak LGBTİ tarihinden bahsetmek istiyo-
rum. Aslında LGBTİ tarihinden bahsetmekle 
insanlık tarihinden bahsetmek arasında pek 
bir fark yok çünkü cinsel yönelim veya cin-
sel kimlik insanlık varolduğu günden bugüne 
biz insanları ilgilendiren ve içine alan bir 
tanımlama. Yani aynı bugün olduğu gibi bin 
yıl önce de iki bin yıl önce de hatta çok önce-
sinde de doğada farklı renkler hep vardı son 
tahlilde evet bugün de var ve yarın da var ola-
cak. İlk çağlarda LGBT’nin tarihi ile ilgili en 
eski yazılı kaynaklar Eski Mısır, Sümerler ve 
Hititler’e uzanmaktadır. Hatta MÖ. 1400’ler-
den kalma bir Hitit Yasa Derlemesi’nde er-
kekler arasında evliliğe izin veren bir madde 
bile vardır. Bu yasa tarihte heterosexüalite 
normları dışında kalan bireyler için evliliğe 
izin veren ilk yasa olma özelliğini de taşı-
maktadır. Aslında bugünkü heteronormatif 
yaşam standartlarını var eden ilk algı ilahi 
dinlere de dayandırılabilir. Zira önce Muse-
vilik ve daha sonra Hristiyanlık dinlerinin 
bayrağını daha uzaklara taşımak isteyen ya 
da topraklarını genişletmek isteyen unsurlar 
güce yani askere dolayısıyla en az bir kadın 
ve erkekten oluşan çocuk üretme potansiye-
line sahip ailelere ihtiyaç duymuşlar ve be-
raberinde bunu norm haline getirecek katı 
dini kurallar da geliştirmişlerdir. Fakat Antik 
Yunan toplumunda, Antik Çin (özellikle Han 
Hanedanlığı boyunca) ya da İslam öncesi 
Arap toplumlarında aynı cinsten birliktelik-
lere sıkça rastlanmakta olup bu durum sıra-
danlaşmıştır. Binbir Gece Masalları’nda ya 
da Kâşif Richard Francis Burton’un eserle-
rinde bu konu açıkça ifade edilmektedir. Orta 
Çağ boyunca din temelli devletlerin batıda ve 
doğuda yayılmasıyla LGBTİ görünürlüğü ya 
da eserlerde bahsedilirliği azalmış olsa da 
hatta bu deneyimlere sahip kişilerin insafsız-
ca cezalandırıldığı bilinse de Fransız İhtilali 
ile dine dayalı tüm suç ve cezalar kaldırılmış 
ve 1810 yılında Fransız imparatoru I. Napol-
yon medeni kanunu yürürlüğe koyduğunda 
LGBTİ olmanın suç sayılması durumundan 
vazgeçilmiştir.
.

Şimdi Onur Yürüyüşü’nü var eden Stonewall 
Ayaklanması’na değinmek istiyorum. Aslın-
da Stonewall bir bar ismi. Bu bar Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. 70’li yıl-
lardan önce toplumda LGBTİ topluluğunun 
sosyalleştiği bir mekân. Fakat 1969 yılında 
dananın kuyruğu kopuyor ve polis aslında 
daha öncede sık sık yaptığı baskınlardan biri-
ni gerçekleştirdiğini sanıyor. Ancak bu baskı, 
şiddet ve kendilerine uygulanan devlet terö-
rüne daha fazla mecbur bırakılmak isteme-
yen bar topluluk ayaklanmış, kendileri üze-
rinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 
gün boyunca sokaklarda çatışılmış, eylemler 
yapmıştır. LGBTİ mücadelenin dönüm nok-
talarından biri olan işte bugün dünyanın her 
yerinde Onur Haftası, gey onur, LGBT onur 
ve onur yürüyüşü gibi adlarla haziran ayında 
kutlanır. Peki bu ‘’onur’’ neyin onuru? Bura-
da kast edilen onur, kişinin kendi oluşunun 
onurudur, kendi var oluşundan utanmayı-
şının yansımasıdır. İşte bu yürüyüşte ‘‘Ben 
varım! Buradayım! Herkes gibiyim! Herkes 
de benim gibi!’’ demenin ve bunu ilan etme-
nin 1969’daki ve öncesindeki baskıları, yok 
saymaları hatırlatmanın ve başkaldırının 
bir iz düşümüdür. LGBTİ deneyime sahip 
olmak 1960’lı yıllarda ABD’de halen psiko-
lojik bir hastalık olarak görülüyor ve bula-
şıcı olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle LG-
BTİ topluluğundan olan bireyler fişleniyor, 
eğitim gibi çeşitli alanda çalışmalarına izin 
bile verilmiyordu. Sosyalleşmeleri hoş karşı-
lanmazdı ve kafeler, barlar da onlara içecek 
servis etmezdi. Birlikte dans eden iki kadın 
veya iki erkek gözaltına alınma riskiyle kar-
şı karşıyaydı. Stonewall’ın LGBTİ topluluğu 
için bir özelliği var; New York’ta hippilerin 
yoğun olarak bulunduğu Greenwich Village 
bölgesinde neredeyse suyu bile akmayan bir 
işletme aslında ama 28 Haziran 1969’da bara 
düzenlenen baskın sonrasında ilk kez LGBTİ 
commutiny “eşcinsel olmaktan utanmıyoruz” 
diye hep birlikte haykırmaya başladı. Daha 
sonraki yıllarda gökkuşağı bayrağı altında 
dünyanın tüm LGBTİ’leri birleşti. Onur Yü-
rüyüşü’nün ayrılmaz bir parçası haline gelen 
gökkuşağı bayrağı 1978 yılında Amerikalı sa-
natçı ve insan hakları aktivisti Gilbert Baker 
tarafından tasarlandı. 

