




Merhaba,

Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği’nin fanzini olarak 
yayın hayatına başlamış olan, artık 64 sayfalık bir dergi olarak 
yayınlanan Lubunya’nın 10. sayısında tekrar beraberiz. Daha 
önce yazılarımla yer aldığım bu derginin bu sayısından itiba-
ren editörlüğünü üstlenmenin heyecanı içindeyim. Derginin 
gelişmesinde bir tuzum olmasını ümit ediyorum.

Bu sayıdaki dosya konumuz “Şiddet”ti. Derginin hazırlanma-
sı sürecinde, trans bireylerin hayatında maalesef birçok fark-
lı şekilde yer alan şiddetle ilgili yazılar gelmeye devam eder-
ken bir yandan maalesef şiddet olayları da yaşanmaya devam 
etti. Biri İzmir ve biri Kuşadası’nda öldürülen iki arkadaşımız 
ve dergide ilgili bir yazı da bulabileceğiniz Eskişehir’deki olay 
veya yine dergide yer alan bazen hastane personeli ve doktor-
ların uyguladığı psikolojik şiddet; onlarca farklı boyutta teza-
hür eden şiddet meselesini tekrar masaya yatırmamızın, tek-
rar tekrar üzerine konuşmamızın gerekliliğini bize hatırlat-
maya devam ederken bu konuda söz üretmeye gönüllü trans 
öznelerinin sayısının az olmasının yarattığı çelişki karşısında 
oldukça üzgünüm… Aslında aldığım sorumluluğun -ne ka-
dar büyük olursa olsun- başka birçok insanın çabasını arka-
ma almadığım sürece nafile bir çaba olacağını daha bu ilk se-
ferde anlamış bulunuyorum. Bu derginin, benim veya Pembe 
Hayat’ın çabasıyla değil ancak ve ancak, onlarca transın sesi-
ni yükseltmesi, eline kalem alması veya bilgisayar başına geç-
mesiyle gerçek işlevini yerine getiren bir dergi olabileceğini 
görmeliyiz. 

Bir sonraki dosya konumuz “Beden”. Mümkünse bilgisayar-
da yazarak; ama imkan yoksa,  gerekirse el yazınızla, gerekir-
se sadece ses kaydı veya video olarak fikirlerinizi bize ulaştı-
rın. İmkansızlıkların sesinizi kısmasına izin vermeyin! Kendi 
sözümüzü, kendi gönlümüzce söylediğimiz dergimizde daha 
fazla trans bireyin sesini duymak umuduyla, bir sonraki sayı-
da görüşmek üzere…

Trans Onur Haftası ve İstanbul  Onur Haftası’nda buluşmak 
ümidiyle…
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PEMBE HAYAT VE KAOS GL 
8 MART’TA ALANLARDAYDI
Kaos GL’den, Pembe Hayat’tan ve FeministBiz’den 
kadınlar; cinsiyetçiliğe, ataerkiye, homofobi ve 
transfobiye karşı 8 Mart’ta Ankara sokaklarındaydı.

LGBT’LER SİYASETE DOĞRU
LGBT’lere yönelik ilk siyaset okulu kapılarını 2 
Nisan’da açtı. Ünlü isimlerin ders vereceği okulun 
hedefi siyasi bilinç yaratmak ve baskı unsuru oluş-
turacak bir yapının temelini atmak.

“SESSİZ KALMA SUÇA ORTAK OLMA!”
İzmir’de öldürülen trans birey Tuğçe Şahin için 3 
Nisan’da İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde ve Ankara’da Yüksel 
Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eş za-
manlı mumlu eylem düzenlendi.

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA 
GÖKKUŞAĞI OTOBÜSÜ
Ankara’da 20 Mayıs Pazar günü yapılacak Homofo-
bi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’te yaklaşık 500 kişi 
bir araya geldi.

TUĞÇE’NİN KATİL ZANLISI YAKALANDI
İzmir’de kiralık otomobilde cesedi bulunan trans 
birey Tuğçe Şahingün’ün cinayet zanlısı K.G. suç-
lamaları kabul etmedi. İzmir Karabağlar’da, 20 
gün önce bir şirketten kiraladığı otomobilinde ba-
şından tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan 
Tuğçe Şahingün’ün cinayet zanlısı K.G. (38), araç-
taki GPRS, 500’e yakın kişinin ifadesi, cep telefo-
nu ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından 
yakalandı. Zanlı K.G’nin üzerinde olayda kullanı-
lan tabanca da ele geçirildi.

ANAYASA “EŞİTLİK” MADDESİNDE 
KİLİTLENDİ
CHP ve BDP, ‘eşitlik’ maddesinde “Cinsel Yöne-
lim” çözülmeden bir sonraki maddeye geçilmesine 
sıcak bakmıyor. AKP ve MHP Anayasadaki ‘Eşit-
lik’ Maddesine ‘Cinsel Yönelim’ ibaresinin eklenme-
sine Karşı Çıktı. Tartışmalar Haziran boyunca süre-
cek. LGBT’ler, yeni anayasada, ‘eşitlik’ ilkesine, ‘cin-
sel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ifadelerinin eklen-
mesini bu sayede ayrımcılığa karşı anayasal güvence-
ye alınmayı istiyor.

4



“80’LERDE LUBUNYA OLMAK” 
KİTABI YAYINLANDI
Bugün 50 yaşın üzerinde olan dokuz trans bireyin 
anlattıklarından derlenen ve Siyah Pembe Üçgen 
İzmir Derneği’nin Global Diyalog Vakfı desteğiyle 
kolektif bir biçimde hazırladığı tarih dizisinin ilki 
yayınlandı. Kitabı edinmek isteyenler Siyah Pembe 
Üçgen İzmir’le ve Türkiye’deki diğer LGBT Der-
nekleriyle irtibata geçebilirler.

MAHKEME LGBT DERNEĞİNİN 
MÜDAHİLLİK TALEBİNİ KABUL ETTİ
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2010’da öldü-
rülen Esra Yaşar, Ayşe Selen Ayla ile Azra Has’ın 
davasında Siyah Pembe Üçgen LGBT (Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel, Trans) Derneği’nin müdahilliğine 
karar verdi.

LGBT’LER 7 ŞEHİRDE 
1 MAYIS MEYDANLARINDAYDI
Gökkuşağı bayraklarıyla 1 Mayıs’a katılan Lezbi-
yen, Gey, Biseksüel ve Translar (LGBT) Ankara, 
İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Kayseri ve 
Balıkesir’de meydanlara çıktı.

TRANS ONUR HAFTASI 
20 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Onur Haftası 
20 Haziran’da başlayacak ve 24 Haziran’da yürü-
yüşle sona erecek. Programda ilk iki gün trans ka-
dınların ve trans erkeklerin düzenlediği atölyelere, 
üçüncü gün pikniğe ve dördüncü gün yürüyüşe ay-
rılmış bulunuyor.

