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Tarihçe: Zinâ             Eşcinsellik  

 22 Eylül 2004 tarihinde, Başbakan, Brüksel’e gelmiş, 
Conrad Oteli’nde yapılan toplantıda, zinâ konusu  
tekliften çıkarılmış, konu, “tatlıya” bağlanmıştı.  

 Bir yıl sonra, 2005'te, ilk LGBT dernek, KAOS GL kuruldu.  

 Ankara Valiliği, “Hukuka ve ahlâka aykırı dernek 
kurulamaz” hükmü gereğince, derneğin kapatılması için 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.  

 Savcılık, AB siyasi kriterleri, Katılım Ortaklığı Belgesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni gerekçe göstererek 
kapatılma istemini reddetti. 



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ (2011) 

 Tarif : 

 

 İstanbul Sözleşmesinde “Toplumsal Cinsiyet”,  
  

  Toplumsal cinsiyet, “Belirli bir toplumun (Dikkat! 
Yaradılışın değil) kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü 
sosyal olarak inşâ edilen (kurgulanan) roller, davranışlar, 
etkinlikler ve yaklaşımlar anlamına gelir.” M.3/c 



Toplumsal ve kültürel davranış 
modellerinde değişim 

 Taraflar, kadın erkek için kalıp 
rollere dayanan ön yargıları, örf 
ve âdetleri, gelenekleri ve tüm 
diğer uygulamaları ortadan 
kaldırmak amacıyla kadın ve 
erkeklere ilişkin toplumsal ve 
kültürel davranış modellerinde 
değişim sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır. M.12/1 
 



Kültür, gelenek, görenek, din, namus out 

 Taraflar, gerektiğinde, işbu Sözleşme 
kapsamındaki her türlü şiddetin farklı 
tezâhürlerinin, bunların çocuklar üzerindeki 
sonuçlarının ve bu tür şiddetin önlenmesi 
gerektiğinin toplum içinde anlaşılması ve buna 
ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla başta 
kadın örgütleri olmak üzere ulusal insan 
hakları kurumları ve eşitlik organları, sivil 
toplum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde, düzenli aralıklarla ve her seviyede 
içeren farkındalık yaratma kampanyaları ve 
programları geliştirir ya da yürütür. M. 13/1  

 Taraflar; kültür, gelenek, görenek, din ya da 
sözde “namusun” işbu Sözleşme kapsamındaki 
herhangi bir şiddet eylemi için gerekçe 
oluşturmamasını sağlar”. Madde.12/5 

 

 



Devletin Yükümlülükleri 
 

 “Toplumsal Cinsiyet 
Hakkı gibi konulara 
ilişkin materyalleri 
öğretim müfredatına ve 
eğitimin her seviyesine 
eklemek için gerekli 
adımları atmaktan devlet 
sorumludur” M.14/1 



Dini Yeniden Yazmak veya 
Ortadan Kaldırmak 

 
 Müslüman toplumlarda, toplumsal eşitsizliklerin kaynağı 

denilen şey, dinî metinlerdir. Diğer kutsal kitaplarda 
olduğu gibi, Kur’ân’ı Kerîm’de de geçen Lût Kavmi, 
eşcinsel ilişkiler ve kadın erkek ilişkileri üzerine olan 
ayetler ile Arapça’nın yapısından kaynaklı dişil ve eril 
(müzekker-müennes) kelimeli âyetlerin tamamı bu 
konunun kapsamına girer.  

 İstanbul Sözleşmesi, tam olarak yürürlüğe girerse, ya 
Kur’ân’ın ve diğer Kutsal ve dinî içerikli kitapların (İncil, 
Tevrat, Talmud, Buhari, Tırmizî, Müslim, Mesnevi vb.) 
yok edilmesi ya da yeniden yazılması(!) gerekecek. 



Cinsiyet 

 
     Cinsiyet,  

 doktorların kendi aralarında 
tartışarak karar  verdikleri,  

 anne-babanın tercih ettiği ya da  

 devletin güç kullanarak tespit ettiği,  

 ya da çocuğun büyüdüğü zaman 
kendisinin karar verdiği  

bir şey değildir! 



Cinsel Yönelim 
 Cinsel Yönelim: Bir kişinin, cinsel 

arzusunun, hemcinsine, karşı cinse 
ya da her ikisine birden 
yönelebileceğini anlatmak için 
kullanılan kavram. «Gay, lezbiyen 
ve biseksüel» kavramlarını içerir.  

 İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesi, 
cinsel yönelimi yasal güvence altına 
alır. M.4/1 

 6284 Sayılı Kanun'un 2. maddesi, 
bu kanunun, İstanbul Sözleşmesi'ni 
esas aldığını belirtir. 
 



Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Şeması 
 Cinsiyet rolü, anne-babaların, akranların ve 

toplumun eril (maskulen) ya da dişil(feminen) olarak 
belirlediği ve bizden beklediği geleneksel ya da 
kalıplaşmış davranış, tavır ve kişilik özelliklerini 
tanımlar. 

 Bilişsel psikologlar, bireylerin zihninde cinsiyete ait 
bilgilerin örgütlendiği bir şema olduğunu 
belirtmekte ve bunu cinsiyet şeması olarak 
adlandırmaktalardır. Diğer bir ifadeyle cinsiyet 
şemaları, erkeklerin ve kadınların nasıl davranması 
gerektiğiyle ilgili bilgi ve kurallardan oluşur. 
 



Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

 

 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet: Mevcut literatür, 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında bir ayrım 
yapmaktadır. Buna göre, cinsiyet(sex), kadın ve erkek 
arasındaki doğuştan getirilen biyolojik farklılığı ifade 
ederken; toplumsal cinsiyet(gender) kadın ve erkeğe 
toplumun yüklediği anlamı; beklentileri rol ve görev 
tanımlarını içermektedir.  

 Toplumsal cinsiyet, “Belirli bir toplumun (Dikkat! 
Yaradılışın değil) kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü 
sosyal olarak inşâ edilen (kurgulanan) roller, davranışlar, 
etkinlikler ve yaklaşımlar anlamına gelir.” M.3/c 

 



Hackleniyor muyuz? 

Youval Noah HARARİ 

 “Gelecekte, bildiğimiz insan türünün sonu 
gelecek, yeni bir türle karşılaşacağız. İnsan, 
gelecekte, “beden, beyin ve zihin” tasarımı 
yapabilen, yeni bir tür tarafından 
yönetilecek.  

 Harari, insanın geleceğine, “veri”ye sahip 
olanların hükmedeceğini belirtiyor. 

 “Veriyi kontrol edenler, yaşamı da kontrol 
edecek.” 

 Veriye sahip olan birkaç elin hükmü 
altındaki dünyada, insanlığın, “sınıflara 
ayrılmayacağını”, “farklı türlere” 
ayrılacağını vurguluyor. (Davos) 

 



Tanrı Tasarımına Karşı Akıllı Tasarım 

 
 “Canlı organizmanın «hacklenmesi», insanlık tarihinin en 

büyük devrimi olacaktır. Şu ana kadar canlı yaşamı, 
organik biyokimyanın kanunlarına göre yürümüştür. Ama 
şimdi bu durum değişmek üzeredir. Bilim, doğal seçilim 
ve evrimin yerine “akıllı tasarımı” getirmektedir.  

 Harari, bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için şu 
vurguyu yapıyor:  

 “Bu akıllı tasarım, göklerdeki bir tanrının tasarımı 
şeklinde değil, bizim kendi akıllı tasarımımız…  
Gelecekte, küçük bir «seçkin» grup, gelecekteki yaşam 
formlarını biçimlendirebileceklerdir.” 



                             Reklamlar 
 

Cola'yı satmak 
istiyorsan, “Gömlek 
giymeyen kız 
reklamını değil, 
gömlek giymeyen 
erkek reklamını 
kullan.” (Hariri) 
 



GOOGLE KAHİNİ 



Küresel Projeler 
 Eşcinsellik, küresel bir proje…  

 Çünkü, bu projenin köklü politik sonuçları var. Kur’ân'ın 
“Ateşe çağıran önderler” dediği bir grup/odak/karar verici 
bir merkez var. Bu merkezin, çok önemsediği bazı projeler var. 
Bunlar arasında; 

 Ölümsüzlük/anti-aging 

 Yapay zekâ/silikon beyinler,  
laboratuvar ortamında üretilmiş şuur/bilinç 

 İnsan kopyalama/yaratma 

 Geleceği okuma/bilme/kontrol altına alma 

 Düşünceleri okuma/sinelerde saklı olanı bilme 
 



Eşcinsel Arkadaşlıklar 

 

 Eşcinsellik, yaygınlaşacak 
ve yaşı düşecek.  