Baker’dan bayrağı tasarlamasını isteyen de 
ABD’de cinsel yönelimini saklamadan bele-
diye meclisine girmeyi başaran ilk eşcinsel 
siyasetçi Harvey Milk’ti. Son olarak Türki-
ye’de Onur Haftası tarihine değinelim. Onur 
Yürüyüşü 1993’te ilk defa “Cinsel Özgürlük 
Haftası” olarak kutlanmak istenmiş fakat dö-
nemin İstanbul Valiliği’nin izin vermemesi so-
nucu etkinlikler o yıl gerçekleştirilememiştir. 
Sonrasında gelişen olaylar sonucunda LGBTİ 
hakları için Lambdaistanbul ve Kaos GL’nin 
temelleri atılmıştır. İstanbul Onur Yürüyüşü, 
2015 ve 2016’da yönetici otoriteler tarafından 
engellenmiş olup ve LGBTİ topluluğu çeşitli 
tehditlere maruz kalmıştır.

Gezi Parkı Protestoları’ndan sonra daha görü-
nür hale gelen LGBTİ+ hareketi, İzmir, Antal-
ya, Mersin, Kocaeli ve Tunceli gibi kentlerde 
meydanlara inerek LGBTİ Onur Yürüyüşleri 
gerçekleştirmiştir. Benzer şekilde, Boğaziçi 
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi’nde üniversite öğrencileri, çalışanlar ve 
akademisyenler her olumsuzluğa rağmen hala 
Onur Yürüyüşleri gerçekleştirmektedir.

Bu Yıl Pride Yine Hazirana Denk Geldi
Turan SAÇIL



17 Nisan 2021 tarihinde Öteki Hareketi olarak, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
(CİSST) gönüllüsü Meriç Doğan ile bir webinar gerçekleştirdik. Hapishanesiz Toplum Komis-
yonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarının ortaklaşa düzenlediği “LGBTİ+ Mahpus-
lar’’ konulu webinarda Meriç Doğan, moderatörlerimiz Neşe Gül Özcan ve Aminenur Duygu 
Bekar’ın ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

“LGBTİ+LAR CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE DE YER ALIYORLAR!”

Toplumun her alanında olduğu gibi lgbti+ların ceza infaz sistemi içerisinde de bulundukları-
nı ve bu sistemin ikili cinsiyet normları etrafında şekillenen ve fiziki koşulları da dahil olmak 
üzere natrans, heteroseksüel erkekler için oluşturulmuş bir alan olduğunu söyleyerek sözle-
rine başlayan Meriç Doğan; lgbti+ mahpusların bu bağlam içerisinde çeşitli zorluklarla karşı-
laşabildiklerini belirtti. Bu zorluklardan bir tanesinin mahpusların, cinsiyet kimliklerinin beyanı 
üzerine değil, kimliklerinde yazan cinsiyet hanesi üzerinden yerleştirildiklerini ve bu durumun 
bir ayrım olduğunu ekledi. Bununla birlikte Doğan; “Trans uyum sürecini tamamlamış, tamam-
lamıştan kastım devletin nezdinde o medikal süreçlerden geçmiş, ikili cinsiyet çerçevesinde 
kadın ya da erkek olan trans mahpuslar için de yine kimliklerindeki cinsiyet hanesine göre 
bir yerleştirme mevcut. Ama bu durum da yine hapishane içerisinde herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalıp kalmayacaklarını garanti etmeyen bir şey.” ifadelerini kullandı.

“LGBTİ+LARIN DAVA SÜREÇLERİNİN OLUMSUZ ÖNYARGILARDAN KAYNAKLI DAHA 
KISA SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMEK MÜMKÜN!”