İSTANBUL PRIDE 20. YAŞINI KUTLUYOR
25 Haziran-1 Temmuz günleri arasında yapılacak 
olan İstanbul Onur Haftası’nın bu yılki teması 20. 
yıl şerefine; Bellek. Atölyelerle dopdolu program 
katılımcılarını bekliyor.
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LOBİCİLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
20 Mart’ta Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile çeşitli 
STK’ların bir araya geldiği toplantıya Pembe Hayat 
da katıldı. CHP milletvekili Melda Onur, Amerikan 
Büyükelçiliği Demokrasi, İnsan Hakları ve İstihdam 
Bürosu Koordinatörü Erin M Spitzer, Amerika’da 
LGBT hakları için çalışan ve 1 milyon üyesi olan 
Human Rights Campaign örgütünün temsilcisi Ty 
Cobb Pembe Hayat’ı ziyaret etti. 17 Mayıs’ta Avru-
pa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Stefan 
Füle’nin de katılımıyla gerçekleşen birçok alandan 
sivil toplum örgütünün toplum örgütünün bir araya 
geldiği toplantıya Pembe Hayat LGBT Dayanışma 
Derneği de katıldı. Ankara Kadın Platformu ve Tür-
kiye Küçük Millet Meclisi toplantılarına katılmaya 
ve takip etmeye devam ediyoruz.

20 ÜLKEDEN LGBT ÖRGÜTÜ 
3. BÖLGESEL AĞ BULUŞMASI’NDA
Daha önce iki kez Kaos GL’nin ev sahipliğinde ya-
pılan Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ bu kez 25-29 
Nisan 2012 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb 
kentinde gerçekleşti. Arnavutluk, Cezayir, Ermenis-
tan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Mı-
sır, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Irak, İsrail, Lüb-
nan, Karadağ, Filistin, Sırbistan, Hollanda, Tunus 
ve ABD’den LGBT örgütlerinin veya bu ülkelerden 
gelen aktivistlerin katıldığı toplantıya Türkiye’den 
SPoD, Kaos GL ve Pembe Hayat katıldı.

DEVLET KORUMUYOR, KAN DURMUYOR!
İzmir ve Kuşadası’ndan art arda gelen iki trans ci-
nayet haberiyle sarsıldık. Yaptığımız basın açıkla-
masında bir kez daha öldürülmeye karşı sessiz kal-
mayacağımızı, cinayetlerin ve davalarının takipçisi 
olacağımızı duyurduk.

PEMBE HAYAT EROL KÖSE’YE DAVA AÇTI
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da eşcinsel ve trans 
bireylere yönelik hakaret içeren ve aşağılayan söy-
lemlerde bulunduğu gerekçesiyle Erol Köse hak-
kında, Pembe Hayat’ın “Hakaret ve Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçlarından An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyu-
rusu sonucu Köse’ye dava açıldı. Köse’nin hakaret 
suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
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TRANS ERKEK DENEYİMLERİ 
KİTAPLAŞTIRILDI
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Trans 
Erkek / Kadından Erkeğe Transeksüellerin Dene-
yimleri kitabını yayınladı. Kitapta 8 trans erkek 
bireyin deneyimleri var. Pembe Hayat, İstanbul 
LGBT gibi derneklerden kitabı edinmek veya Pem-
be Hayat web sitesi dergi linkinden PDF olarak in-
dirmek mümkündür.

TRANSFOBİYE KARŞI TRANS FORUM
7. Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında düzen-
lenen Trans Forum Pembe Hayat moderasyonunda 
gerçekleşti. Trans manifesto’nun tartışıldığı oturu-
mun ardından manifestoya son şekli verildi. 
(Bkz. 18. sayfa)

PEMBE HAYAT 
YAŞAYAN KÜTÜPHANE’DEYDİ
Ön yargıyla yaklaşılan, ayrımcılığa ve sosyal dışlan-
maya maruz kalan bireylerin kitap olduğu ve oku-
yucuların sorularını yanıtladığı Yaşayan Kütüpha-
ne, Mayıs ayında pek çok üniversite kampüsünde 
ve bazı açık alanlarda organize edildi. Pembe Ha-
yat aktivistleri; Ankara Yaşayan Kütüphane, Bil-
kent Yaşayan Kütüphane, Eskişehir Yaşayan Kü-
tüphane ve Yıldız Yaşayan Kütüphane’de kitap ola-
rak yer aldılar.

GÖKKUŞAĞI AİLELERİ GRUBU 
PEMBE HAYAT’I ZİYARET ETTİ
Ankara’daki lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireyle-
rin ailelerinin ve yakınlarının dayanışması için ku-
rulan ve yaklaşık bir buçuk yıldır düzenli toplantı-
lar alan Gökkuşağı Aileleri Grubu Pembe Hayat’ı 
ziyaret etti, bir tanışma ziyareti olan bu toplantı-
nın ardından karşılıklı destek sözü verildi. Aileni-
zin de bu gruba katılabileceğini düşünüyorsanız 
lütfen GAG’a gokkusagiaileleri@gmail.com adre-
sinden ulaşmalarını sağlayın.

İMZA KAMPANYAMIZ BAŞLADI
Pembe Hayat üyesi üç aktivist 19 Haziran 2010’da 
polis tarafından keyfî biçimde tutuklanıp dövülmüş 
ve ardından hapis cezasına çarptırılmıştı. Trans ol-
maları ve Türkiye’de trans haklarının gelişmesi için 
çalışmalarından ötürü hedef seçildikleri düşünülü-
yordu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e ulaştırılacak 
imzalar Pembe Hayat aktivistlerine yönelik suçla-
maların düşmesi ve trans vatandaşların insan hak-
larını koruyan yasalar yapılması yönünde bir çağrı 
niteliği taşıyor.
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Ayrımcılığın olmadığı, insanların eşit ve özgür ol-
duğu bir dünyayı kim istemez… Tam da bu fikir-
den hareketle bir proje yaptık biz, Eskişehir Top-
lum Gönüllüleri olarak: Yaşayan Kütüphane. Bu 
kütüphane normal bir kütüphane gibi işliyor. Oku-
yucuları, kütüphane görevlileri, kitapları, okuyucu 
kartları var. Tek bir farkı var; kitapları insan. Ön 
yargıyla yaklaşılan, ayrımcılığa ve sosyal dışlanma-
ya maruz kalan insanlar bu kütüphanede kitap olu-
yor ve bazen okuyucularının sorularını cevaplaya-
rak bazen onları dinleyerek koyu bir sohbete dalı-
yorlar. Daha önce sohbet etme imkânı bulamamış, 
birbirlerinden çekinmiş insanlar buluşuyor, ön yar-
gıları hakkında konuşuyorlar. Amaç ayrımcılığı bi-
raz olsun sarsarak toplumsal barışa destek olmak.

