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20 Haziran Pazartesi

Atölye: Histerik, Kirli ve Hastalıklı: Regl Tabusu

13.00-15.00  / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Modern tıp reglin “kadın bedeni”nin doğal bir fonksiyonu oldu-
ğunu söylüyor fakat aynı zamanda doğal bir fonksiyonun yarat-
tığı hormonal denge değişikliği bir “sendrom”a yol açıyor (pre-
menstrual sendrom, pms). Reklamlarsa, regl kanının gizlenmesi 
gereken bir şey olduğu konusunda var olan yargıyı güçlendiriyor.
Regl “kadın bedeni” olarak kabul edilen bedenin “doğal” bir akı-
şıysa kanımızı gizlemek için gösterdiğimiz çabaların anlamı ne? 
Ya ilk kanamada annemizin attığı tokat, ilk kanamayı sormak 
için “Halan geldi mi?” gibi şifrelerin anlamları? Bütün bu gizli-
lik hayatlarımızda nasıl bir etki yaratıyor? Aylık kanamalarımızı 
neden hastalıkla ifade ediyoruz? Bu bizi içselleştirilmiş bir ken-
di bedenine yönelik nefrete götürmüyor mu? Kadınlığın sadece 
doğurganlık üzerinden tanımlanması kanamayan kadınlar için 
nereye tekabül ediyor? Trans hafızasında regl kanının yeri ne?
Atölyede bu soruları ve daha fazlasını soracak ve beraber cevap 
arayacağız.
* Atölye translara ve kadınlara yöneliktir.

Panel: Yasalardaki Yasak Kelime: LGBT

16.00 – 18.00 / Cezayir Büyük Salon

Moderatör: Özlem Çolak – Lambdaistanbul 
Konuşmacılar: Berna Ekal – EHESS Üniversitesi, Doktora
Mehmet Uçum – Avukat
Mehmet Tarhan – Lambdaistanbul

Yeni Anayasa süreci, Ayrımcılık Yasası üzerine tartışmalar, Nef-
ret Suçları yasa taslağı…  Yasalara ve hukuka dair çokça kafa 
patlatacağımız, konuşacağımız meşakkatli bir dönem bizi bek-
liyor. Bizler, LGBT örgütleri ve bireyleri olarak olması gerekenleri 
yüksek sesle haykırıyoruz ve neler istediğimizi çok iyi biliyoruz. 
O yüzden bu panelde neler olması gerektiğini konuşmayacağız. 
Herkesin önünde eşit olduğu iddia edilen ancak LGBT bireyleri ve 
diğer kimi toplumsal kesimleri dışarıda bırakan yasal sistemin 
kendisini masaya yatıracağız. LGBT örgütleri ve bireyleri olarak 
yasal sisteme karşı da nasıl bir mücadele pratiği geliştirebilece-
ğimizi tartışacağız.
Ve şu basit soruyu soracağız: Adalet neyin temelidir?

Atölye: Kathak Dansı - I. 

