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Gay-Pursuit
1. Almanya ceza kanununun 175 sayılı paragrafı ne zaman kesin olarak kaldırıldı?
Cevap:
1994 – 175 sayılı paragraf ancak 1
1994’te, DDR ile yasal birliktelik anlaşmaları çerçevesinde kesin olarak kaldırıldı.
1969’a kadar yetişkin erkeklerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmesi,
1973’den itibaren ise sadece 18 yaşından genç erkekler ile homoseksüel ilişkiye
girmek cezaya tabi tutuluyordu.

2.
o
o
o
o

Igor Kon kimdir?
Bir Grand Prix kazanan en ünlü gey
Rusya’daki en önemli seksoloji uzmanıdır.
AIDS yüzünden ölen ilk kişi olarak kayıtlara geçmiştir
Moskova’da düzenlenen Christopher Street Day (CSD)’ in organizatörüdür.

Cevap: Igor Kon Rusya’daki en önemli seksoloji uzmanıdır. Eşcinselliğin psikiyatri (ruh
bilim) kitaplarında hastalık olarak adlandırılmaması gerektiğini savunan ilk Sovyet
biliminsanı olarak tanınmıştır.

3. „Pembe Listeler“ ne anlama gelir?
o Resmi dairelerin hazırladığı, eşcinsel kişiler ve onların buluşma mekanlarının
listelerdir.
o Pembe iç çamaşırı giyen erkeklerin listeleridir.
o Tupperware satın alan kadınların listeleridir.
o Doğurgan fillerin listeleridir
Cevap: Pembe listeler 19. yüzyılın başından itibaren Alman resmi daireleri
tarafından tutulmuştur. Eşcinsellerin isimlerini, adreslerini ve buluşma noktalarını
kayıt altına almış ve cezai takibat için kullanılmıştır.

4. MSM ne anlama gelir?
o
o
o
o

Gey olan ama kimliğinin arkasında durmayan kimsedir.
Erkeklerle cinsel ilişki kuran erkekler için kullanılan kısaltmadır.
Cinsel ilişkiye girmeyen gey erkekler için kullanılan kısaltmadır.
Vücudunda bulunan kas sayısından daha çok sayıda cinsel tecrübesi bulunan
kimsedir.

Cevap: Erkeklerle cinsel ilişki kuran erkekler için kullanılan kısaltmadır.
Bu kısaltma HIV ve AIDS’ten korunma konusuna ilişkin bilimsel makalelerde ve
incelemelerde sık sık kullanılır.
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5. AB üyesi olan 27 ülkeden kaçında eşsinsel birliktelikler veya evlilikler yasal
olarak tanınmıştır?
o
o
o
o

Hiçbirinde
Hepsinde
5 AB ülkesinde
13 AB ülkesinde

Cevap: 13 AB ülkesinde eşcinsellerin birliktelikleri yasal olarak tanınmaktadır.
Diğer 14 ülkede ise eşcinseller için henüz bir yasal düzenleme yoktur.

6. Hangi hayvan türünde eşcinsel cinsel ilişki varlığı kanıtlanmamıştır?
o
o
o
o

Yunus
Koala
Penguen
Solucan

Cevap: Yunus, koala ve penguenlerde eşcinsel cinselliğin varlığı kanıtlanmıştır.
Solucanlar ne heteroseksüel ne de homooseksüellerdir. Solucanlar hem erkek hem
dişi özelliklere sahip hayvanlardır.

7. Rusça’da hangi renk „gey“ anlamında da kullanılmaktadır?
o
o
o
o

Sarı
Pembe
Gök mavisi
Yeşil

Cevap: Rusca’da ‘gök mavisi’ veya ‘açık mavi’’ anlamına gelen „goluboj“ kelimesi aynı
zamanda ‘gey’ demektir. Eşcinseller bu kelimeyi, Almanca’daki ‘schwul’ kelimesi gibi,
kendilerini tanıtmak için kullanırlar, ancak küfur ve kaba söz olarak da kullanılır.

8. „Kayıtlı birliktelik“ ne anlama gelir?
o
o
o
o

Ömürboyu süren aşktır.
Eşcinsel bir çiftin birlikteliğinin yasal olarak tanınmasıdır.
Evlenmek istemeyenler için küçük bir evliliktir
Gey ya da lezbiyen bir çiftin yine eşcinsel bir rahip tarafından kutsanmasıdır

Cevap: Kayıtlı birliktelik 2001 yılından beri Almanya’da eşcinsel birlikteliklerin resmi
kabulüdur. Kayıtlı birliktelik birkaç konu haricinde yasal olarak neredeyse evlilikle
eşdeğerdir.
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