“BİYOLOJİK KADIN OLMADIĞI İÇİN  GİREMEZ!”
ANIL ÇETİNTOPRAK 

“Belki de çoğumuz ilk defa böyle bir 
ayrımcılığa maruz kaldık. İlk defa 
yanımızdaki yamacımızdaki birine böyle 
kötü davranıldığını gördük. Hariçten gazel 
okuduğumuz ayrımcılık, homofobi, transfobi 
gibi kavramların ilk defa tadına baktık. 
Bunları yaşamak bizi gerçekten etkiledi.”
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12- 13 Mayıs’ta bu projeyi Eskişehir’de hayata ge-
çirdik. Kütüphanemizi kurduk, her şeyini hazırla-
dık. İçine de 24 tane kitap koyduk. İnsandan ki-
tap yani. Kitaplarımız; cinsel yönelimi, cinsiyet 
kimliği, etnik kökeni, dini, mezhebi, mesleği, sağ-
lık durumu, engeli, siyasi veya felsefik görüşü yü-
zünden günlük hayatlarında ayrımcılığa maruz 
kalan, yok sayılan, itilmiş, ötekileştirilmiş grup-
lardan kişilerdi. 

Çok da güzel yaptık kütüphaneyi, başarılıydık. 
Toplumsal barışa dair bir şeyler yapmak, insanlık 
için biraz daha umutlu kılıyordu bizi. Belki hepi-
mizin içi Martin Luther King’in “I Have A Dream 
(Bir rüyam var)” konuşmasını yaptığı gündeki gibi 
coşku ve umut doluydu kütüphanenin bittiği ak-
şam. İnsanlık ve İnsan Hakları için çalışmıştık, ba-
şarılı bir çıktı almıştık.

Organizasyon ekibi ve kitaplar olarak bu başarıyı 
kutlamak, sohbet edip birbirimizi daha yakından 
tanımak için Up’n Down isimli bara gitme kararı 
aldık, niyetimiz birazcık eğlenip yorgunluk atmak-
tı. Eskişehir’in bu ünlü mekânına ilk gidildiğinde 
bir sorun yoktu. Ne olduysa sonra oldu: bir arka-
daşımız, transseksüel olduğu için dışarı çıkartıldı.  
Garip olan şu ki, arkadaşımız Eskişehir’in yerlisi, 
üstelik sürekli olarak bu mekana rahatça giren bi-
riydi. Bir ara arkadaşımız, eski seks isçisi kitabımız-
la birlikte dışarı çıkmış, yeniden mekana geldiğin-
de güvenlik görevlisi “Biz daha önceden anlama-
dık, bu mekana giremezsin” demiş. Gerekçesi ise 
biyolojik olarak kadın olmaması…

Sonradan cahil olarak atfedilen güvenlik görevli-
si “Biyolojik kadın olmadığın için içeri alamıyo-
ruz.” deyince tabi ki tepki gösterdik. Hepimiz İn-
san Hakları için, insan onuru için çalışan insanlar-
dık. Düzgün bir dille derdimizi anlattık, olmadı. 
Sinirlenip bağırıp çağıranlar, güvenlik görevlisi ve 
yanındaki -hala ne iş yaptığını anlayamadığım- ki-
şiyle tartışanlar oldu. Yine olmadı. Biz, yaklaşık 30 
kişi, o gece kötü muameleye ve ayrımcılığa maruz 
kalarak oradan kovulduk.

Belki de çoğumuz ilk defa böyle bir ayrımcılığa ma-
ruz kaldık. İlk defa yanımızdaki yamacımızdaki bi-
rine böyle kötü davranıldığını gördük. Hariçten 
gazel okuduğumuz ayrımcılık, homofobi, trans-
fobi gibi kavramların ilk defa tadına baktık. Bun-
ları yaşamak bizi gerçekten etkiledi. Yaşanılan iğ-
renç diyaloglar; ağlayan, üzülen, sinirlenen, haksız-
lığa karşı çıkan insan manzaraları gözümün önün-
de hep. “Bir canımı transseksüel diye içeri almadı-
lar, canımdan can aldılar.” diyen Alevi kitap, hak-
sızlığa karşı sesini duyurmaya çalışan eski seks iş-
çisi kitap, ağlayan titreyen arkadaşlarım hep gözü-
mün önünde.

Olayın ilginç kısmı ise kapıda güvenlik görevlisi 
ve yanındaki kişilerle konuşmaya çalışırken geçen 
diyalogların tutarsızlığı. Çünkü kapıdaki güven-
lik görevlisi başta “ben almıyorum!” derken birden 
“biz de emir kuluyuz, içeriden böyle emir geldi.” 
demeye başlamıştı; ama içeridekilerle konuşan bir 
diğer arkadaşa göre içerden “yönetimin haberi yok, 
güvenlik görevlisinin hatasıdır” diyorlardı.  

“Mekâna alınmayan insanlar” olarak olay çıkardığı-
mız için polis geldi. Huzursuzluk çıkarıyormuşuz, 
her mekânın kriterleri varmış. Aselsan marka telsi-
zi kafama yeme tedirginliği içinde polis “memurla-
rıyla” kurduğum diyalog ne kadar sağlıklı oldu bi-
lemiyorum. Diyalogu sağlıksız yapan benim telsiz 
tedirginliğim değildi ama… Polisin olayın üzerini 
kapatmaya çalışmasıydı. Polislerin bizi oradan ay-
rılmaya ikna etmek için takındıkları tavır ve söy-
ledikleri sözler tehditkârdı. Ağır hakaret edilmedi-
ği için onların yaptıkları suç sayılmazmış, özür di-
lemişler neden uzatıyormuşuz, çocuk muymuşuz 
falan… Şikayet edildiğimiz polis tarafından ikin-
ci bir ayrımcılığa maruz bırakılmak, mekanın işlet-
mecisiyle polis yüzünden konuşup anlaşamamak, 
derdimizi anlatamayıp paşa paşa oradan ayrılmak 
sinir bozukluğumuzun üzerine eklendi.

Başka bir yere gittik hep beraber kaçık tadımızla. 
Ama daha iyi anladık neden insan haklarıyla uğraş-
tığımızı. Hep bahsettiğimiz ayrımcılığın nelere yol 
açtığını. Bir insanın cinsiyet kimliği yüzünden ya-
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Şu an için internet üzerinde video, haberlerle ve Fa-
cebook üzerinden tepkimizi sürdürüyoruz ve me-
kana gitmiyoruz. Tabi bu süreçte de “Up’n Down” 
isimli mekanın yöneticileri arkadaşımızdan özür 
dilemek istediklerini ve görüşme talep ettikleri-
ni sürekli olarak bildirdiler. Hatayı güvenliğe mal 
edip mekanın eşcinsel ve transseksüel bireylerle bir 
sorunu olmadığını sürekli olarak söylediler.