 Çocukların sınıflarında, 
“eşcinsel arkadaşları” 
olacak.  

 Hemen her apartmanda ya 
da sitede, eşcinsel çiftlerin 
yaşadığı daireler olacak. 



Feminist kalıplar, 
yeni bir erkeklik ve kadınlık biçimi 

 Okul öncesinden başlayan toplumsal 
cinsiyet eğitimi, üniversiteye kadar 
devam edecek.  

 Yaklaşık 20 yıl süren eğitim sonunda, 
feminist kalıplara göre şekillenmiş 
bireyler ortaya çıkacak;  

 Yeni bir erkeklik ve kadınlık biçimi 
ortaya çıkacak.  

 Erkekleri kadınsılaşırken,  
kadınlar, erkeksileşecek. 



Eşcinsel İhtiyaçları karşılama 

  

 Üreme teknolojilerinin de 
gelişmesiyle, cinsellik ve 
üreme, birbirinden 
ayrılacak.  

 Bireyler, cinsel 
gereksinimlerini  
“gerçek kişi”den karşılarken,  

 Çocuk için “yumurta” ve 
“sperm” bankalarına 
başvuracaklar. 
 



Eşcinsellik güvencesi 
 Eşcinsellik, Anayasa’nın da üstünde 

yer alan uluslararası sözleşmelerle 
yasal güvence (m.90) altına alındı.  

 İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesi bu 
güvenceyi veriyor.  

 Madde 4. Bireylerin, cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi görüş ya 
da farklı görüşe sahip olma, ulusal ya da 
sosyal menşe, … cinsel tercih/yönelim, 
toplumsal cinsiyet kimliği, …. başta 
olmak üzere, işbu Sözleşme 
hükümlerinin, Taraflar tarafından 
uygulanması güvence altına alınmıştır.  

 



Eşcinsel Kotası 
 

 Bazı partiler, “kadın kotası” getirdikleri gibi  
“eşcinsel kotası” da getirecekler.  

 LGBT'leri, etkin siyasette daha sık göreceğiz.  
Örneğin, bir LGBT üye, Meclis Başkanı olabilir.  

 Şüphesiz bu, demokrasinin gelişmişliğinin bir ölçütü olarak sunulacak 
ve İslâm dünyasının ilk LGBT Meclis Başkanı'na sahip olmakla övünülecek.  

 LGBT sendikalar, LGBT spor kulüpleri,  
LGBT meslek kuruluşları oluşmaya başlayacak.  

 Cinsiyet değiştirme ameliyatları artacak.  

 Tıpta, kadın doğum uzmanlığı gibi,  
transseksüellik de bir uzmanlık haline gelecek.  

 LGBT'lerin askerlik hakkı gündeme gelecek.  

 LGBT komutanlar görülmeye başlanacak. 
 



Eşcinsellere Cami 
 Eşcinsel imamlar konusu 

daha sık gündeme gelecek.  

 Ya eşcinseller için ayrı camiler 
açılacak, ya da cami 
cemaatleri eşcinsel tercihleri 
bilinen bireyleri cemaatten 
dışlayamayacak.  

 Muhtemelen, yakın bir 
zamanda, bir grup eşcinselin 
“cami eylemine” tanık 
olacağız. 

 



Robotlarla birlikte yaşam 

 

 Robotlarla birlikte yaşayan 
“aileler” görülmeye 
başlanacak.  

 2017’de, “Sophia” ismi 
verilen bir “kadın robot” 
dünyada ilk kez vatandaşlık 
aldı.  

 Vatandaşlığı veren ülke 
ilginç: Suudi Arabistan. 

 



TÜRKİYE’DE DURUM 

 Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor?  

 Öncelikle şu tespiti açıklıkla yapabiliriz:  

 Türkiye halkı, Batı'nın tüm kültürel/bilimsel 
operasyonlarına açık bir ülkedir.  

 Türkiye'de, siyasal ve kültürel elit (çok az bir kesim 
dışında) insanlığı ifsâd edici hiçbir gelişmeyle 
ilgilenmiyor.   

 Bu operasyonlara karşı, halkı bilgilendirmiyor.  

 Bu operasyonlara karşı direnmiyor, aksine, çanak 
tutuyor. (İstanbul Sözleşmesi, 6284 s. Kanun) 





Hukuk Eliyle Formatlama 
 “Hukuk” eliyle ülke insanımız 

biçimlendiriliyor.   