18.30 – 20.00 / Adres: Yüksek Kaldırım Cd.
Şimşek Han No:16/7

Kathak dansı, (Bollywood ile karıştırılmasın) Kuzey Hindistan 
çıkışlı klasik bir danstır. Bu tekniğe ilk ilgi, tarihindeki bir unsur-
dan doğar: Hindistan’daki neredeyse tüm klasik danslarda oldu-
ğu gibi, Kathak da tapınaklarda geliştirildi ve yalnızca oralarda 
icra edilirdi. Yüzyıllar boyunca, sadece tapınakların kutsal adam-
ları, üst sınıflar, dansçılar (ve tanrılar) erişimine sahip olabildiler. 
Zaman içinde, birtakım kimseler daha içerilerdeki kutsal hücre-
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lere girebilmek için tapınak dansçılarının kılığına büründüler ve 
sonrasında kaçıp halka sunmak üzere, yıllarca gizlenen birçok 
öykü ve dans türü öğrendiler. Bu aktarımın, bölgedeki ilk sokak 
tiyatrosu/sanatı türlerinden biri olduğu düşünülür. Sonrasında, 
atölyede elbette ayrıntılarına gireceğimiz çok sayıda dönüşüm 
geçirdiği bilinir. Hiçbir performansında toplumsal cinsiyete da-
yalı bir fark olmayan bu dans türü, hem erkekler hem kadınlar 
tarafından icra edilir. Çünkü geleneksel olarak, bir Kathak per-
formansında yalnızca bir dansçı vardır ve bu kişi, her tür ve 
cinsin her karakterini performansında içermiş olur. Her Kathak 
Dansçısı, icrasında kullanabilmek için bir dizi toplumsal cinsi-
yet ifadesine bürünmek zorundadır. Bir bakıma, süsü pulu ve 
boynuna doladığı tüylü şalı olmadan bir tür antik “drag” olarak 
düşünülebilir. Bu kısa atölye, dans kültürüne ilgi duyan kimsele-
re, bu muhteşem teknik ve performans tarzının bir numunesini 
sunmak için karşınızda! (Bol, rahat kıyafetler içinde gelin ve bir 
hafta boyu ağrıyacak ayaklara hazır olun!)
* Katılım 12 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye kayıt için: goo@riseup.net

Buluşma: Lubunya Sofrası
20.00 – 23.00 / Anadolu Sokak

(Amargi Kafe’nin bulunduğu sokak) 

‘Tencerem var tavam var, lubunyayım ayol havam var’ diyen 
lubunyaların zengin mutfağından, birbirinden şugar ellerle ha-
zırlanan, birbirinden lezzetli habbelerle birlikte gullüm ediyoruz. 
Terbiyeli manti çorbası, lubunya pilaki, putkasıyarık, kolime alık-
tı gibi yemekler, digin parmağı ve sütlü Naciye gibi tatlılar ve 
putka hoşafından Kezban on the koli’ye uzanan özel içeceklerle 
bu geceyi tatlandırıyoruz.
*Vegan menümüz mevcuttur.

21 Haziran Salı

Atölye: Beden
13.30 – 16.30 / Çıplak Ayaklar

Dans Stüdyosu

Yürütücü: Gizem Aksu illet

Beden atölyesi; bedenleri üzerine düşünmeye vakit ayırmak is-
teyen katılımcıların kendi bedenlerini keşfetmesini ve bedenle-
ri üzerinden farkındalık yaratmalarını amaçlayan bir atölyedir. 
“Dinlemek” ve “dokunmak” anahtar sözcükleri üzerine kurulu 
atölye, katılımcıları “fiziksel beden”, “duygusal beden”, “top-
lumsal beden” ve buna eklenebilecek farklı beden tanımları 
üzerinden beden ve cinsellik üzerine yoğunluklu bir keşfetme 
sürecine davet eder. Beden atölyesi; her bedenin ve her bedensel 
deneyimin biricik olduğunu kabul ederek bu biricikliği keşfetme 
ve fark etme üzerine bir giriş çalışmasıdır.
*Atölye sadece kadın ve translara açıktır.

Panel: Tabularımıza
“arkadan yaklaşmak”

16.00 – 18.00 / Cezayir Büyük Salon

Moderatör: Sibel Yardımcı – MSGSÜ
Konuşmacılar: Rahmi Öğdül – Bilgi Üniv.
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Mauro Cabral – GATE (Global Action for Trans Equality)*
Hülya Durudoğan – Koç Üniv.

Bu seneki temamız ‘tabu’ olunca, olası bir queer teorisi panelini 
de, tabu mevzuuna queer yaklaşımlar üstünden yapmak istedik. 
Sibel Yardımcı, queer ve tabu üzerine kısa bir giriş konuşmay-
la modere edeceği panelde, Rahmi Öğdül tam buradan yakarak 
“tabulu ve tapulu bedenler”i anlatarak başlamış olacak söze. 
Bedenlerden konuşmaya başlamışken, devamında, transaktivist 
Mauro Cabral’dan interseksüelite ve tabu üzerine anlattıklarını 
dinleyeceğiz. Hülya Durudoğan ise Cogito’nun son sayısında kale-
me aldığı “Judith Butler ve Queer Etiği” başlıklı yazısının tabuyla 
ilişkisi üzerinden hazırladığı sunumunu aktaracak.
*Ardıl çeviri yapılacaktır.