Yine de, şahsen bu tutumu çok samimi bulmadım 
açıkçası. Bir işletme sahibi veya çalışanı nasıl olur 
da bir insanı cinsel kimliği dolayısıyla işletmesine 
almaz hala anlayabilmiş değilim. İnsanlara bu ka-
dar müdahale edip sen kadınsın veya erkeksin gi-
rebilirsin; ama o giremez, demek ne demek? Kime 
göre ya da neye göre karar verilebilir buna?  Bir iş-
letme çalışanı buna nasıl karar verebilir anlayama-
dım. Hatta örtbas edilmeye çalışılmasını da hazme-
demedim hala. 

İşletme sahipleri, Eskişehir’de görünür olanlar belki 
de çok olmadığından, bir avuç sandıkları eşcinsel-
lerden korkmadıkları için böyle bir tutum sergile-
diler belki. Ve belki bu kitlesel tepkiyi hiç beklemi-
yorlardı. Sonuç olarak homofobik ve transfobik ol-
madıklarını defalarca belirttiler. Samimi midir bile-
miyorum; ama bundan sonrası için çok şey değişe-
ceği belli. Umarım gelecekte Eskişehir’den daha gü-
zel haberler veririz.

Barışla…

şadığı şeyleri. Biz de yaşadık, hep beraber ayrımcı-
lığa uğradık.

Bu olay belki de o akşam o mekâna alınmayan ar-
kadaşımızdan çok bizi etkiledi. Çünkü yaşadığımız 
toplum tarafından neredeyse her gün uğradıkları 
ayrımcılıklardan yalnızca biriyle karşı karşıya kal-
dık. Biz belki de hiç bu kadarıyla karşılaşmamıştık. 
Zaten orada üretilen söylemler de bunu gösteriyor-
du. “Sen girebilirsin; ama o giremez.”

Olayın ertesi günü gazetelerde haberler çıktı ve sos-
yal medyada bu ayrımcılığa kitlesel bir tepki ge-
liştirildi. Facebook üzerinden olaya olan tepkimi-
zi göstermek için, örgütlenmek için bir grup kur-
duk. Bu grupta ne yapabileceğimizi konuşup tartış-
maya başladık.

““Mekâna alınmayan insanlar” 
olarak olay çıkardığımız için polis 
geldi. Huzursuzluk çıkarıyormuşuz, 
her mekânın kriterleri varmış. 
Aselsan marka telsizi kafama 
yeme tedirginliği içinde polis 
“memurlarıyla” kurduğum diyalog 
ne kadar sağlıklı oldu bilemiyorum.”
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Uzun yıllar sonra 1 Mayıs’ı alanda geçirdim, 
Ankara’da, ilk kez LGBT dernekleriyle… Önce 
Gar’ın önünde uzunca süre bekledik, sonra Sıh-
hiye Meydanı’na doğru yürüyüş başladı. Pan-
kartı taşıyordum, bir yandan bando çalıyordu, 
ara ara yan taraftaki başka bir bandoyla karşılık-
lı ritimler döktürüyordu, güneş parlıyordu; ama 
çok da sıcak değildi… Her şey böyle keyifli gi-
derken “arama noktası” denen yere yaklaştığımı-
zı son ana kadar fark bile etmemiştim. Sonra si-
yah, demir kapıları gördüm, bir şaşkınlık çök-
tü üzerime, ne yapacağımı bilemedim bir an… 
Bu sırada insanlar bölük bölük kapılara doğ-
ru ilerliyordu, ben de birileriyle beraber sürük-
lendim bir kapıya doğru, sonra sanırım bir po-
lis veya başka biri “kadınlar soldan erkekler sağ-
dan” gibi bir şey dedi. Baktım ki o zamana kadar 
sol tarafta yürüdüğüm için o kapıya doğru gidi-
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yormuşum, o yöne gidenlerin çoğu kadın; ama 
hepsi değil, en azından görünüşte… Önümde-
ki biri önündeki başka “erkek”lere “bu taraftan-
mış” dedi. Elim sebepsizce şortumun yan cebi-
ne gitti, sol cebimdeki cüzdanımı yokladım, son-
ra sağ cebimden su şişesini alırken sağa doğru se-
yirttim. Benle beraber sağa geçeceğini düşündü-
ğüm bir arkadaşın “ne alakası var canım, geçmi-
yorum, beni kadın polis arasın” gibi şeyler diye-
rek kapıya doğru ilerlediğini gördüm göz ucuy-
la, önemsemedim. Kendi derdimdeydim açıkça-
sı. Kimliğimi sorarlar mı bilemedim, ‘görünüşte 
hiçbir “falso” yok tamam; ama takarlar mı takar-
lar…’ Daha önce geçtiğim polis aramaları geçti 
aklımdan, sınavlar, rutin yolda çevirmeler… Di-
ğer erkekleri takip ettim. Sıra bana gelince polis 
omzumdaki trampeti tıngırdattı, “senin mi bu?” 
dedi bir çocukla sohbet eder gibi, sevimli… Ben 
biraz gergindim, “Örgütün!” dedim, her zaman 
dernek derken. Başka bir polis belime şöyle bir 
elini gezdirdi, o kadardı. Arkama baktım, tartış-
mayı gördüm, ilerledim. Benim için 1 Mayıs’ta 
şiddet sayabileceğim şey yarattıkları bu endişey-
di. Sonuçta şiddet “bireyin psikolojik ve/veya fi-
ziksel açıdan acı çekmesine yol açan durumların 
tümü” olarak tanımlanmıyor muydu?

Sonradan düşününce bu sefer “paçayı yırtmış” 
olmanın benim için hiçbir şey ifade etmediği-
ni fark ettim, daha önce kendimi mecburen ka-

dın polislere arattığım, hangi polisin araması ge-
rektiğiyle ilgili ikilemde kaldığım zamanları ha-
tırladım. Benim bile ellerimi vücudumda rahat-
ça gezdiremediğim zamanlarda polislerin elleri 
bedenimde gezerken hissettiklerimi hatırladım: 
cinsel kimliğimi anlayacaklar mı kaygısı, bede-
nimle ilgili sınırlarımı ihlal edip etmeyeceklerini 
bilememenin rahatsızlığı, hor görülecek miyim 
endişesi, olabileceklerin aklımda istavrit sürüle-
ri gibi gezdiği anlar… Bir sefer hava alanında po-
lisin elini pantalonumun önüne götürüp sıktığı-
nı bile hatırladım, sırf cebimden prezervatif, kay-
ganlaştırıcı çıktı diye yapmıştı bunu, meğer de-
dektörler bunların jelatinini metal gibi algılarlar-
mış, nereden bileyim… 

Bunları hatırlarken internetteki videoyu gördüm.  
“Ne alakası var canım, geçmiyorum, beni kadın 
polis arasın” diyen arkadaşın haberlerde yer alan 
videosunu gördüm. Önce medyanın aşağılayıcı 
diliyle yüzleştim, “gülünç istek” olarak aktarmış-
lardı. Kimlik sorma bölümüne ayrıca yer vermiş-
lerdi. Onlara göre kimliklerimizin rengi cinsiye-
timizin kesin ispatıydı… 

Arkadaşı tanıyordum, bireysel aktivizm yaparken 
yan yana gelmişliğimiz vardı birkaç kez. Beyan-
larından bildiğim kadarıyla trans kadın, trans-
gender değildi, neden ısrarla kadın polis tarafın-
dan aranmak istediğine bir anlam veremedim o 
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yüzden. Ben komple aranmaya karşıydım çünkü. 
Madem “bayram”dı artık 1 Mayıs, aramasınlardı! 
Devlet, bir gün olsun “tehdit altındasınız, ben, 
sizi koruyorum” demesin, bu yolla insanları bir-
birinden şüphe eder hale getirmesin, bize bir gün 
olsun bu hakkı versin istedim. 