CİSST olarak lgbti+ mahpuslara erişimlerinin yalnızca mahpusun kendisi ya da yakınları ken-
dilerine ulaştığında olabildiğini belirten Doğan, bilgi edinme başvuruları ve milletvekillerinin 
verdikleri soru önergeleri sayesinde cezaevindeki lgbti+ mahpus sayısına ulaşabildiklerini 
belirtti. Ancak en son 2016 yılında bu sayılara erişebildiklerini ve güncel sayıların ellerin-
de olmadığını söyleyen Meriç Doğan, “200 lgbti+ mahpus çok da doğru bir veri olmayabilir 
bu noktada. Aynı zamanda lgbti bireylerin verilere girmesi açık kimlikle yaşayan mahpuslar 
için geçerli ya da bir şekilde idarenin sisteminin bunu tanımasıyla ilgili. Eğer birey kapalı bir 
şekilde yaşıyorsa kimliğini ya da yönelimini bunun verilere yansıma gibi bir durumu yok. Aynı 
zamanda biraz sayılardan bahsedersek; 2013 yılında CHP Milletvekili Melda Onur’un verdiği 
bir soru önergesinde 81 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu söylenmiş ve bu 81 tutuklu ve 
hükümlüden bahsederken ‘farklı cinsel yönelimleri olan’ olarak tanımlandığını görüyoruz. 18 
ayrı hapishanede 79 lgbti+ mahpusun olduğu bilgisi var. Bu veri Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü’ne yapılan bilgi edinme başvurusuyla elde edilen bir bilgi. 2014’te 95 lgbti+ mah-
pus olduğu söyleniyor. Yine nerelerde tutulduklarına yönelik bir bilgi verilmemiş. 2016’da ise 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ziyaretinde lgbti+ mahpusların sayısının 137 olduğu 
öğrenilmiş. Suç tipi noktasında ise; daha farklı bilgiler var elimizde. Yine 2013’teki Melda 
Onur’un başvurusunda lgbti+ mahpusların 22’sinin adam öldürme, 30’unun yağma, 14’ünün 
hırsızlık, 6’sının uyuşturucu, 3’ünün cinsel saldırı, 2’sinin konut dokunulmazlığını ihlal, 2’sinin 
başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma, 1’inin kamu malı, 1’inin ise yaralama fiilleriyle 
hapishanelerde tutulduklarını biliyoruz” dedi. Bu bağlamda, CİSST olarak bireylerin hapsedil-
melerinin geçim kaynaklarından mahrum bırakılmak ve can güvenlikleri sebebiyle olabilece-
ğini düşündüklerini söyledi. Bununla birlikte sözlerine şu şekilde devam etti: “2013 yılındaki 
başvurudan doğru şunu biliyoruz ki; 8si tutuklu 71’i hükümlü olarak karşımıza çıkıyor lgbti+lar. 
Bu oran 10’a 1. Aynı yıl hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü oranıysa 5’te 1 olarak 
karşımıza çıkıyor. Yani tutuklu yargılananların daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 
hükümlülük oranının da lgbti+ mahpuslar genelinde 2 kat daha fazla olduğunu görmek müm-
kün. Bu bağlamda lgbti+ların dava süreçlerinin diğer mahpuslara oranla daha hızlı ilerlediğini 
hatta olumsuz önyargılardan kaynaklı olarak da daha kısa sürdüğü yorumunu yapabiliriz. 
Ama tabii bu da araştırılması gereken konulardan biri.”

Merve Gülfer Baytekin



“LGBTİ+ MAHPUSLAR GENELDE TECRİTTE TUTULUYORLAR!”

Moderatörümüzün cezaevlerindeki lgbti koğuşlarının ihtiyaca göre mi açıldığı ve bu koğuşlar-
da kalmak için tutuklu ve hükümlünün devlet nezdinde hangi şartları sağlaması gerektiğine 
ilişkin soruya ise Meriç Doğan şu şekilde yanıt verdi: “Makbul beden ve cinsel yönelim algı-
sına uymamak aslında şart. Şarttan kastımız ayrımcılık en temelinde. Dolayısıyla bu makbul 
beden algısı ve yönelimlere yönelik şeyleri tamamlamıyorsanız siz idareden de talep edebi-
lirsiniz siz bu koğuşları ya da görünüşünüzden dolayı da sizi buraya yönlendirebilirler. Ko-
ğuşlar aslında bir noktada “lüks”olabilecek koşullar. Çünkü lgbti+ mahpuslar genelde tecritte 
tutuluyorlar. Koğuş olması demek, az da olsa sosyal bir ortamınızın olabiliyor olması demek. 
Her hapishane özelinde biricik koşullardan bahsediyoruz. Şu hapishanede vardır, şurada 
yoktur gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Öte yandan; bazen erkek hapishanelerinde trans 
kadın mahpuslara ayrı, eşcinsel ve biseksüel erkeklere ayrı koğuşlar oluşturulabiliyor. Bu iki 
nüfusun karıştığı ortamlar da olabiliyor. İhtiyaca göre açılması noktasında da şöyle bir durum 
var; aslında o ihtiyaç, lgbti+ mahpusları genel popülasyondan ayrı tutma ihtiyacı. lgbti+ mah-
pusların doğrudan talep ettikleri br şey olmayabiliyor. Aynı zamanda bu tecrit koşulları her 
ne kadar tekli hücrelerde tutulmak bir tecritse lgbti+ koğuşunda tutulmak da bir tecrite sebep 
oluyor, çünkü pek çok bağlamda sizi kısıtlıyor.”