Atölye: Kathak Dansı - II. 

18.30 – 19.30 / Adres: Yüksek Kaldırım Cd.
Şimşek Han No:16/7

Panel: Kardeş Hareketlerde LGBT Politikaları

19.00 – 21.00 / Cezayir Büyük Salon

Moderatör: İsmigül Şimşek
Konuşmacılar: Hilal Esmer – Amargi Sosyalist Feminist Kolektif
Nilgün Yurdalan – Bağımsız feminist
Şehri Karayel – İTÜ Cins Arı
Ayşe Panuş – Eğitim-Sen
Bilge Çoban – Sosyal-İş

Başta feminist hareket, sendikal hareket, Kürt hareketi ve dev-
rimci-sosyalist hareket gibi bileşenlerden oluşmasını düşündü-
ğümüz bu paneli, zaman-içerik sıkışmasında harcamamak için 
feminist hareket ve sendikal hareketle sınırlandırdık. Farklı ya-
pılardan gelen konuşmacıların, kendi hareketleri/grupları içeri-
sindeki (eğer varsa) LGBT politikalarını ve bu konuda yaptıkları 
çalışmaları ve karşılarına çıkan engelleri anlatacakları birinci bö-
lümde, Onur Haftası’nın bu seneki teması olan ‘tabu’nun nasıl 
bir etkisi olduğunu yeniden düşüneceğiz. Soru cevap şeklinde 
devam edecek olan ikinci bölümün ise, bu hareketler arasındaki 
köprüyü güçlendirmenin yollarını arayacağımız kısa bir forum 
olmasını arzuluyoruz.

Hormonlu Domates Ödül Gecesi 

21.30 -  04.00  / İstanbul Live

Ödül Töreni
Panel

Panel
Atölye

“And the DOMATES goes 
to…” 7. Geleneksel Hormonlu 
Domates Homofobi-Transfo-
bi Ödülleri sahiplerini bulu-
yor. Ödüller, tören sonrası gul-
lümünde çok fena ıslatılıyor!



22 Haziran Çarsamba

Piknik ve Tabu Oyunu 
14.00 – 16.00 / Taksim Gezi Parkı

Onur Haftası ekibinin hazırladığı kartlarla tabu oynayacağız, ta-
bularımızı konuşacağız. Piknik için atıştırmalık getirmeyi unut-
mayın!

Film Gösterimi: Tabu 

17.00  – 18.00 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Yönetmenler: Aylin Kuryel & Emrah Irzık (2008), 34 dakika
Gençler “Tabu” oynuyor ama bu defa kartların üzerinde 
Türkiye’nin gerçek sosyal, cinsel ve politik tabuları var.

Atölye: Kathak Dansı - III. 

18.30 – 20.00 / Adres: Yüksek Kaldırım Cd.
Şimşek Han No:16/7

Film Gösterimi: IXE 
19.00 – 21. 00 /  Beyoğlu Yeşil Ev

Yönetmen: Lionel Soukaz (1980), 48 dakika
Bu seans Yekhan Pınarlıgil tarafından hazırlanmıştır.

CRUCIFIX

Ixe aynı adla anılan yasaya adanmış bir film. Ixe titretsin, ür-
pertsin. Bu; firar, kriz, zeval, travesti,   sertleşmiş, irkilen vücut, 
baskı, savaş, siyasi şiddet, eroin, kaybolmuş vücut görüntüleri. 
Bu; boks maçı, orman kanunu, hayatta kalma, tenis maçı görün-
tüleri. Endişe ve utançtan kusturan siyasi ve dini şahsiyetler. Ixe 
bunların hepsi olsun: Bir çözümleme, kişisel bir çalışma (ayna), 
80’li yılların bir resmi, ne isterseniz, çok da önemli değil, ama 
Ixe, insanın tüylerini diken diken yapan o şey, hayatın ürpertisi 
olsun. Lionel Soukaz
* Salon 50 kişiliktir.