Karşıt cinsiyetteki kişiler arasındaki ilişkilerin bu 
kadar suni yürüdüğü, kadınlara kadın denemeyen 
bir kurumda, görev icabı arama yapacak olan ka-
dın polis için de sıkıntılı olabilirdi onun karşı cins-
ten algıladığı birini aramak. Cinsiyetlere göre bö-
lünmüş aramalara, öyle arıza çıkarmak için değil 
politik bir düşünceye dayanarak itiraz ettiğini tah-
min ettim; ama “kadın polis arasın” ısrarını bu-
nunla bağdaştıramadım. Kadın veya erkek oldu-
ğumuzu sakalımıza göre, kimliğimize göre mi anlı-
yorsunuz minvalinden bir itiraz olduğunu düşün-
mek istedim; ama bununla ilgili imada bulunan 
bir tek politik kelam geçmiyordu videoda... “Ka-
dın” bile demekten imtina eden polislerin “bayan-
san ben seni bayana arattıracağım” deyişi bu dil-
lendirilmemiş politik itirazı algılamaktan çok uzak 
olduklarını ele veriyordu. Kısacası bence amacına 
ulaşmamış bir itiraz oldu, hatta belki o arama nok-
tasındaki kadınlar polislerde de; aramaların bende 
bıraktığı ize benzer, şiddeti çağrıştıran izler bırak-
tı… Uzun lafın kısası, bu 1 Mayıs Ankara’da bel-
ki taşlar sopalar kavgalarla geçmedi; ama şiddetten 
arınmış bir “bayram” da olamadı maalesef.

Önümdeki biri önündeki başka 
“erkek”lere “bu taraftanmış” dedi. Elim 
sebepsizce şortumun yan cebine gitti, 
sol cebimdeki cüzdanımı yokladım, 
sonra sağ cebimden su şişesini alırken 
sağa doğru seyirttim ... Kimliğimi 
sorarlar mı bilemedim, ‘görünüşte 
hiçbir “falso” yok tamam; ama takarlar 
mı takarlar…’ Daha önce geçtiğim 
polis aramaları geçti aklımdan, 
sınavlar, rutin yolda çevirmeler… 
Diğer erkekleri takip ettim.  
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“... zamanımın büyük çoğunluğunu geçirmek zorunda olduğum ve nüfus cüzdanı 
renklerine göre kesin bir çizgiyle “kadınlar” ve “erkekler” olarak ikiye ayrılmış 
ve benim de nüfus cüzdanımın rengine göre yerleştirildiğim yurtlarda durum 
biraz daha farklı oluyor. Yurtta kalmaya başladığımdan beri, giyinme yeri olarak, 
kaldığım oda yerine, tuvaletleri kullanıyorum.”
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Okula geldiğimde ben de birçok öğrenci gibi ilk 
senemi hazırlık derslerinin verildiği kampüsün bu-
lunduğu Kilyos’ta geçirdim. Oradaki ortamın, in-
sanların, henüz tam olarak “üniversiteli” olamadı-
ğı, bu yüzden farklılıklara karşı nasıl bir tavır ge-
liştireceklerini henüz tam olarak bilemeyebileceği 
ve bu yüzden kimliğimi çok rahat bir şekilde yaşa-
yamayacağım, herkese açıklayamayacağım ve açıl-
sam karşılığında anlayış ve saygı görmeyebilece-
ğim bir ortam olduğunu düşündüğümden ilk sene-
mi sadece birkaç yakın arkadaşıma açık olarak ge-
çirdim. Sonraki sene merkez kampüse geldiğimde 
okuldaki diğer LGBT bireylerle tanıştım. Merkez 
kampüse geldiğim ilk bir-iki ay içinde bu insanlarla 
birlikte, kampüste LGBT görünürlüğü yaratmak, 
okul içinde LGBT bireylere yapılan olası ayrımcı-
lık ve haksızlıklara karşı bir arada olmak ve panel-
ler, film gösterimleri ve söyleşiler gibi etkinliklerle 
kampüste LGBT politika hakkında farkındalık ya-
ratmak için, Boğaziçi Üniversitesi LGBT toplulu-
ğu “LuBUnya”yı kurduk. 

LuBUnya’nın kurulma süreci, kampüste toplumsal 
alanda bir ilerleme ve farkındalık yaratmaya baş-
larken benim için de bireysel anlamda çok önem-
li oldu. O zamana kadar çevremdeki tanıdığım ve 
ilişki içinde olduğum LGBT birey sayısı, iki elin 
parmaklarını geçmezken bu sayı kısa bir zamanda 
onları, yüzleri buldu. Bir yandan da, eskiden çev-
remdeki beni anlayabileceğini düşündüğüm birkaç 
insanla konuşarak bireysel aktivizm yapmaya çalı-
şırken LuBUnya’yı kurduktan sonra kolektif çalışa-
rak kitlelere seslenmenin ne kadar güzel bir şey ol-
duğunu anladım. 

Tüm bunların yanında LuBUnya, benim kendimi 
tanımamda da çok önemli oldu. Bir araya gelip ko-
nuşabildiğim insan sayısı artınca bu insanlarla yap-
tığım konuşmalar sayesinde onların fikirlerini öğ-
renmeye başladım. Birçok insan bana, benim trans 
bir birey olduğumu düşündüklerini söylüyordu. O 
sıralar kendimi, “genderqueer” olarak tanımlıyor-
dum ve trans bir birey olabileceğimin söylendiği-
ni ilk duyduğum zamanlarda, açıkçası biraz şaşır-
mıştım; çünkü o zamana kadar bedenimden mem-
nun olmadığımı, bedenimi değiştirmek istediğimi, 

transseksüel olabileceğimi düşünmemiştim. Fakat 
zamanla, bu fikrini ifade eden kişi sayısı arttıkça 
kendimi ciddi ciddi sorgulamaya başladım ve ço-
cukluğuma veya yakın geçmişime ait anıları hatır-
ladıkça aslında çocukken bir oğlan çocuğu oldu-
ğumu, daha sonraki hayatımın ise neredeyse tama-
mında, aslında kendimi bir erkek olarak gördüğü-
mü fark ettim. Bunun yanında, bedenimle pek de 
derdim olmadığını düşünürken aslında bedenim-
den ne kadar rahatsız olduğumu fark ettim.