 Tanzimat ve Islâhat Fermanı'yla 
başlayan “hukuki” metinlerle 
Türkiye'yi tasarımlama süreci 
bugün; TMK ve TCK'daki 
değişiklikler,  
 İstanbul Sözleşmesi, 
 6284 Sayılı Kanun,  
 Hayvanları Koruma Kanunu,  
 Cinsel İstismar Yasa Tasarısı gibi  

hukuki metinlerle devam ediyor. 



Aile Güvensiz bir yer mi? 

 

 2009’da, Kadının 
Statüsü Gen. Md.nün 
Araştırma Raporu’nda, 
10 kadından 4.ünün aile 
içi şiddet gördüğü, çare 
olarak “Sığınma 
evlerinin sayısının ve 
niteliğinin artırılması” 
önerildi. 



Aile dağıtılıyor 

 Aile dağıtılıyor.  

 Kadın, kocasından; 
koca, çocuğundan ayrıştırılıyor.  

 Kısa bir süre sonra çocuk da 
annesinden ayrıştırılacaktır.  

 Aile, kamu denetimine açıldığı 
gibi, çocuğun kamulaştırılması da 
söz konusu olacaktır.  

 6284 Sayılı Kanun tamamen ailenin 
yok edilmesi amacına yönelik 
hazırlanmıştır. 
 



Uzlaştırma - Arabuluculuk 
Madde -48/1)  

 “Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinde, 
arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil zorunlu alternatif 
uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli 
hukukî ya da diğer tedbirleri alır.”  
İstanbul Sözleşmesi – KADEM Çalıştay Raporu 

  

Nisa -35 

 Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, 
erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem 
gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da 
onları uzlaştırır.  
Şüphesiz, Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. 



Cinslerarası Ontolojik Eşitlik 
 İnsan ve hayvanın, varoluşsal olarak 

eşitlendiği bir düzen kuruluyor. 
 “İğrenç bir ülke olduk. Güya dindar, 

muhafazakâr, Müslüman bir ülkeyiz. Ama 
çocuklara, yaşlılara, hayvanlara tecavüz 
edenlerle dolu sapık bir ülkede yaşıyoruz. 
Üstelik bu kişiler, "satanist" filan da değil, 
basbayağı sakallı, takkeli, "imamlık  
yapmış", ortalama yurdum insanı. Tüm bu 
olup bitenler kimin zamanında yaşanıyor? 
Biz bu hale ne zaman geldik?  

 16 yıldır iktidarda kim var? Yolsuzluk, 
hırsızlık, kayırmacılık, tecavüzcüleri 
koruma; şimdi de hayvanlara tecavüz ve 
işkence... Bunlarda her türlü numara var.” 



Kim kazanıyor? 

 

 Küresel ölçekte ise rakamlar:  

 Sadece kedi-köpekler için kuru mama üreten sektör,  
yıllık 71 milyar dolarlık pazar haline geldi. 

 2016'da, Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Bşk. 
Selçuk Çetin:  

 2015’te, Türkiye'de mama ve aksesuar satışından 

 1  milyar dolar gelir elde edildi.  

 Türkiye pazarı, her yıl ortalama %15 civarında büyüyor.  
 Pet sektörü, dünya pazarında 150 milyar dolara ulaştı. Bu 

rakamın 56 milyar doları, ABD kaynaklı. 



Çocuklar için projeler 

  

 Cinsellik yaşı düşüyor ve 
çocuklar LGBT kurumlar 
tarafından;  

 ayrımcılık yapmama,  
 nefret söylemine karşı 

bilinçlendirme, 
 toplumsal cinsiyet eşitliği 

hakkında bilgilendirme, 
bahanesiyle 

eşcinselleştiriliyor.  



KAOS GL 

 2005'te kurulan Türkiye'nin ilk eşcinsel derneği KAOS GL,  
iki aylık bir dergi yayımlıyor. 1994'ten beri çıkan derginin,  
Mayıs 2017 sayısı, “çocuk” temasına ayrıldı.  

 Ayrıca dernek; 
 2014 yılında, “LGBT Çocuklar İçin Ne Yapmalı?  
LGBT Çocuklar İle Çalışan Öğretmenler İçin Kılavuz Kitabı” 

başlıklı bir çalışma yayınladı.  
 Çalışmada; 
 “Okullarda LGBT Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışmada Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar” başlıklı bölüm, öğrencileri iki 
farklı grup altında ele alıyor:  
“Ergenler” ve “Küçük Yaştaki Çocuklar”. 
 