23 Haziran Persembe 

Panel: “Eşitlik Hemen Şimdi! – Türkiye’deki Lezbi-
yen, Gey, Biseksüel ve Trans bireylere yönelik ay-
rımcılığa son ver”

Saat: 12.00-13.30 / Cezayir Büyük Salon 

Moderatör: Murat Çekiç – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü 
Konuşmacılar: Andrew Gardner – UAÖ Uluslararası 
Sekretarya’dan Türkiye araştırmacısı

Atölye
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Damla Gülmez – Kaos GL
Buse Kılıçkaya – Pembe Hayat
Eylül Yıldız – MorEl
Rüzgar Gökçe Gözüm – Lambdaistanbul
Deniz Solmaz – Siyah Pembe Üçgen

Uluslararası Af Örgütü’nün LGBT hakları ile ilgili raporunun açık-
lanması ile başlayacak panelde, LGBT aktivistleri ve hak savunu-
cuları raporun sonuçları üzerine konuşacak, Türkiye yetkililerin-
den istekler ve bu istekleri gerçekleştirmek için Af Örgütü’nün 
yürüteceği kampanya tartışılacak.
Uluslararası Af Örgütü’nün kampanyası, ayrımcılığa karşı yasa 
ve anayasa değişikliklerinin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ibarelerini içermeleri; homofobik ve transfobik nefret suçlarının 
soruşturulması ve bu suçları işleyenlerin cezasızlığına son ve-
rilmesi ve örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarının korunması 
konularına odaklanıyor.

Film Gösterimi/Söyleşi: Londra’nın Gelmiş Geçmiş 
İlk Seks İşçileri Film Festivali’nden Filmler

15.00 – 17.00 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Film endüstrisi seks işçilerini sever. Ya tehlikeli suçlular tara-
fından kontrol edilen; savunmasız, düşmüş melekler olan ve 
öznellikleri ya da iktidarları olmayan; ya da sığ, materyalist, 
matipulatif ve etik olmayan bir biçimde temsil edilen seks işçi-
leri ile doludur. Kaşarlanmış ve “tüketilmiş”. Bu öncelikle dikkat 
çekmek istediğimiz şey -çoğu zaman bu temsil pezevenkler, tor-
bacılar ya da çıldırmış bahisçiler tarafından vahşice öldürülmüş 
bir fahişenin ötesine gitmedi. Daha fazlasını istiyoruz: Yaşayan, 
mücadele eden tüm seks işçilerini ve tekdüze, tek boyutlu ka-
rakterler ve sterotiplerden uzak temsillerini görmek istiyoruz;
Seks işçilerinin; deneyimin çeşitliliğini, toplumsal cinsiyeti, cin-
sellikleri, sınıf ve ırkçılığı göz önünde bulunduran karmaşık tas-
virlerini görmek istiyoruz.
Gerçek seks işçilerinden filmler ve hikayeler, etik olarak üretilmiş 
belgeseller istiyoruz.
Bizi konu edinmek istedikleri sürece, işbirliği içerisinde olan 
medya ve film endüstrisinin bunu yakın zamanda  gerçekleştir-
meyeceği çok açık. Bu yüzden konuyu kendimiz ele almaya karar 
verdik, ve gururla sunuyoruz:
Londra’nın Gelmiş Geçmiş İlk Seks İşçileri Film Festivali
Filmden sonra Avrupa Seks İşçileri Derneği’nden (Sex Work Euro-
pe) aktivistlerle söyleşeceğiz.

Atölye: Queer Tango
15.00 – 18.30 / Çatı Dans Stüdyosu

Düzenleyen: Faysal Tekoğlu

Tango genellikle erkeğin yönettiği kadının takip ettiği sekliyle 
yapılsa da tangoda queer pratikler dansın kendisi kadar eski as-
lında. Queer tango herkesin kendi kimliğiyle varolabileceği hem 
yönetip hem de takipçi olabileceği bir dans. 3 derste tango öğ-
retmek gibi bir iddiamız yok, amaç, onur yürüyüşünde sokakta 
dans etmek isteyenleri queer tango ile tanıştırmak. 3’er saatten 
2 günlük buluşmalarda onur yürüyüşünde yapılacak koreografi 
çalışılıp, pazar günü son prova ve süslenme partisi ile atölye 
çalışması sona eriyor.
*Atölye 30 kişi ile sınırlıdır. Kayıt için: info@prideistanbul.org
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Anti(HomofobiTransfobi) Öğrenci Buluşması