Bunun üzerine, kimliğimi tam anlamıyla keşfet-
mek için araştırmalar yapmaya başladım. Bu araş-
tırmaları yaparken Türkiye’de trans erkeklik üzeri-
ne Türkçe veya İngilizce kitap bulamayacağımı fark 
ettim. İnternetteki kaynakların birçoğu ise İngiliz-
ceydi. Bu nedenle, internet üzerinden ulaşabildi-
ğim neredeyse tüm Türkçe ve İngilizce kaynakla-
rı okudum, diğer trans erkeklerle tanıştım, onla-
rın forumlara ve blog’lara yazdıklarını okuyarak ve 
onlarla konuşarak hissettiklerini ve düşündükleri-
ni bana aktarmalarını sağladım. Bunların sonucun-
da biraz da şaşırarak diğer trans erkeklerin birço-
ğunun hikâyesinin, benimkiyle neredeyse aynı ol-
duğunu fark ettim. Böylece, bugünden yaklaşık iki 
buçuk sene önce, kendime transseksüel olarak açıl-
mış oldum.

Kendime ve yavaş yavaş da çevreme transseksüel 
olarak açıldığım dönemde, bedenim ve dış görünü-
şüm hakkındaki his ve davranışlarım da değişme-
ye başladı. Eskiden, “unisex” denebilecek kıyafet-
ler (eşofman, şort, tişört vb.) giyerken artık gidip 
mağazaların erkek reyonlarından gömlekler, pan-
tolonlar alıyordum. Bu süreçte, beden geçişi hak-
kındaki düşüncelerim de tam anlamıyla oturmuş-
tu. Önceden bedenimin, aslında sevmediğim kı-
sımlarını görmezden geldiğimi fark ettim. Kendi-
mi bunlarla yüzleştirince aslında bedenimin tama-
mını sevmediğimi; ama görmezden gelme yoluyla 
bedenime katlanabildiğimi anladım. Transseksüel 
beden geçiş sürecine girmek, bu süreci tamamla-
mak ve mavi kimlik almak istiyordum. Bu sürece 
başlamak için öncelikle aileme açılmam gerektiğin-
den ve bunu henüz yapamadığımdan sürece henüz 
başlayamadım. Ancak, eskiye göre aslında çok faz-
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la değişmemiş olan sadece salaş delikanlılık çağın-
dan biraz daha şık ve ciddi giyinilen döneme geç-
miş olarak düşünülebilecek olan giyimime ek ola-
rak vücudumun çok da kadınsı hatlara sahip olma-
ması ve oldukça kalın olan sesim nedeniyle çoğu 
zaman; “beyefendi”, “delikanlı”, “oğlum”, “bira-
der” gibi hitaplarla karşılaşıyordum ve bu hitapla-
rı aslında nasıl da benimsediğimi fark ediyordum.

Karıştırılma hikayeleri ve trans olmaya dair birçok 
durum, kampüs ve yurtlar içerisinde daha farklı şe-
killerde oluyor. Kilyos’tayken çevreden, “Sürekli 
yurdun kız katında dolaşan bu çocuk da kim acaba? 
Sevgilisi falan mı var acaba burada?” sözlerini du-
yarken, merkez kampüse geldiğimde temizlik gö-
revlilerinin beni kadınlar tuvaletine giderken görüp 
“Bilader/hocam, yalnız orası kadınlar tuvaleti!” de-
meleriyle birçok kez karşılaştım. Tuvaletler konu-
sunda yaşadığım karıştırılma durumları, daha farklı 
da olabiliyor. Okulda tuvaletleri kullanırken aslın-
da çok ayrım yapmıyorum. Tuvaletlerin ikisinden 
biri doluysa, boş olana giriyorum. Her iki tuvalet 
de boşsa, genelde daha temiz olduğu ve insanlar ta-
rafından kadın olduğum ön kabulüyle yapılabile-
cek tacizlerden korunmak için kadınlar tuvaletine 
giriyorum. Kadınlar tuvaletine girmişsem insanla-
rın anlamaya çalışır bakışlarıyla daha fazla karşılaşı-
yorum, hatta sözlü uyarılara maruz kalıyorum; an-
cak, erkekler tuvaletine girerken veya çıkarken ge-
nelde garipsenmiyorum. Hatta, erkeklerin birço-
ğu tuvalette yanlarından geçerken dönüp bakmı-
yorlar bile. Tuvaletler dışında, derslerde de bazı il-
ginç durumlarla karşılaşabiliyorum. Örneğin, he-
nüz kendime yeni yeni açıldığım dönemde, beni 
yakından tanımayan ve doğumda atanan cinsiye-
timin erkek olmadığını bildiğinden emin olduğum 
bir hocamın derslerde benden bahsederken sürek-
li “He1, is…” “He says…” gibi cümle başlangıçları 
kullandığını fark edip biraz şaşırmış, biraz da mut-
lu olmuştum.

Günlük yaşamda karşılaşılan bu tarz ufak tefek 
olayların etkisi çok da büyük olmuyor. “Beyefen-
di”, “abi”, “birader” diyen insanlarla iletişimimi ga-

yet normal devam ettiriyorum, “abi” diyene ben de 
“abi” diyorum, konu kapanıyor, herkes mutlu olu-
yor. Eğer karşılaştığım temizlik görevlisi, erkekler 
tuvaletine girmem konusunda çok ısrarcıysa, onu 
kırmıyor ve “pardon” deyip aslında ait olduğum 
yere yöneliyorum, bu sorun da çözülüyor, yine her-
kes mutlu. Ya da eğer insanlar tam tersi, kadın ol-
duğumu düşünerek “She2 is…”, “She says…”, “Ha-
nımefendi” gibi kelimeler kullanıyorlarsa ve kendi-
leriyle arkadaş, yakın veya onlara trans kimliğim-
le açık değilsem onları da düzeltmiyorum ve sorun 
yine bu sefer tek taraflı olmak kaydıyla çözülüyor.