 
Türk Hava Yolları’ndan Eşcinsel Açılımı 9.2.2013 

 

 Sevgililer Günü’nde, çiftlere özel kampanya hazırlayan Türk 
Hava Yolları, “sevgilinin cinsiyeti bizi ilgilendirmez” dedi. 

 Türk Hava Yolları, 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyasında, 
sevgilisi ile bilet alanların ikinci biletini, 1 Avro’dan verdi. 

 Cidde ve Medine uçuşlarını kapsamayan kampanya hakkında 
konuşan THY Basın Müşaviri Ali Genç, “Kampanyadaki 
kriterleri karşılayan her yolcu, bir bilet alırsa ikinci bileti 1 
Avro’ya gelecek. Biz, kimsenin sevgilisi erkek mi,  
kadın mı ona karışmıyoruz" dedi. 

 Daha önceki yıllarda da yapılan kampanyanın kriterleri 
arasında, yolcuların birinin kadın, diğerinin erkek olması şartı 
bulunuyordu. 
 



Eşcinsellik Barolarda 



Manken Çocuklar 



6284 Masumiyet Karinesi Ters Yüz 

 6284 Sayılı Kanun, kadının kocası 
hakkındaki şikâyetini, yani tek başına 
kadının beyanını “delilsiz, belgesiz” 
doğru kabul ediyor.   

 “Masumiyet karinesini” hiçe sayıyor.  

 Bunun sonucunda, her yıl yaklaşık 120-
130 bin koca evinden uzaklaştırılıyor.  

 İlginç olan,  

 kadın, şikâyetinden vazgeçse bile devlet 
bunu kabul etmemekte; süreç, kamu 
davasına dönüştürülmektedir. 
 



Kavramları çıkarma - ekleme 

 TCK'da, 2004'te yapılan değişikliklerle, TCK'dan “edeb”, 
“ahlâk”, “ırz”, “namus” gibi kavramlar çıkarılmış ve asıl 
önemlisi, “evlilik içi tecavüz” kavramı getirilmiştir.  

 2010 yılında, Anayasa'nın 41. maddesinde “Aile, Türk 
toplumunun temelidir” İfadesine usulca “ve eşler 
arasında eşitliğe dayanır.” hükmü eklendi.  
Aile kurumu, temsilden mahrum bırakıldı. 

 Genç yaşta evlenen kocalar, devlet tarafından tecavüz 
suçuyla tutuklanmakta ve 10-15 yıl gibi cezalara 
çarptırılmaktadır. An itibariyle 4 bin hükümlü 
cezaevinde. 4 bin kişi de sırada. 



Süresiz Nafaka 
 

 1988 yılında yapılan bir 
değişiklikle “süresiz 
nafaka” uygulaması 
getirildi.  

 Koca, eşiyle bir gün bile 
evli kalsa ömür boyu 
nafaka ödemek zorunda.  

   

 



Eğitimler 
 2015’te, üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi zorunlu hale geldi.  

 MEB,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne uyumlu yapılandırılıyor. Ders kitapları, 
elden geçirildi. MEB, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul 
Standartları El Kitabı'nı yayımladı. (2016) 

 2009’da Adâlet Bakanlığı, 326 Aile Mahkemesi Hâkimi ve C. Savcısı’na 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdi.  

 2010 – 2015 arasında, 117 bin din görevlisine,  
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi.  

 2006 yılında, 71 bin polise eğitim verildi.  

 AB’den fonlanan dernekler, Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce kişiye 
toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim vb. eğitimler verdi,  
vermeye devam ediyor. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik konusunda, 
AK Parti, CHP ve HDP arasında bir farklılık yok.  

 Meclis'te, hiç tartışma konusu olmuyor. 



Yakın gelecekte tehlikeler 
  

 Evlilik, çok tehlikeli ve riskli bir iş 
haline gelecek.  

 (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın 2009'da yaptığı 
araştırmada, aile, kadınlar için 
“güvenilmez bir yer” olarak 
tanımlanmaktadır.) 

  Erkekler, evlenmek 
istemeyecekler. Çünkü, erkekler 
bu kanunlarla bir kadınla değil, 
“devletle evlenmiş” oluyorlar. 