Bununla birlikte, yayımlanan raporlar ve haberler neticesinde de lgbti4 bireylerin uzun süre 
tecritte tutulmalarına ve normal koğuşlara alınmamalarıyla kurs ve atölyelere katılamamala-
rıyle ilgili olarak da aslında hapishanelerin bir tür total kurum olduklarının ve dolayısıyla mah-
puslar ve personel arası iletişimin ve mahpusların da dış dünya ile iletişimlerinin kısıtlandığı 
ve kurallara tabi tutulduğu alanlar olduklarının altını çizdi Meriç Doğan. Türkiye’deki hapisha-
nelerin bu bağlamda natrans, heteroseksüel hatta orta yaşlı, sağlıklı, Türk, Müslüman, Sünni, 
erkek ideal tipi üzerine kurgulanmış alanlar olduklarını söyleyen Doğan: “Kadın hapishanele-
rinde de benzer sorunlar yaşanabiliyor bu algı üzerinden. Dolayısıyla lgbti+ mahpsular, tıpkı 
diğer özel ihtiyaçları olabilecek kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç, yabancı, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hükümlüsü, hasta, çocuğuyla beraber hapiste tutulan kadın ve hamile kadın mahpuslar 
gibi; gözaltı, tutuklanma, kuruma giriş, tahliye sonrası ve ceza infaz sürecinde çeşitli ayrımcı 
ve ihlale sebep olan durumla karşılaşıyorlar. Aynı zamanda bu bahsettiğim özel ihtiyaç sahibi 
mahpusların çoğu ile biz tematik alanda ilgilenmeye çalışıyoruz. Maruz kaldıkları hak ihlalle-
rini takip etmeye çalışıyoruz. Bu durumun en temelinde ise ceza infaz sisteminin mahpuslara 
yasalarla da desteklenen ikili cinsiyet sistemini dayatması var. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 
ve interseks durum temelli ayrımcılıklar çoğunlukla makbul heteroseksüel, natrans beden 
algısına uymayan lgbti+ mahpuslara uygulanıyor. Bu ayrımcılıklar mahpusların genel popü-
lasyondan ayrı tutulmaları, tecrit koşullarında ceza infazlarının gerçekleşmesi gibi durumlara 
sebep oluyor. Ve bu tecrit hali mahpusların doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim, iletişim, 
sağlık ve çalışma haklarına erişimlerini engellemekte. Bu bağlamda iletişim hakkından bah-
sedebiliriz; örneğin bir partneriniz vardır ve uzun süredir beraber olduğunuz birisidir.



Bir devletin artık sizi evli olarak tanıması gereken bir koşul var ortada. Böyle olmak zorunda 
da değil sadece, sevgiliniz ya da tanıdığınız birisi de olabilir ama sizin telefon ile görüşme 
hakkınız sadece akrabalarınıza tanınmış şekilde. Onun dışında sağlık da benzer bir yerden 
etkiliyor. Sağlık noktasında da eğer HIV ile yaşayan bir mahpussanız ve küçük bir şehirde 
hapsediliyorsanız bu koşullarda sağlık çalışanlarının doğrudan ayrımcılığına maruz kalabi-
lirsiniz. Yine çalışma hakkı da buna benzer. Genel popülasyona dahil edilmekten çekinildiği 
için mahpusların çalışma hakları da ellerinden alınıyor. Halihazırda ekonomik olarak deza-
vantajlı olan lgbti+ mahpuslar kendi ekonomik sürekliliklerini daime ettiremeyecekleri konum-
lara sokuluyorlar. Genel popülasyondan ayrı tutulma hali açık ceza infaz kurumlarına sevk 
hakkı kazanmış lgbti+ mahpusların bu haklardan yararlanmalarına da engel oluyor. Yerine 
ise kalan cezalarını kapalı ceza infaz kurumlarında tamamlamalarına ve belli koşullarda izne 
çıkmalarına izin veriliyor. Bu durum bariz bir şekilde eşit yargı ve infaz koşullarına ters düşen 
bir durum ve hak ihlali aslında. Bu eşitsiz koşulların önlenmesi adına ya istihdam koşullarının 
oluşturulması ya da maddi desteklerin, kısıtlamaları onaylayan ve yürürlüğe sokan kurumlar-
ca karşılanması gerekir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

“COVİD-19 SÜRECİNDE LGBTİ+ MAHPUSLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KI-
SITLANDI!”

Derneğin özellikle beden uyum ameliyatlarıyla ilgili olarak çok fazla başvuru aldığı ve ceza-
evlerindeki trans mahpusların cinsiyet uyum ameliyatları ve hormon ilaçlarına erişimlerinde 
yaşanan problemlerin neler olduğu sorusu üzerine; “Bu soruyu covid-19 öncesi ve sonrası ol-
mak üzere iki şekilde cevaplamak uygundur. Öncesi olarak baktığımızda aslında trans uyum 
süreci patolize edilen bir süreç olduğu için sağlık sistemi içerisinde de çoğunlukla devlet 
tarafından SGK tarafından karşılanıyor. Hormon ilaçları da aynı şekilde. Ama bazı hormon 
ilaçları bazı bünyelerde tepki yaratırken muadilleri o karşılanan liste içerisinde olmayabiliyor. 
Bu koşullarda mahpus kendi almak zorunda kalabiliyor hormon ilaçlarını. Onun dışında pek 
çok ameliyat estetik ve lüks görülebiliyor. Örneğin; göğüs büyütme ameliyatı estetik ve lüks 
görüldüğü için aslında karşılanmayabiliyor. Genel olarak süreç ise dışarda olan birisinin izle-
yeceği sürece benziyor aslında ama şöyle bir durum var; eğitim ve araştırma hastanelerinde 
ilerlediği için bu tarz süreçler ve daha çok İstanbul, Ankara, Antalya gibi şehirlerde trans uyum 
süreciyle ilgilenen hastaneler olduğundan mahpusun buralara sevkinin olması gerekiyor. 