18.00 – 20.00 / Beks Beyoğlu

Yürütücü: Şehri Karayel – İTÜ Cins Arı,
M. Efe Fırat – Boğaziçi Üniversitesi LuBUnya

İlköğretimden yüksek öğretime modernist ve muhafazakar resmi 
ideolojilerin tektipleştirici  eğitim politikaları LGBT’lerin varolma 
ve özgürleşme süreçlerinin önündeki en büyük engel.  Toplum-
sal cinsiyet rolleri ve güç ilişkileri, “kadının-erkeğin yeri”; aile…  
gibi sayısız tabu ve norm eğitim sürecinde mutlak doğru olarak 
öğretiliyor. Bütün bunlar milliyetçilik-ırkçılık, heteroseksizm, mi-
litarizm, fanatizm ve ayrımcılık  gibi “nefret etmeyi” öğreten ide-
olojilerle  ve sayısız önyargıyla beslenerek  toplumsallaşmış birer 
ideoloji olarak homofobi ve transfobiyi yaratıyor.“Artık adem 
eliyle yaratılmış tabuları, konmuş normları yıkmanın vaktidir” 
diyerek  geçmiş Anti(HomofobiTransfobi) öğrenci buluşmalarının 
birikimiyle Onur Haftası’nda  bir araya geliyoruz . Üniversite LGBT 
kulüplerinin hazırladığı kısa filmleri izledikten, tanışıp kaynaş-
tıktan sonra  Anti(HomofobiTransfobi) Öğrenci Manifestosu’nu 
hep  birlikte kaleme alacağız. Homofobiden ve transfobiden arın-
dırılmış bir dünyada yaşamak isteyen; milliyetçiğe-ırkçılığa, he-
teroseksizme, militarizme, fanatizme, ayrımcılığa, nefrete karşı  
manifestoda her öğrenciye yer var. Sen yoksan bir eksiğiz. 

Film Gösterimi / Atölye: Porno “138”

20.30 – 23.30 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

31, Adrianne, Adult, Animal, Hayvan, Biseksüel, Bakire, Baldız, 
Beat, Büyütücü, Çıplak, Çıtır, Domal, Ensest, Erotik, Eşcinsel, Es-
cort, Etek, Fantezi, Fire, Gay, Genital, Gerdek, Girl, Ateşli, Frikik, 
Free, Gey, Gay, Gizli, Got, Hatun, Haydar, Hikaye, Homemade, 
Hot, İtiraf, Kalça, Kaltak, Lezbiyen, Liseli, Meme, Nefes, Nubile, 
Orgazm, Olgun, Öpüşme, Partner, Pic, Popo, Seks, Sarışın, Sıcak, 
Şişman, Teen, Terbiyesiz, Travesti, Türbanlı, Yasak, Yerli, Yetişkin,  
Xn, XXX… Müstehcenlik, teşhircilik, arzuların ifşası, yaratılışı, 
bedenlerin metalaştırılması… Yasaklar, yasaklananlar, kişisel öz-
gürlükler, akademik sınırlar… Bir tabu olarak porno ve pornonun 
kendi içindeki tabuları… Vintage porno’dan cumshotlara uzanan 
seçkimiz üzerinden, pornoyla tabular bağlamında yeniden yüz-
leşiyoruz.
*Atölye başladıktan sonra katılımcı kabul edilmeyecektir.