Pedofili ve ensest yayılacak 

 Çocukların cinsellik yaşı düşmeye devam 
edecek.  

 Çocuğun cinsel hakları gündeme gelecek 
ve pedofili suç olmaktan çıkacak. Bugün, 
bilimsel araştırmalardan gelen işaretler, 
pedofilinin, eşcinsellik gibi doğuştan 
geldiğini imâ eden sonuçlar veriyor. 

 Aile içi cinsel tâciz haberleri artarak devam 
edecek. 

 Bu durum, “çocukların, ailelerinden 
korunmasını” gündeme getirecek ve 
çocukların, profesyonel kurumlara devrine 
dayanak oluşturacak. 

 



«Çocuğa şiddet» şikâyetleri 
 

 «Çocuğa şiddet» konusu,  
daha fazla gündeme gelecek.  

 Kadınların, kocalarını şikâyet 
edebildikleri, “Alo 183” hattı,  

 öğrencilerin, öğretmenlerini 
şikâyet edebildikleri,  
“Alo 147” hattı gibi,  

 çocukların da ebeveynlerini 
şikâyet edebildikleri müstakil bir 
hat kurulacak. 

 



Hayvana Şiddet 

 Kadına şiddet konusu, 
popülerliğini yavaş yavaş 
yitirirken, “hayvana şiddet” 
konusu, daha ciddi bir hukukî 
temele oturtulacak.  

 Hayvanın hukuki kimliği,  
daha sık tartışılacak.  

 Kurban konusu, yakın bir 
gelecekte hukukî bir konu olarak 
karşımıza çıkacak. 
 



Cinsel yönelim tespiti 
 

 Çocukların, doğar doğmaz cinsel yönelimleri tespit 
edilecek ve ona göre eğitim verilecek.  

 Kimlik kartlarında, “cinsiyeti” ibaresinin dışında, 
“cinsel yönelimi” ibaresi de yer alacak.  

 Cinsiyet ibaresinin karşısında, sadece,  
“kadın-erkek” değil, trans kimlikler de yer alacak.  

 Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu 
kılındığı gibi  
“cinsel yönelim dersi” de zorunlu kılınacak.  

 Cinsel yönelim dersleri, okul öncesinden itibaren 
başlayacak.  

 Çocukların, cinsel yönelimlerini denetlemek 
isteyen anne-babalar ya da öğretmenler, 
“ayrımcılık” gerekçesiyle cezalandırılacak. 
 



Cinsel Yönelimli Nüfus Planlaması 
 Nüfus, sadece, kız-erkek olarak değil 

aynı zamanda, cinsel yönelimleri 
temelinde de planlanabilecek.  

 Kişilerin cinsel yönelimleri, kendileri 
ve anne-babalarından bağımsız 
olarak makineler tarafından 
belirlenecek.  

 Yani sizin iddianız değil,  
makinenin söylediği esas alınacak.  

 Zoofili ve pedofili normalleşecek. 

Et yemek, hayvan hakları temelinde ele 
alınacak. 



Drag queen – Drag king 

 Drag queen – Drag king 
(Drag Queen, herhangi bir 
cinsel eğilim gütmeden 
kadın / erkek kıyafetleri 
giyerek gösteri yapmayı 
amaçlar) çocukların sayısı 
artacak.  

 Drug queen kulüpler ve 
yarışma programları 
yaygınlaşacak. 



Hedef Ülke Türkiye 

 Türkiye, bugün itibariyle Harari'nin deyimiyle  
“biyolojik hackleme”nin hedefinde olan bir ülke.  
Daha radikal değişimler için Türkiye'de gerekli olan hukukî yapı 
ve kültürel temel oluşturuldu, oluşturuluyor.  

 Türkiye’de, kısa süreli ranta konsantre olmuş politik düzey, 
insanın yeniden biçimlendirildiği bu yeni sürece yataklık 
yapmaktan başka bir şey yapmıyor.  

 Meclis'teki partilerin hiçbiri, millî ya da manevî değerlere 
dayanan hiçbir uygulamayı hayata geçirmeye cesaret edemiyor.  

 Bu konuda atılacak en küçük adım, “özgürlük”, “homofobi”, 
“ayrımcılık” gibi sopalarla etkisiz hale getiriliyor. 



Siyasette – Eğitimde – Her yerde 



 

 

TEŞEKKÜR EDERİZ… 