Covid-19 sürecinde nasıl ilerledi diye baktığımızda; öncelikle trans mahpuslar olmak üzere 
bütün lgbti+ mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlandı. Uyum süreci ameliyatları dur-
duruldu, hastaneye sevkler bazen 14 günü aşan karantina koşullarını kabul eden mahpuslar-
la kısıtlı kaldı. Benim görüştüğüm mahpuslardan 20 günü aşan karantina süreçlerinin olduğu-
nu söyleyenler var. Bahsi geçen karantina koşulları tekli hücrede tecrite benzer uygulamalar 
oldukları için lgbti+ mahpuslar tarafından tercih edilmeyebiliyorlar. Bu koşullarda ise CİSST 
olarak önerimiz trans mahpusların beyanlarının ve bedensel uyum süreçlerinde ihtiyaç duy-
dukları müdahalelerin istekleri doğrultusunda dikkate alınması. Covid-19 sürecinde karşıla-
şıldığı gibi sağlık hakkına erişimlerinin ertelenmemesi.”

“BAŞVURULARIMIZIN PEK ÇOĞU KOPYALA-YAPIŞTIR CEVAPLARLA GERİ DÖNÜ-
YOR!”

Lgbti+ların hapishane yaşamları boyunca maruz kaldıkları psikolojik ve fiziksel kötü muame-
le, sosyal ve fiziksel aktivitelerden uzak bırakılma, tecritte kalma gibi problemler karşısında 
CİSST’in ne gibi çalışmalar yürüttüğü ve bu hak ihlallerinin son bulması adına neler yapıla-
bilir sorusu üzerine; Meriç Doğan CİSST’in aslında bir ‘izleme’ faaliyeti yürüttüğünü söyledi. 
Aynı zamanda bilgi edinme başvuruları yaptıklarını ve soru önergesi verecek milletvekillerine 
ulaşarak onlarla beraber çalıştıklarını belirtti. Doğrudan mahpusun ya da mahpus yakınının 
başvurusu sonrasında Ceza ve Tevkif Evleri gibi, il insan hakları kurumları gibi, CİMER gibi 
insan haklarıyla ilgili kurumlara başvurular yaptıklarını ve çözebiliyorsa onların çözdüğünü 
belirtti. Son olarak cezaevlerindeki lgbti+ mahpusların yaşadıkları hak ihlalleriyle ilgili yaptık-
ları başvuruların pek çoğunun ‘kopyala-yapıştır’ cevaplarla geri döndüğünü söyleyerek söz-
lerini bitirdi.



1-İlk olarak LİSTAG nedir ve ne zaman kurulmuştur?

Merhaba Ahali Dergi Okuyucuları, LİSTAG, çocukları LGBTİ+, yani lezbiyen, gey, biseksüel, 
trans, interseks ve + olan anne ve babaların, aile yakınlarının derneğidir. Biz 2008 yılında 
birkaç anne ve baba olarak Lambdaistanbul Derneği çatısı altında yine birkaç çocuğumuzun 
öncülüğünde bir araya geldik. 2019 Mayıs ayında geriye kurumsal bir yapı bırakmak isteyen 
ebeveynler olarak dernekleştik. Yaklaşık 13 yıldır LGBTİ+ hak mücadelesinin içindeyiz.

LİSTAG çocukları, kardeşleri, akrabaları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks, ve + ) olan aile üyelerinden oluşan bir destek ve dayanışma derneğidir.

Öncelikle şunu söylemek isteriz;

Bizler tüm insanların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadelerinin özgürce beyan 
edildiği, değer verildiği ve saygı duyulduğu bir gelecek hayal ediyoruz. Bu vizyonumuzu 
gerçekleştirmek için de aşağıdaki alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz:

- LGBTİ+ ailelerini ve yakınlarını bilgilendirerek DESTEK oluyoruz.
- LGBTİ+’larin karşılaştıkları özel sorunlara ve zorluklara dair hem üyelerimize hem de 

diğer sivil toplum örgütlenmelerine ve kuruluşlara DANIŞMANLIK veriyoruz.
- LGBTİ+’ların tam eşitliğe ulaşabilmesi için gerekli kanunların ve politikaların yaratıl-

ması ve toplumumuzda bu konuda farkındalık yaratılması ve bir tutum değişikliğinin 
sağlanması için SAVUNUCULUK yapıyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği farkındalığından doğan ön yargıları kırmak, ayrımcılıklara 
karşı insanları doğru bilgilendirmek amacıyla her fırsatta sesimizi duyurmaya, 
görünürlüğümüzü artırmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

CETAD TOPLANTILARI

CETAD’dan (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) gönüllü ruh sağlığı uzmanlarının 
desteğiyle her ay bilgilendirme ve paylaşım toplantıları düzenliyoruz.

HAFTALIK PLANLAMA TOPLANTILARI

Haftalık çalışma programımızı oluşturuyor, deneyimlerimizi konuşuyor, aramıza yeni katılan 
ebeveynler ve aile üyeleriyle tanışıyoruz.