Ancak zamanımın büyük çoğunluğunu geçirmek 
zorunda olduğum ve nüfus cüzdanı renklerine 
göre kesin bir çizgiyle “kadınlar” ve “erkekler” ola-
rak ikiye ayrılmış ve benim de nüfus cüzdanımın 
rengine göre yerleştirildiğim yurtlarda durum bi-
raz daha farklı oluyor. Yurtta kalmaya başladığım-
dan beri, giyinme yeri olarak, kaldığım oda yeri-
ne, tuvaletleri kullanıyorum.  Bu durum, beni ufak 
bir zaman kaybı ve biraz da hijyen problemi dı-
şında çok rahatsız etmese de insanların bu duru-
mu sorgulayıcı tavırları ve her sorulduğunda bu şe-
kilde daha rahat olduğumu açıklama zorunluluğu 
ve genelde anlayamaz bakışlarla karşılaşmak bazen 
yorucu olabiliyor. Çünkü insanlar kendilerinin ya-
şamadığı, bedeninden hoşnut olmama, bu neden-
le bedenini sergilemekten rahatsız olma veya bir-
çok kadının aynı anda bulunabileceği bir yerde gi-
yinememe (çünkü aslında kendini oraya ait hisset-
meme) gibi durumları anlayamıyorlar ve bunu so-

1. (Erkek için) O. 2. (Kadın için) O.
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ranlara açıklamak bazen gerçekten zor olabiliyor. 
Ya da her sene yurda çıkarken oda arkadaşlarımın 
kimler olacağı konusunda kaygı yaşamak, oda ar-
kadaşlarımın kimler olacağını belirleyememişsem 
kendileriyle aynı odaya düşeceğim insanların beni 
anlayıp anlamayacakları konusunda kaygılanmak 
ve kendilerine açık olmadığım insanlarla aynı oda-
ya düştüğümde ilk zamanlarda gerçekleşmesi gere-
ken açılma süreci yıpratıcı olabiliyor. Veya benimle 
bir trans erkek olduğumu bilerek aynı odada yaşa-
yan, bu durumdan rahatsızlık duyduğuna dair hiç-
bir belirti göremediğim, yanımda gayet rahat dav-
ranan, oturan, giyinen bir insanın, odada misafir 
olarak bir trans kadın arkadaşım bulunduğunda o 
trans kadın arkadaşımın yanında rahat olmadığını, 
ve bunu rahatsız edici bir biçimde belli ettiğini gö-
rünce aslında bu insanın kafasının trans kimlik ko-
nusunda ne kadar karışık olduğunu ve aslında bir 
trans erkek olan beni kadın, bir trans kadın olan 
arkadaşımı ise erkek olarak gördüğünü yani aslında 
kimliğimi tanımadığını veya kabul etmediğini gör-
mek de üzücü olabiliyor. 

Trans olmanın günlük hayattaki getiri ve götürü-
lerinin yanında, akademik ve mesleki hayata etki-
leri de oldukça büyük. Ülkemizde trans bireyler, 
nüfus cüzdanlarının rengini değiştirmeden mes-
leki hayatını kendini ifade ettiği kimlikle sürdü-
remiyor. Akademik hayatta bedeninizi ve kimliği-
nizi nüfus cüzdanı renginizle örtüştürmeniz, aka-
demik hayatın dışındaki mesleki hayattaki kadar 
çok beklenmese de, bazı üniversitelerde ve bazı bö-
lümlerde akademik kariyer yaparken iletişimde ol-
manız gereken insanların size karşı tavırları kim-

liğinizden ötürü değişebiliyor. Akademinin dışın-
daki meslek hayatında ise bir trans bireyin kimli-
ğinin rengi, dış görünüşüyle ve yaşantısıyla örtüş-
mediği sürece, vasıfları ne kadar iyi olursa olsun, 
kendi mesleğinde iş bulabilmesi, neredeyse müm-
kün değil.  Türkiye’de durum böyleyken, yabancı 
ülkelerin bir kısmında birçoğu yeni getirilmiş olan 
düzenlemelerle işverenler, kendilerine faydalı ola-
cak çalışanları kaybetmemek için onları, resmi ev-
raklarda yazılı olan ve doğumda atanmış cinsiyet-
lerine uyum sağlamaya zorlamıyor; aksine eğer ça-
lışan transseksüel geçiş sürecini henüz tamamlaya-
mamışsa ona, bunun için maddi ve manevi destek 
veriyor. Diğer bir yandan, yabancı ülkelerin birço-
ğunda transseksüel bireyler, resmi evraklarda geçen 
cinsiyetlerini düzeltmek, kendi ifadelerine uygun 
resmi kimliklerini alabilmek için Türkiye’deki ya-
sal düzenlemelerin aksine, vücudunu, devletin is-
tediği şekle sokmak, üreme yeteneğinden ve kendi 
biyolojik çocuğuna sahip olma hakkından vazgeç-
mek zorunda değil. Bu durum göz önüne alınınca 
Türkiye’de de; transların, üreme ve bedeni üzerinde 
istediği değişiklikleri yapıp istemediklerini yapma-
ma hakkından vazgeçmek zorunda kalmadan çalış-
ma hakkı kazanmasının, transseksüellerin bireysel 
haklarının teslim edilmesi gereğinin yanında bu in-
sanların ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını 
engellemedeki önemi de anlaşılıyor.

Sonuç olarak, birbirinden farklı hayatlar yaşayan 
biz trans bireylerin sorunları, birçok noktada ol-
dukça ortaklaşıyor. Birbirimizin hikâyelerini dinle-
diğimizde farklı yerlerden gelip farklı yerlere gidi-
yor olsak bile, ne kadar benzer şeyler yaşadığımı-
zı fark ediyoruz. Birbirimizi dinledikçe kendimizi 
de bir kez daha anlıyoruz. Hepimiz, kendi hayat-
larımızı yaşamaya devam ediyoruz ve hayatlarımızı 
yaşarken bulunduğumuz yere, okuduğumuz oku-
la veya bölüme, yaptığımız işe göre farklı farklı so-
runlarla karşılaşıyoruz ve bunlarla mücadele etme-
ye çalışıyoruz. Mücadele etmemenin bir seçenek 
olmadığı bu durumda ortaklıklarımız da, farklılık-
larımız da bizi daha güçlü kılıyor ve mücadelele-
rimiz sonucunda her gün yeni bir bürokratik hak 
elde edemesek de mücadele ettikçe güçlendiğimi-
zi hissediyoruz. 

“Mücadele etmemenin bir seçenek 
olmadığı bu durumda ortaklıklarımız 
da, farklılıklarımız da bizi daha güçlü 
kılıyor ve mücadelelerimiz sonucunda 
her gün yeni bir bürokratik hak 
elde edemesek de mücadele ettikçe 
güçlendiğimizi hissediyoruz.” 
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Biz, Türkiyeli trans bireyler; transfobiye karşı bir ara-
ya geldik ve bu manifestoyla sesimizi yükseltiyoruz. 

Bizim için transfobi, sadece sözlüklerde yer aldığı 
şekliyle trans bireylere karşı duyulan nefret ve kor-
ku değil trans bireylerin cinsiyet, cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadeleri kısaca varoluş-
ları yüzünden maruz kaldığı tüm ayrımcılık, şid-
det, ötekileştirme biçimlerini kapsar. 

Toplumda herhangi bir grubun/bir bireyin; cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, din, et-
nik köken, sağlık durumu, bedensel farklılıklar, ırk, 
renk, yaş, cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle diğer 
gruplara/bireylere sunulan hak ve özgürlüklerden 
faydalanamıyor olmasını ayrımcılık olarak değerlen-
dirir ve buna karşı mücadele edeceğimizi duyururuz.

