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           Berlin, 07.11.2012

            
Nefrete İnat Yaşasın Hayat! 

 

 Türkiye'de yeni anayasa çalışmaları sürerken ve bu çerçevede daha iyi bir 

demokrasiye geçileceği iddia edilirken kimi zaman devletin en yetkili ağızlarından, 

çoğunlukla da sabah akşam medya aracılığıyla topluma nefret kültürü aşılanmaya devam 

ediyor. Artan nefret ve ayrımcılığın ilk ve en ağır mağdurları da maalesef transseksüeller 

oluyor. 

 

 24 Ekim 2012 günü Antalya’da bir nefret cinayeti daha işlendi. Trans kadın Serap, 

hunharca öldürüldü. Serap Antalya’daki evinin önünde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

Arkadaşlarına ilk yardım yapmak için yardıma koşan trans kadınlara olay yerine gelen 

polis biber gazı ile saldırdı. Gazdan etkilenen ve kan kaybeden Serap, ambulansın da 

gecikmesi sonucu hayatını kaybetti.  

 

 Başka bir nefret suçu da geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar'da yaşanmıştır. 

İstanbul Avcılar ilçesinde, bir grup 7 Ekim 2012 tarihinde akşam saatlerinde trans 

bireylerin yaşadığı Meis sitesi önünde toplanarak linç girişiminde bulunmuşlardır. 50-60 

kişinin evin önünde toplanmasıyla trans bireyleri linç etmeye kalkan kalabalık, “Namus 

için ölürüz, canımızı veririz” sloganlarıyla halkı nefrete çağırmıştır.  

 

 Depremin hemen sonrasında oldukça hasar görmüş ve çökme riski taşıyan Meis 

sitesindeki binalarda oturmaya razı olan yine her zaman ki gibi yoksullar, öğrenciler ve 

transseksüeller olmuştur. Ne var ki bölgenin SİT alanı ilan edilmesi, kentsel dönüşüm 

kapsamına girmesi ve depremin unutulmasıyla birlikte bölgenin rantı aniden yükselmiş ve 

nedense burada oturan transseksüeller birden bire göze batmaya başlamıştır. Çoğu linç 

ve katliam girişiminde olduğu gibi bu olayın ardında da dışarıdan birilerinin 

yönlendirilmesi olduğu açıktır. Yaşanan linç girişimine polis tarafından müdahale 

edilmeyerek polis tavrını açıkça göstermiştir.  

 

 Benzer bir şekilde, İzmir'de de Alsancak Bornova Sokağı ve Pınarbaşı semtinde 

bulunan trans kadınlara yönelik buna benzer yıldırma ve linç girişimleri olmaktadır. Trans 

kadınların oturdukları evler taşlanmakta, barınma hakkı, yaşama hakkı ve serbest 

dolaşma hakkı ellerinden alınmakta ve buna devlet eliyle göz yumulmaktadır.  

 

 Devlet ve toplum tarafından maruz kalınan tüm bu ayrımcılıklara karşı hak arama 

mücadelelerimizde ise polis tarafından şikayetler dikkate alınmamakta, çoğu zaman 

gerçekleşen uygulamalarla polis yaşanan hak ihlallerinin faili olmaktadır. 24 Ekim 2012 
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tarihinde Antalya'da gerçekleşen nefret cinayetinde polis, uyguladığı 

orantısız güç sonucu cinayetin ortağı olmuştur.  

 

“Nefret Cinayetlerine Sessiz Kalma! Suça Ortak Olma!” 

 

Katiller, sadece silahı, bıçağı tutan ellerin sahipleri değildir. 

Katiller, lgbtt bireyleri temel hak ve özgürlüklerinden mahrum 

ederek yaşamaya zorlayan sistemdir. Katiller, bu sorunları çözmek 

için çaba göstermeyen ve bu cinayetlere, nefret söylemine, linç girişimine sessiz kalan, 

yasal düzenlemeler yapmayan yetkililerdir.  

 

 Katilleri koruyarak, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Translara karşı işlenen suçlarda 

haksız tahrik indirimleri yaparak katilleri suça teşvik eden devlettir. 

 

Buradan bir kez daha soruyoruz:  

  

 İstanbul Meis Sitesinde yaşanan provokasyonu örgütleyen kişilerin bundaki çıkarı 

nedir? Bunu örgütleyen ve katılan kişiler hakkında neden hala bir yasal işlem 

başlatılmamıştır?  

 Meis Sitesinde yaşanan linç girişimi ile ilgili polis ve savcılık saldırıların 

engellenmesi ve saldırganların yakalanması konusunda neden hala bir şey 

yapmadı/yapmıyor? 

 Serap'ın ölümüne neden olan kolluk kuvvetleri ile ilgili neden yasal işlem 

başlatılmışmıdır? 

 

Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki;  

 

 T.C anayasasınnın ayrımcılığı düzenleyen 10. maddesin'deki ayrım gözetilmeyecek 

zeminler arasına ''cinsel yönelim'' ve ''cinsiyet kimliği'' ifadeleri eklenmeli  ve nefret 

suçlarının önlenmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir.   

 

 

Nefrete İnat Yaşasın Hayat!  

Nefret Cinayetlerine Sessiz Kalma ! Suça Ortak Olma ! 

Nefret Suçları Politiktir! 
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