YEMEKLİ BULUŞMALAR

Ayda bir kez ailelerimiz ve çocukları ile yemekli toplantılar düzenleyip bilgi ve deneyim 
alışverişinde bulunuyoruz.

BELGESEL GÖSTERİMLERİ

LİSTAG’dan yedi ebeveynin hikayelerinden oluşan “Benim Çocuğum” adlı belgeselimizin 
özel gösterimlerini yapıyor sonrasında ailelerin yaşanmışlıklarını paylaşıyoruz. www.ben-
imcocugumbelgeseli.com

Yurt içinde ve yurt dışında LGBTİ+ dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere, to-
plantılara, Onur Haftası ve Onur Yürüyüşleri’ne katılıyoruz.

LİSTAG DOSTLARI

Özel şirketlerin LGBTİ+ Dostu kurumlara dönüşmesi için “çeşitlilik ve kapsayıcılık” politika-
ları altında LGBTİ+ istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

LİSTAG DANIŞMA HATTI

0546 484 82 85

Çocuğunuz, kardeşiniz veya herhangi bir yakınınız LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 
Trans, İnterseks, +) ise ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız 10:00-19:00 saatleri arasında 
danışma hattı telefonumuzu arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zeynep Betül ÇELİK



2-LGBTİ çocukların ailelerine açılma sürecinde yaşadıkları kaygılar neler oluyor, bah-
seder misiniz? 

Biliyor musunuz, biz aslında LGBTİ+ çocuklarımızın açılma sürecinde neler yaşadıklarını 
yakinen bilmiyoruz. Bizler LGBTİ+ çocuklarını öğrenen/bilen ailelere destek oluyoruz. Kim 
bilir bu arada LGBTİ gençlerimiz neler yaşıyor? Onlar SPoD ve Genç LGBTİ gibi dernekler-
in Danışma Hatları’na müracaat ediyorlar, Lambdaistanbul’un toplantılarına katılıyorlar- bi-
zce olması gereken de bu - sonra aileleriyle açılma süreçlerinde bizlerle yolları kesişiyor. 
Onlar adına bir şey söylememiz doğru olmaz.

AMA!

Beslendiğimiz iki kaynaktan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; biri kendi çocuklarımız, diğeri 
bizim Danışma Hattımızı arayan çocuklar;

Açılmak bir süreç, herkes için ayrı bir süreç. Bir gemi yolculuğu. Biz aileler de çocuklarımız 
engin denizlere açılmaya başlayınca bu gemiye yolcu oluyoruz. Evet yolcu dedik, 
zira kaptan onlar. Hangi limanlarda duracaklarını ve ne kadar kalacaklarını beraber 
deneyimliyoruz liman liman… 

Başlangıçta çok zorlanıyor çocuklarımız, zira önce kendilerini tanımaları gerekiyor ya da 
böyle hissediyorlar. Bazen de bizim adımıza fazladan kaygılanıyorlar. Oysa en önemlisi 
samimiyet ve sevgi. Kim ister en çok sevdiği insanlardan uzakta bir yalanı yaşamak? Kim 
ister anne ve babasına özünde kendini paylaşmadan onlarla vedalaşmak? Korkuyorlar! 
Reddedileceklerinden korkuyorlar, kabul görmeyeceklerini düşünüyorlar. Haklılar! Türki-
ye’de çocuklarını evden atan hatta söylemeye dilimiz varmıyor ama adli vakalarla sabit, 
aileleri tarafından öldürülen çocuklarımız var. Onun için şöyle veya böyle açılın demiyoruz, 
diyemiyoruz...

Biz bazen kendimize, kendi kurduğumuzu zannettiğimiz aile ilişkilerine de bakıp şaşırıyoruz. 
Sözde, iyi ebeveynlerdik, oysa bazılarımızın çocukları  “beni sokağa atmayın”  veya 
“hayırlı bir evlat olamadığından ve çok utandığından” bahsetmişti. Demek ki olmamış, 
yapamamışız. “karşılıksız sevmeyi” becerememişiz, onlara hep bir misyon, hep bir beklenti 
yüklemişiz...

3-Ailelerin çocuklarının cinsel kimlikleriyle ilgili açıklamalarına ilk tepkileri neler oluy-
or? Sosyal çevreden ne gibi tepkiler alırlar?

Açıkçası, her ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel altyapısı farklı olduğu için, çocukların al-
dıkları tepkiler de farklı oluyor. Kimi aileler baskı, şiddet, sokağa atma vb. tepkiler verirken, 
bazı aileler de her ne olursa olsun, her koşulda çocuklarının yanında durabiliyorlar. Ve biliy-
or musunuz bunun doğu-batı, şehirli-köylü ve hatta eğitimli-eğitimsiz diye ortak bir örüntüsü 
YOK! Bir bakıyorsunuz en “eğitimli”, en” batılı”, en “şehirli” ailenin, çocukları LGBTİ olduğu 
duyulduğunda kaybetmekten korktuğu kendince daha fazla sosyal statüsü var... 

