Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) önünde görülen Onurhan Solmaz ve Siyah Pembe
Üçgen İzmir Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma
Derneği v. Türkiye davası, 2012 yılında İzmir’de yerel bir gazetede yayınlanan ve trans seks
işçilerini hedef gösteren ve cinsiyet kimliği temelli nefret söylemi içeren bir köşe yazısı
üzerine başlatılan hukuk mücadelesini konu almaktadır. Başvurucuların yazıya ilişkin
yaptıkları suç duyurusu üzerine savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş,
bu karara yapılan itiraz yerel mahkeme tarafından reddedilmiş ve bu kesin kararın ardından
yapılan bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi yazının ifade özgürlüğü
kapsamında kaldığını belirterek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. Türkiye’deki
yerel hukuk yollarının tüketilmesi üzerine AİHM’e Haziran 2013’te götürülen dava,
Mahkeme tarafından Haziran 2020’de Türkiye Hükümeti’ne komünike edilerek
görülmeye başlanmıştır. Dava genel hatlarıyla özel hayatın gizliliği, ayrımcılık yasağı ve
etkili başvuru hakkı yolu hakkına ilişkin konuları içermektedir.
Söz konusu dava, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemine ilişkin AİHM
tarafından görülecek ilk dava olma özelliğini taşımaktadır. Dava ayrıca, Mahkeme’nin
nefret söylemine ilişkin içtihadını cinsiyet kimliği temelli nefret söylemi için de ilk kez
uygulayabileceği önemli bir imkan sağlamaktadır. Mahkeme’nin Türkiye Hükümeti’ne
yönelttiği sorulara bakıldığında Mahkeme’nin bu başvurudan hareketle Türkiye hukuk ve
yargı sisteminin LGBTİ+’lara sağladığı korumaya ilişkin kapsamlı bir inceleme yapacağı
görülebilmektedir.
Derneğimizin, Türkiye’de LGBTİ+ hakları alanında çalışan bir dernek olarak AİHM önündeki
bu dosyaya yazılı görüş sunarak katkıda bulunma imkanı bulunmaktadır.
Tarafımızca Mahkeme’ye yazılı görüş sunma yönünde iletilen talep, mahkemece 8 Eylül 2020
tarihinde kabul edilmiştir. SPoD olarak, davanın esasına ilişkin yorum yapmama kuralına
uyarak, davada göz önüne alınması gereken bağlamsal ve hukuki duruma ilişkin yazılı
görüşümüzü 8 Aralık 2020 tarihinde Mahkeme’ye sunmuş bulunmaktayız. SPoD Hukuk ve
Adalete Erişim Birimi’nden Av. Polat Yamaner tarafından hazırlanan yazılı görüşe buradan
erişebilirsiniz. *
Bu yazılı görüşün sunulmasıyla birlikte Türkiye’de hukuken herhangi bir koruma
sağlanmayan ve hakları sistematik olarak ihlal edilen LGBTİ+’lara ilişkin hukuk ve yargı
sistemi pratiklerinin ortaya çıkarılması ve AİHM tarafından verilecek ihlal kararının
Türkiye’de LGBTİ+ hakları üzerinde dönüştürücü bir etki sağlamasının desteklenmesi
hedeflenmektedir.
*: Bu faaliyet Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile
gerçekleştirilmiştir. İçeriğin sorumluluğu tamamiyle Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Hrant Dink Vakfı’nın görüşlerini
yansıtmamaktadır.

