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Dünya genelinde gökkuşağı bayrağı, LGBTi sembolü olarak kullanılıyor ve LGBTi Onur 

Haftası etkinlikleri her zaman gökkuşağı bayrakları ile kutlanıyor. Peki gökkuşağı bayrağı, 

nasıl LGBTi sembolü oldu? 

 
Gökkuşağı bayrağının LGBTi sembolü (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) haline 

gelmesi 1978 yılına dayanıyor. Gökkuşağı bayrağı, eşcinsel kimliğini saklamayan 

sanatçı Gilbert Baker tarafından 1978 yılında tasarlandı. Baker daha sonra, ABD'de yapılan 

seçimler sonucu senatoya girmeye hak kazanan ilk eşcinsel politikacılardan biri olan Harvey 

Milk'in ricası üzerine eşcinsel topluluğu için gökkuşağı bayrağını tasarladığını açıkladı. 

Eşcinsel topluluğu için bir sembol tasarlamak isteyen Baker, bayrakları onuru simgeleyen 

semboller olarak görüyordu ve bu sebeple bayrak tasarlamaya karar verdi.  
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Baker daha sonra verdiği bir röportajda, bir bayrağın, eşcinsel bireylerin görünebilir olması 

ve gerçek hayatta var olduklarının anlaşılması için sembol bulma görevini karşıladığını 

söylemişti. Gökkuşağının gökyüzünden gelen doğal bir bayrak görevi gördüğünü söyleyen 

Baker, gökkuşağının 8 rengini, LGBTi bayrağı oluşturmak için kullandı ve her bir renge 

anlamlar yükledi.  

Gökkuşağı bayrağındaki pembe renk cinsiyeti, kırmızı renk yaşamı, turuncu renk iyiliği, 

sarı renk güneş ışığını, yeşil renk doğayı, turkuaz renk sanatı, nil mavisi ahengi ve mor 

renkse canlılığı temsil ediyor. 

Gökkuşağı bayrağının ilk versiyonları 25 Haziran 1978 tarihinde düzenlenen San Francisco 

Gay Freedom Day Parade'ta kullanıldı. Baker ve bir grup gönüllü, gökkuşağı bayraklarını 

elleriyle tasarladı ve Baker daha sonra gökkuşağı bayrağının herkes tarafından kullanılması 

için toplu üretim yapmak istedi.  

  

 

  

Üretim sorunları nedeniyle pembe ve turkuaz renkli şeritler çıkarıldı ve nil mavisi rengi 

mavi ile değiştirildi. Böylece ortaya kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden 

oluşan altı renkli gökkuşağı bayrağı ortaya çıktı ve günümüzde de en çok kullanılan 

gökkuşağı bayrağı versiyonu haline geldi. Gökkuşağı bayrağındaki farklı renkler 

geniş çeşitliliği ve LGBTi topluluğunun bütünleşmesini yansıtıyor. 

Gökkuşağı bayrağı tam anlamıyla 1994 yılında LGBTi Onur sembolü haline geldi. 1994 

yılında Stonewall ayaklanmalarının 25'inci yıl dönümünü anmak için Baker, 1.60 km 

uzunluğunda gökkuşağı bayrağı tasarladı.  

Gökkuşağı bayrağı günümüzde uluslararası LGBTi Onur sembolü olarak kullanılıyor. 

 