“Ailelerin çocuklarının cinsel kimlikleriyle ilgili açıklamalarına ilk tepkileri neler oluyor?” de-
diniz. Öncelikle, bizler bu ülkede her ebeveyn gibi çocuklarımızın geleceğinden endişeliy-
iz. Çocuklarımızın LGBTİ+ olması hiç fark yaratmıyor. Bugün Türkiye’de çocuğu olan her 
anne ve baba kadar endişeliyiz. Sonra daha fazla endişeliyiz; çocuklarımız LGBTİ+ olduğu 
için ayrımcılığa ve ötekileştirmeye ne kadar maruz kalacaklar- kesin kalacaklar- ve bunun 
sonuçlarına onları ve kendimizi yeteri kadar hazırladık mı diye endişeliyiz? Her ne kadar 
çocuklarımız kendilerini korumayı bilse de bugün de Onur Haftası’nın teması olan “soka-
kta” ne kadar korunaklılar? İstedikleri okulları okuyabilecekler mi? Kendi evlerini kurmak 
istediklerinde rahatça emlakçıdan ev bulabilecekleri mi? İş başvurusu yaptıklarında kabul 
edilecekler mi? vs vs...  Bizim kaygılarımız çocukları LGBTİ+ olmayan ebeveynlerden daha 
fazla ama çocuklarımıza çaktırmıyoruz, sonra kızıyorlar bize...

Bir de “(Aileler) Sosyal çevreden ne gibi tepkiler alırlar?” sorunuz vardı, burayı uzatmaya-
cağız, tek satır:

- El alem ne derse desin!

4-Çocuklar ailelerine ifade ederken nelere dikkat etmeli?

Reçete yazalım mı? 

Önce açılacak çocuğumuz kendi ve LGBTİ+ kavramlar konusunda bilgi sahibi olsun, ailesini 
dikkatlice gözlemlesin, önceden hazırlık yapsın, uzmanlara ve akran dayanışma gruplarına 
danışsın, güvenli bir ortamda- ailesinin ve kendisinin sosyo-ekonomik yapısını gözeterek- 
olduğundan emin olsun, geleceğini gözetsin, LİSTAG dokümanlarını hazır etsin, “Benim 
Çocuğum” belgeselimizi el altında tutsun. VS VS…

Yok böyle bir şey! Böyle bir reçete yok!

Bizim için her çocuk ve her aile özeldir, her ailenin şartları farklıdır... Bizim çocuklarımız 
kendilerini ve aile koşullarını bilirler ve en iyisini değerlendirirler. Bu bazen “açılmak” bazen 
de “açılmamak” olabilir.

5-LGBTİ ailelerin, çocuklarının açılma sürecinde yaklaşımları ne şekilde olmalıdır?

Çocuklarının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ailelerin herhangi bir yaklaşımı olmayabilir. Bu ne 
yanlış ne ayıp! Ayrıca yalnız da değiller.

İlk duyduğunuzda büyük bir ŞOK yaşayabilirsiniz. 

Kendinizi suçlayabilirsiniz. Bunlar çok “normal”, gerçekten.

Ama doğru değil!

Bildiğinizi tanıdığınızı düşündüğünüz çocuğun gittiğini, karşınızdaki kişinin o olmadığını 
düşünebilirsiniz, bunda da sorun yok. Yakında onun aynı kişi olduğunu tekrar idrak edecek-
siniz.

Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, ayrıca bunlar size öğretilmedi.

Okumaya, öğrenmeye, ona buna sormaya, çare bulmaya, “iyileştirmeye” başlamadan önce. 
Lütfen bir DURUN!



Derin bir nefes alın ve önünüzde sizin için açılan bu öğrenme yolunu kucaklayın ve hemen 
çocuğunuza sarılın:

- Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, aslına bakarsan hiçbir şey bilmiyorum veya biraz bili-
yorum...Sadece şunu söylemek istiyorum, “İyi ki bunu bana söyledin!” Ve kendinize 
şunu söyleyin “Çocuğum gerçekten beni çok seviyor ve ben bu aile içinde ona güven 
ilişkisini verebilmişim”

(Unutmayın! Anneleri ve babaları öldükten sonra mezarlarına gidip aslında kendilerinin 
LGBTİ+ olduğunu haykıran çok çocuk var)

Ve, zaman isteyin; öncelikle kendiniz için ve bizi arayın:

LİSTAG Danışma Hattı:+90 546 484 82 85 veya info@listag.org

6-LİSTAG ailelerinin katılımı ile çekilen Benim Çocuğum belgeseli de aslında bu 
sürece dair. Belgeselin çekim süreci nasıl işledi, sonraki dönemde bu belgesel ne 
gibi dönüşler aldı?

“Benim Çocuğum” belgeseli Türkiye’de çocuklarının LGBTİ+ olduğunu kabul edip, hiç te-
reddüt etmeden çocuklarının hikayelerini kameraya doğrudan anlatan, kendi isimlerini ve 
yüzlerini saklamayan, yedi cesur ebeveynin hikayesi. 2013’te yayınladık ve hala güncelliğini 
koruyor. Eğer izlemeyen varsa, buradan ulaşabilir:

https://youtu.be/UZ-3mScG8yE

Yönetmenliğini Can Candan, yönetmen yardımcılığını da kaybettiğimiz canımız Boysan Ya-
kar, yapımcılığını da Sürrela Film (Ayse Cetinbas) ve Metehan Özkan üstlendi. 

