
Birlikte özgürleşme    
zamanı!
Gezi Parkı’nda gökkuşağı bayraklarıyla yapılan küçük 
yürüyüşlerle, birlik ruhuyla, blok olarak hareket edişiyle, 
sloganlarıyla LGBT’ler barikatta ve direnişin hep en 
içindeydi.  LGBT’ler yalnızca direnişe renk katmadılar, 
birçok önyargıyı da ortadan kaldırdılar. Diyaloğun, 
farklılıklarla birarada yaşamanın, birlikte özgürleşmenin 
ne anlama geldiğini gösterdiler. LGBT’lerin görünürlüğü 
Gezi direnişi ve ardından gerçekleşen 21. Onur 
Yürüyüşüyle oldukça arttı ancak mücadele henüz bitmiş 
değil. Şimdi LGBT’leri öldüren, yok sayan, tedavi 
edilmesi gereken hastalar olarak gören homofobik ve 
transfobik sisteme karşı mücadeleyi Gezi Direnişinden 
aldığımız güçle büyütmek, daha ileriye taşımak zamanı. 
Tanınma ve eşitlik mücadelemizi gerçekleştirme, 
birlikte özgürleşme zamanı!

‘Genel ahlak’ ile derdimiz   
var…
Doğdukları andan itibaren LGBT bireylerin varoluşlarını 
yok sayan heteroseksist devlet gündelik hayatın 
içerisinde gerçekleşen ayrımcılıkları görmezden 
gelmeye devam ediyor. Devletin ve toplumun 
çoğunluğunun bilinçli sessizliğiyle LGBT’ler baskı altında 
yaşamaya, şiddete maruz kalmaya ve öldürülmeye 
devam ediyorlar. 2002’de “Eşcinsellerin de kendi hak ve 
özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması 
şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların 
da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz” 
diyen Başbakan Erdoğan’ın iktidarı boyunca LGBT’ler 
lehine hiçbir değişim gerçekleşmedi. Aksine 
eşcinselliğin “sapkınlık”, “bozulma” ve “hastalık” olduğu 
AKP milletvekilleri tarafından defalarca tekrarlandı. 
LGBT’lere yönelik ayrımcılığın araştırılması için 
komisyon kurulması önerisi mecliste AKP ve MHP’nin 
oylarıyla reddedildi. Eşcinsellerin gittikleri sinema 
salonlarına baskınlar, kadınların ve LGBT’lerin özgür-
lüklerine yönelik müdahaleler “namus”, “genel ahlak” 
vb. ile meşrulaştırılmaya çalışıldı. İnsanların 
varoluşlarını tanımayan, özgürlüklerini kısıtlayarak 
dünyayı dar eden muhafazakar anlayışın tam 
karşısındayız. Ölümü, baskıyı, acıyı çoğaltan muktedirin 
ahlakıyla, terbiye dersleriyle derdimiz var.

Nefret Suçları Yasası,   
Hemen!
Son dönemde Avcılar Meis Sitesinde trans bireyler 
sistematik saldırılarla evlerinden sürülmeye çalışıldı. 
Birbiri ardına gelen “bir trans daha öldürüldü” başlıklı 
haberler, trans bireylerin yaşama, çalışma ve barınma 
haklarına saldırılar sıradanlaştı. Daha fazla zaman 
kaybedilmeden nefret suçları yasası çıkarılmalı, nefret 
suçu işleyenlere gerekli cezai yaptırımlar 
uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet rollerine aykırı 
görünene, ‘normal’ sayılmayana, ötekiye duyulan nefret 
yerine birarada yaşamın ve diyalogun hakim olduğu bir 
toplumsal düzen için devlete ve yurttaşlara büyük 
sorumluluklar düşüyor. 

LGBT’lerin Eşit Yurttaşlığı   
İçin Ne Yapılmalı?
» LGBT bireyleri yok sayan mevcut Anayasa ve yasal 
mevzuatlar değiştirilmeli, Anayasa’nın eşitliği düzen-
leyen maddesine ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ 
ifadeleri eklenmeli. LGBT’lerin anayasal eşitliği güvence 
altına alınmalı. Yine Anayasa’daki birçok maddede 
geçen ‘genel ahlak’ kavramı da kaldırılmalı.
» Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan 
bireylerin toplumsal yaşama eşit biçimde katılımları 
sağlanmalı; sağlık, çalışma hayatı ve yaşlılık gibi 
alanlarda eşitlikçi ve özgürlükçü politikalar hayata 
geçirilmeli.
» Translara yönelik polis şiddeti ve transfobik şiddetin 
durdurulması için gerekli adımlar atılmalı. Seks işçiliği 
bir meslek olarak kabul edilmeli ve yasal güvence altına 
alınmalı.
» Polisin ‘puan sistemi’ marifetiyle transları, gey ve 
lezbiyenleri tacizine, bu açık ayrımcı uygulamaya derhal 
son verilmeli.
» Kimliklerdeki renk ayrımı kaldırılmalı, kamu 
hizmetlerindeki cinsiyet ayrımcı uygulamalara son 
verilmeli.
» Eşcinsel evlilikler yasallaşmalı, heteroseksüel çiftlerin 
sahip oldukları bütün haklardan eşcinsel çiftlerin de 
faydalanmaları sağlanmalı. 
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