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Konu: LGBTİ Dernek ve organizasyonlarının özerkliğinin güçlendirilmesi 
 
Sayın İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
 
18 ve 19 Haziran tarihlerinde İstanbul Emniyet Güçleri ile eylemciler arasında çıkan 
şiddet olaylarından üzülerek haberdar olmuş bulunmaktayım. Pazar günkü eylemlerde 
eşcinsel ve transseksüel bireylerin haklarını savunmak amacıyla 150 kadar insan 
barışçıl yöntemlerle bir araya gelmişti. Bu eylemliliklerin evvelki günlerde Valilik 
tarafından yasaklandığı bilgisine sahibim. Nitekim polis kitlesel olarak, göz yaşartıcı gaz 
ve plastik mermi kullanarak müdahale etti, ve medyada yer alan haberlere göre onu 
aşkın eylemci gözaltına alınmış bulunmakta. Bu gelişmelerden önce Alperen Ocakları 
gibi sayısız grup ve Müslüman Anadolu Gençliği gibi organizasyonlar basın bildirgeleri 
ve sosyal medyada yayılan nefret söylemleri ile , İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü‘nün 
devlet tarafından yasaklanmaması halinde, fiziksel saldırıda bulunacakları tehdidini 
dolaşıma sokmuşlardır. Bunun, demokratik olduğunu iddia eden bir devletin söylemi 
olmayacağı aşikardır. Eşcinsellik Türkiye’de hukuk devleti nazarında yasaklı konumda 
olan bir edim değildir. 
 
Buna ilaveten 17 Haziran Cumartesi günü , Cihangir’in Firuzağa mahallesinde 
Radiohead isimli rock müzik grubunun yeni albümünün tanıtım dinletisinde, bir plak 
dükkanı sahibine ve dinletiye gelen müşterilerine İslamcı bir grup saldırmıştır. Aşağı 
yukarı yirmi kişiden menkul bu İslamcı grup Ramazan Ayında içki içilip, müzik dinlendiği 
suçlamasıyla bahsi geçen dükkana ve müşterilerine saldırmıştır. Şimdi de,  daha önce 
korkulduğu üzere, 26 Haziran 2016 tarihinde düzenleneceği duyurulmuş olan İstanbul 
LGBTİ Onur Yürüyüşü yasaklanmış bulunmaktadır. Gerekçe olarak, bahsi geçen 
eylemin Türkiye’nin istikrarını tehdit eden ve kamusal düzeni bozacak nitelikte olması 
gösterilmektedir. 
 
Böylesi şiddet durumları ve cebir yoluyla tehdit bir hukuk devletinde müsamaha 
gösterilecek şeyler değildir ve bu gibi durumlara karşı bir devletin görevi devletin 
olanakları ile demokratik bir zeminde ilerlemektir. Demokratik hakların hayata 
geçirilebilmesinde bir devletin uyandırdığı güvenilirlik, hak ve özgürlüklerin güvenliği için 
ve son tahlilde  vatandaşların devlete olan güveni için temel niteliktedir. 
Bu nedenle Alman Parlamentosu’nun üyesi bir milletvekili ve Avrupa konseyi İnsan 
Hakları delegesi olarak yürüyüş hakkının ve fikir özgürlüğünün devlet güvencesinde 
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korunmasını sizden talep ediyorum. Kanuna uygun şekilde başvurusu yapılmış ve 
barışçıl biçimlerde gerçekleşecek barışçıl LGBTİ eylemliliklerinin devlet tarafından kabul 
görmesi ve korunmasını bu yolla desteklediğimi belirtmek istiyorum. Bu söylediklerim 
öncelikli olarak 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşeceği açıklanmış olan İstanbul 
LGBTİ Onur Yürüyüşü için geçerlidir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik değerlere bağlı olduğu inancını barışçıl yollarla 
gerçekleşecek bir eyleme izin vererek, ama daha da önemlisi dezavantajlı bu grubun 
korunmasını garanti altına alarak pekiştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu 
koşulları kabul ettiğinin bir göstergesi de eylem güvenliğinin hukuk devleti ölçütlerine 
göre korunmasıdır. Yürütme, Alperen Ocakları ve Müslüman Anadolu Gençliği gibi dini 
ve yurtsever grupların her türlü provokasyonuna karşılık, ilk elden aktivist ve eylemcilerin 
güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu, devletin bağımsızlığının bir göstergesi olduğu 
kadar, hukuki standartların Türkiye Cumhuriyeti’nde söz geçirebilme gücünü kanıtlar. 
Eylem ve yürüyüş güvenliğinin sağlanması dışında yürütme, aynı zamanda hukuk 
devleti araçlarıyla LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemi kampanyalarını  ve cinsel 
azınlıklara yönelik ayrımcılık ve zulmü özendiren bireyleri cezai tatbikata tabi tutmalıdır. 
Bütün bunlar bir hukuk devletinin olanaklarının geniş kapsamlı bir ifadesi olup güçlü bir 
hukuk devletinin uluslararası alandaki etki gücünü artıracaktır. 
 
Saygılarımla, 
 
 

 
 
Mechthild Rawert 
 
 
 