Belgeselde, bizler kendi ebeveynlik deneyimlerimizi, çocuklarımızın büyüme ve bize açılma 
dönemlerini, bu süreçle baş ederken yaşadığımız zorlukları, kendi ailelerimiz ile bu durumu 
nasıl paylaştığımızı ve ebeveynliğimizi sorgulamayı ve yeniden öğrenme süreçlerimizi anlat-
tık. Gerisini çok da anlatmayalım, spoiler olmasın!

Biz bu filmin her evi, her aileyi, yani toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, onların ön-
yargılarını yıktığını ve LGBTİ+’lar ile ilgili oldukça farkındalık yarattığını gördük.

Çeşitli festivaller, üniversiteler ve STK’larda, Dünyanın birçok yerinde, 30’dan fazla ülkede, 
milyonlarca seyirciye ulaştık.

İlk senelerde, İngilizce ve Almanca daha sonra da Kürtçe, Rusça, Ermenice, Arapça, 
Sırpça, Arnavutça dillerinde alt yazılı gösterimlerini hazırladık.

Görme engeli olanlar için sesli betimleme ve duyma engeli olan izleyicilerimiz için Türkçe 
altyazı ve işaret dili ile internetten izlenmesini sağladık.

2013’den beri 8 yıldır gösterimde ve güncelliğini koruyor ve korkarız ki homofobi ve transfo-
bi var oldukça güncelliğini koruyacak. Umarız bir gün ne bize (LİSTAG) ne de belgeselimize 
ihtiyaç olacak.

Bu film, çocuğunun LGBTİ+ olduğunu öğrenen / bilen yeni ailelere ve ailelerine açılırken 
nasıl bir yol izlemek istediklerini soran gençlerimize yönelik bir kılavuz özelliği taşıyor.

7-Siz LİSTAG (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks+ Aileleri ve Yakınları 
Derneği) olarak açılma sürecindeki çocuklar ve ailelerine ne gibi destekler sağlıyor-
sunuz?

Biz ailelere destek sağlıyoruz. Ailelerin kabullenme / onama süreçlerini kolaylaştırarak da 
dolaylı olarak LGBTİ+ çocuklarımıza destek sağlamış oluyoruz. Bizim Danışma Hattımız 
ailelere yönelik, LGBTİ+ gençlere yönelik değil. Onların danışma alabilecekleri kendi öz 
örgütlenmeleri var (SPoD, Genç LGBTİ, Lambdaistanbul, Kaos GL, Pembe Hayat, Hevi vs.)

LİSTAG’ın LGBTİ+ ebeveynlerine ve ailelerine verdiği en önemli destek, onlara yalnız ol-
madıklarını hissettirebilmek.

Ailelere, çocuklarına her koşulda sahip çıkmalarını, bunun bilgisini ve yöntemlerini an-
latıyoruz; LGBTİ+’lar ve aileleri, bize çoğunlukla’’ LİSTAG Danışma Hattı’’ndan ulaşıyorlar. 
(0546 484 82 85 ). Öncelikle hattı bir annemiz cevaplıyor. Ola ki bize ulaşan kişi, LGBTİ+ 
ise ve kendiyle ilgili arıyorsa, onları yukarıda saydığımız LGBTİ+ öz örgütlenmelerinin 
destek hatlarına yönlendiriyoruz. Eğer bize ailesi ile ilgili ulaşmışsa; ona ilk önce, kendisi 
kendi sürecini tamamlamış olsa dahi, ailesinin de böyle bir süreç yaşayacağını ve onların 
da bu süreci tamamlamalarını beklemesini, sabırlı olmasını öneriyoruz. Bu sürede gençler-
imize, ailesinin bilgi ve destek, yardım alabileceği kaynakları öğrenmelerini, onlara bunların 
bilgisini vermesini istiyoruz ve ailesini LİSTAG Danışma Hattımızı aramaya teşvik etmesini 
istiyoruz, zira hattımıza gönüllü bir annemiz bakıyor.

Sonrasını anlatmayalım, işte orası LİSTAG mucizesi :) Her zaman başarıya ulaşmasa da...

8-Son olarak LISTAG’ın kuruluşundan bugüne kadar yaşadığınız zorluklardan bah-
seder misiniz?

En zor soruyu sona saklamışsınız.

Size beklediğiniz cevabı vermeyeceğiz. Yerel ve global nasıl tanımlarsanız tanımlayın ister 
yeni sağ deyin ister rekabetçi otoriter sistem deyin ister Post-Truth deyin. Bunların hem bize 
hem de LGBTİ+ çocuklarımıza yaşattığı zorluklardan bahsetmeyeceğiz.

CEVAP: En zor olan 1’den fazla olabilmek. Farklı dünyaları ve farklı hikayeleri aynı çatı al-
tında toplayabilmek. Aynı yerde durup, aynı yerden bakabilmek. Hayallerin de değiştirebilir 
olduğunu ebeveynlere kabul ettirebilmek. 

Nazım’ın dediği gibi: “hem yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, hem de bir orman gibi 
kardeşçesine. ..”
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