24 Haziran Cuma

Forum: Medya’da LGBT Tabular

13.30 – 15.30 / Mimar Sinan Üniversitesi Video Konferans Salonu

Kaos GL ve Lambdaistanbul’un Türkiye’de dijital ve yazılı medya-
da lgbt bireylere ilişkin haberlere nasıl yer verildiği ve ne tür ha-
taların yapıldığına dair sunumuyla başlayacak forumda, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, 
uluslararası medyadaki homofobik, transfobik örnekleri değer-
lendirecek. Radikal Gazetesi’nden Tuğrul Eryılmaz, medyanın 
nefret suçu işleme potansiyeli ve bunun engellenebilirliği, Pınar 
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Ögünç ise bir aktivizm alanı olarak anaakım medyada hak temel-
li gazetecilik,  ‘azınlık’ haberciliği üzerine bir sunum yapacak.
Forumda, iletişim fakültesi öğrencileri ve gazetecilerin de katılı-
mıyla medyada var olan önyargıları ve lgbt bireyleri aşağılama-
yan, ayrımcı olmayan bir haber dili için neler yapılabileceğini 
konuşmayı amaçlıyoruz

Panel: Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Devrim Hareket-
leri:  Kadınlar ve LGBTT’ler

16.00- 18.00 / Mimar Sinan Üniversitesi Video Konferans Salonu

Moderatör: Foti Benlisoy – Sosyalist Demokrasi için Yeniyol
Konuşmacılar: Kholoud Bidak -Mısırlı LGBTT aktivisti
Razan Ghazzawi -Suriyeli aktivist, MEEM üyesi

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki kadın ve LGBTT hareketlerinin 
devrim hareketleriyle ilişkisi; kazanımlar, deneyimler ve geleceğe 
dair planlar üzerine konuşuyoruz.

Film Gösterimi/Söyleşi: 
377’siz 365 – 365 without 377

19.00 – 20.30 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Yönetmen: Adele Tulli, (2011) 53 dakika

 İngiliz sömürgesi altında 1860’da yürürlüğe koyulan Hindistan 
Ceza Kanunu’nun 377. bölümünde, aynı cinsiyete mensup reşit 
bireyler arasındaki her tür cinsel ilişki cezalandırılmış ve “do-
ğanın kanuna aykırı” olarak damgalanmıştı. 2 Temmuz 2009’da 
Delhi yüksek mahkemesi sömürgenin kalıntısını kazıyacak ve 10 
yıldır mücadele veren Hindistan LGBT komünitesinin taleplerini 
yerine getirecek emsal bir karar aldı. 3 kişi, Beena, Pallay ve 
Abheena Bombay şehrinin bir ucundan diğer ucuna bu özgürlük 
olayının ilk yılını kutlamak için geziyor.
* Filmin ardından yönetmenin katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecektir.

 Konser/Parti: Cuma Çıldırmacası – “Çılgın Kılıklar 
Gecesi!”

22.00- 04.00/ Radio Live

Onur Haftası Cuma Çıldırmaca’sının özel konuğu Ermenistan 
Erivan’dan rock/punk girrrls band PINCET. Dayanışma partisin-
den elde edilen gelirle yol paralarını karşıladığımız, aralarında 
Queering Yerevan oluşumundan üyelerin de yeraldığı anarko fe-
minist grup, hem kendi parçaları hem de seçtikleri coverlarla 
çılgınlığımıza çılgınlık katacak. Sonrasında da gecemiz adeta bir 
DJ’ler geçidi olacak!

Amaaan, sabahlar olmasın! Takmış takıştırmış, sürmüş sürüş-
türmüş, Tabuları evde bırakıp da gelmiş birbirinden kuir kılıklı 
lubunyalar, Kıskananları çatlatsın!

Forum
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25 Haziran Cumartesi

Panel: Aile İçindeki Tabular
14.00 – 16.00 / İkinci Kat

Katılımcılar: AGEDO Palermo / İtalya
Drachma Ebeveyn Grubu / Malta
FFLAG / Birleşik Krallık
LİSTAG / Türkiye

Farklı kültürlerden LGBTT bireylerin ebeveynleri deneyimlerini 
paylaşıyor…

Atölye: Queer Tango
16.00 – 19.00 / Dans Buluşma

Panel: Şehir ve Tabular

16.30- 18.30 / Yeşilçam Sokak (Emek Sineması Sokağı)

Moderatör: Doğu Durgun 
Konuşmacılar: Begüm Başdaş
Atalay Göçer
Alp Biricik

Şehir mekanında eril söylem nasıl üretiliyor? Kadınlık deneyimi 
üzerinden şehirde tabular nasıl ele alınabilir? LGBTT’ler kamusal 
alana ne şekilde dahil oluyor? Şehri nasıl kullanıyor? Kentsel dö-
nüşüm projeleri, bireyleri ve grupları ne şekilde etkiliyor? Kent 
politikalarının neoliberal politikalarla bağlantılarını ve buna kar-
şı bir queer söylem ne şekilde geliştirilebilir sorularını Yeşilçam 
Sokak’ta tartışıyoruz.

 Yürüyüşe Hazırlık

19. 00 – 21.00 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Pankartlarımızı boyayalım, afişlerimizi yazalım, Yürüyüş heyeca-
nını birlikte ısıtalım!

 Seksi Tombala Onur Haftası Özel Programı

22.00 – 04.00 / Radio Live

Düşündük ki, dostluklar yalnız iyi gün için değildir, kötü gün-
ler için kıyıda köşede birikmiş azcık paramız olsa; İhtiyacı olan 
arkadaşlarımız, karakolda kefalet parasını denkleştirinceye, 
hastanelerde tedavi masraflarını karşılayabilinceye kadar tut-
sak kalmasa; Şu gözü kör olasıca paranın biraz da bizlere hayrı 
dokunsa! Sonra dedik ki, mangır dediğin kuru kuru bağışla ban-
kada mı birikmeli illa? İşin içinde gullüm olsa, azcık da seksi 
olsa, daha da heyecanlı olsa! Düşündük de düşündük, evirdik 
çevirdiiiiiiik ve çıktı meydana SEKSİ TOMBALA! Duyduk duymadık 
demeyin ama bu tombala başka tombala! Yerli SUDOKU, yılbaşı 
gecelerinin vazgeçilmez sporu tombala, şimdi seksapelitesiyle 
daha şugar oldu! Haydi dökülsün çinkolar, heyecandan tutuşsun 
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minçolar! Tutuşan minçolara birbirinden seksi ödüller var! Seksi 
Tombala gecesi, kumbarada biriksin ki mangırlar; hayrını görsün 
acil maddi destek ihtiyacı olan lubunyalar.
Dayanışmanın en seksi hali olma iddiasındaki Seksi Tombala 
gecelerinden ikincisi, ONUR HAFTASI ÖZEL PROGRAMIYLA KARŞINIZ-
DA! Haydi balamozlar, Seksi Tombala’ya!

26 Haziran Pazar

Atölye: Queer Tango
13.00 -16.30 / Çatı Dans Stüdyosu

Atölye: Modifiye Kostüm

13.30 – 16.30 / Lambdaistanbul Kültür Merkezi

Onur Yürüyüşünde İstiklal caddesini sadece adımlarınızla ve sesi-
nizle değil, rengarenk malzemelerle modifiye edilmiş, kalıplarıyla 
oynanmış, sınırları kaldırılmış kıyafetlerle, en çılgın şapkalarla 
da yerinden oynatmak istiyorsanız, gelin elinizdeki ve elimiz-
dekileri birleştirip, allanıp pullanıp, süslerimizi, kuyruklarımızı, 
tüylerimizi kuşanıp, öyle çıkalım meydanlara.

17.00 / Taksim Tramvay Durağı

İstiklal Caddesi özgürlük isteyen LGBTT’lerle buluşacak! Homofo-
bi-Transfobi Karşıtı Adımlar…

İstanbul için gökkuşağı vakti! LGBTT Onur Haftası bir kez daha 
homofobi-transfobi karşıtlarının isyanıyla buluşuyor. Öfkemiz, 
kızgınlığımız, haksızlığa karşı duran inadımız özgürlük ve eşitlik 
isteyen şarkılarımıza karışıyor. İstiklal Caddesi birkaç saatliğine 
de olsa gökkuşağı renklerine boyanıyor, adımlar sadece bir yer-
lere yetişmek için değil, LGBTT bireylerin uğradığı haksızlığa karşı 
atılıyor. Bu yıl da özgürlük yürüyüşümüz mücadelemizi yürüten-
leri ve destek verenleri bekliyor. 

Unutma! Seninle bir fazlayız!

Atölye
Atölye

Onur Yürüyüşü

“ONUR YüRüYüŞü”



Mekanlar
Lambdaistanbul 
Kültür Merkezi 
Tel: 0 212 245 70 68 
İstiklâl Cad. Kâtip 
Çelebi Mah. Tel Sok. 
No: 28/5 Kat:4  
Beyoğlu

Amargi Feminist 
Kitabevi 
Tel: 0 212 251 01 54
Kâtip Mustafa Çelebi 
Mah. Tel Sok. 
No: 16 Beyoğlu
 BEKS – Bellek ve 
Kültür Sosyolojisi 
Çalışmaları Derneği
İstiklal Caddesi 
Danışman Geçidi Han 
Çıkmazı Sokak No:1 
Beyoğlu

Cezayir Apartmanı
Hayriye Caddesi 
No: 12 Galatasaray 
(Galatasaray Lisesi 
Arkası, Cezayir So-
kak – Fransız Sokağı 
yanı)

Çıplak Ayaklar Dans 
Stüdyosu
Firuzağa mah. 
Çukurcuma cad. No: 
6/ 3  Beyoğlu

Çatı Dans Stüdyosu
İstiklal Caddesi, 
Sadri Alışık Sokak, 
No:33 B Blok Daire:4 
Beyoğlu

Dans Buluşma
Şahkulu Mh. Serdar-ı 
Ekrem Sk. No.5 kat.4 
Galata

Mimar Sinan 
Üniversitesi Video 
Konferans Salonu
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi 
Video-konferans sa-
lonu, Fındıklı 
Yerleşkesi

İkinci Kat
İstiklal Cad. 
Olivio Çıkmazı 
Olivio İşhanı Kat:2 
(Mısır Apartmanı 

karşısında Barce-
lona Pastanesi’nin 
sağındaki sokakta)

Beyoğlu Yeşil Ev
Yeşil Ev, İstiklal cad-
desi Balo sokak 21/1 
Beyoğlu

İstanbul Live
Hüseyin Ağa Mahal-
lesi Atıf Yılmaz 
Caddesi (Ağa Cami 
Sokağı) No:17 Kat:3 
Beyoğlu

Radio Live
İstiklal Cad. İmam 
Adnan Sok. No: 8 
Kat:2  (Yeşilçam 
Sineması üstü) 
Beyoğlu

Mute
Katip Mustafa Çelebi 
Mah. Tel Sokak No:9 
(Büyükparmakkapı 
sokağın sonunda, 
eski Jazz Stop 
yanında)

PARTİ: VEDA GULLüMü
21.00 – 4.00 / Mute

Yürüyüş coşkusundan almışız bi kere gazı, Gönüller bu ateşi he-
men söndürmeye olmaz razı, Gel lubunya, çalsın kopkop bizim 
havalardan Olmaya cihanda barış, koli olmadan!

Parti



Destekçi LGBT örgütleri:

Bahçeşehir Üniversitesi “Gri
  (Gender roles and identities)” Kulübü
Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün! LGBTQ Öğrenci Topluluğu
Bilgi Gökkuşağı LGBT Kulübü
Hebûn LGBT Diyarbakır Oluşumu
İLLET İstanbul anti-otoriter haz ve
  direnişten yana feminist kadın, trans, queer ağı
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
İTÜ Cins Arı LGBT Öğrenci Topluluğu
İÜ Radar LGBT Öğrenci Topluluğu
Kadın Kapısı
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma 
Derneği
LİSTAG – LGBTT Aileleri İstanbul Grubu
luBUnya Boğaziçi Üniversitesi LGBT Topluluğu
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
ODTÜ LGBT Dayanışması
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Kulübü
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği
Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi
 

Katkı sağlayan kurum ve örgütler:

Uluslararası Af Örgütü
Açık Toplum Vakfı
Anadolu Kültür
Rattenbar

Mekan destekçileri:

Anadolu Kültür - Cezayir Apartmanı
BEKS - Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği
Beyoğlu Yeşil Ev
Çatı Dans Stüdyosu
Çıplak Ayaklar Kumpanyası
Dans Buluşma
İkinci Kat
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ev Sahipliğinde