Stonewall İsyanı’na da Ülker Sokak Direnişi’ne de, 
Eryaman Davası’na da sahip çıkıyoruz. Evlerinde, 
sokaklarında, parklarda öldürülen; intihara sürük-
lenen trans bireylere sahip çıkarak ve her transın 
doğduğu andan itibaren verdiği mücadeleyi hare-
ketimizin tarihi olarak kabul ederek bu manifesto-
yu yayımlıyoruz. Bizim mücadelemiz yan yana gel-
diğimizde değil, doğduğumuz anda başlıyor! 

HERKES FARKLI, HERKES EŞİT! 
TÜM İNSAN HAKLARI TRANSLARIN DA 
HAKKIDIR!
Trans olmak, varoluşumuzun; ikili cinsiyet siste-
mine sığdırılamayacak kadar çeşitli olduğunu gös-
teren bambaşka bir deneyimdir. Bize dayatılan ve 

mutlak olduğu varsayılan; cinsiyet, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliklerini sorgulayan bizler, trans va-
roluşların belirli kategorilere hapsedilmesine izin 
vermeyeceğiz. Feminen/maskülen,  çift cinsiyetli, 
cinsiyetsiz veya daha farklı şekillerde var olabiliriz 
ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. 

Trans bireyler; herkesle, her şartta, her zaman eşit-
tir. Bize “ikinci sınıf vatandaş” ya da “3. Cins” gibi 
davranılmasına izin vermeyeceğiz. Tüm trans varo-
luş biçimlerinin görünürlüğünü arttırıp heterosek-
sist ezberi bozarak trans hareketi görünür kılacağız. 
Biz trans aktivistler, tüm haklar için çalışacak ve se-
simizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sadece kendi-
miz için değil, herkes için bunu yapacağız.

AÇILMAK HAKTIR, İFŞA SUÇTUR!
Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyetlerimiz ve 
cinsiyet ifadelerimiz üzerinden başkaları tarafın-
dan tanımlanmayı reddediyoruz. Atfedilen cinsiyet 
ve beraberinde getirilen dayatmaları reddediyoruz. 
Kendi varoluşumuzla ilgili söz hakkı yalnız bize ait-
tir. Yasalar, kurumlar, otorite, baskı, yaftalar, kural-
larla kimliklerimizin bizim adımıza tayin edilmesi-
ne itirazımız var!

Cinsel yönelimimizi, cinsiyet kimliğimizi; gizle-
mek zorunda bırakılmaya ve bizi yok sayan ideolo-
jilere ve otoritelere karşı duracağız. Trans varoluşu-
muz üzerinden kimliklerimizin ifşa edilmesine ve 
ifşanın bir tehdit olarak kullanılmasına izin verme-
yeceğiz. Cinsiyetimizi, cinsel yönelimimizi, cinsi-
yet kimliğimizi kimseye açıklamak zorunda değiliz.  

TRANS
MANİFESTO



EĞİTİME ERİŞİM, YAŞAM KALİTESİYLE 
DOĞRUDAN İLGİLİDİR!
Eğitimin heteronormatif yapısını eleştiriyoruz. İki-
li cinsiyet rejimi ile kurulan ve heteroseksüel cinsel 
yönelimi temel alan, üreme odaklı bir eğitim siste-
mini reddediyoruz. Var olan eğitim sistemi trans 
bireylerin eğitime erişimini engellemektedir. Eği-
tim alanındaki ayrımcılık ve insan hakları ihlalle-
ri, istihdam edilmemizi ve kendimizi gerçekleştir-
memizi engellemektedir. 

SAĞLIK HERKES İÇİN HAKTIR!
Sağlık ve sosyal hizmetlere erişimimizi engelleyen; 
cinsiyetçi, transfobik ve homofobik tavırlarla kar-
şı mücadele edeceğiz. Bu tavır ve tutumları deşif-
re edeceğiz. 

Vücutlarını dönüştürmeyi seçen trans bireylerin 
sağlığa erişim hakları engellenmektedir, bazen trans 
varoluşları sebebiyle tedavileri reddedilmektedir.

İSTİHDAM EDİLME SÜREÇLERİNDE 
TRANS BİREYLERE POZİTİF AYRIMCILIK 
UYGULANMASINI TALEP EDİYORUZ.
İşe başvuru, işe alınma, terfi ettirilme, işten ayrıl-
ma, vasıfsızlaştırma süreçleri de dâhil olmak üze-
re her türlü transfobik, homofobik ve cinsiyetçi tu-
tumları ifşa edeceğiz ve istihdam alanındaki her 
türlü ayrımcılığa karşı çıkacağız.

KURTARILMIŞ BÖLGELER DEĞİL! 
KENTİN TAMAMINI İSTİYORUZ!
Küçük şehirler bize mutluluk ve özgürlük vaat et-
miyor, yaşam hakkı vermiyor.  Yaşamak için met-
ropollere göç etmek zorunda kalıyoruz. Göç ettiği-
miz metropollerde gecelere ve gettolarda sıkıştırıl-
mayı reddediyoruz. Kamusal alandaki transfobiyi 
deşifre edeceğiz. Trans seks işçilerinin belirli sokak-
larda çalıştırılmasına ve buralarda yaşamaya zorlan-
masına karşı çıkıyoruz. Gettolar değil kentin tama-
mını istiyoruz! Hatta tüm kentlerde yaşam hakkı 
istiyoruz!

Türkiyeli trans bireylere yaşam hakkı vermeyen kü-
çük şehirler, aynı zamanda mültecilerin ikamet et-
mek zorunda olduğu uydu kentlerdir. Yerleştiril-

dikleri bu şehirlerde trans mülteciler, hem yaban-
cı düşmanlığının hem de transfobinin hedefi olu-
yorlar. Uğradıkları ayrımcılığa sessiz kalmayacağız!

Barınma hakkımızın önündeki engelleri kaldırmak 
için çalışacağız. Ev kiralamakta ve yurtlarda yaşa-
nan sorunlarda trans arkadaşlarımızla dayanışarak 
transfobik ayrımcılığı görünür kılacağız.

YASA YAPICI VE UYGULAYICILARIN 
TRANSFOBİSİNİ DEŞİFRE EDECEĞİZ!
Trans hakları için mücadele edeceğiz. Kolluk kuv-
vetlerinin ve özel güvenliğin trans bireylere işkence 
ve kötü muamelesine ve trans bireylerin özgürlük-
lerini kısıtlayıcı her türlü müdahaleye hep birlikte 
karşı çıkacağız.

Trans varoluşumuzun; “genel ahlak”, “müstehcen-
lik”, “Türk aile yapısı” gibi muğlak ifadelerle ceza-
landırılmasına, ötekileştirilmesine izin vermeyece-
ğiz. Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanu-
nu gibi, trans bireylerin aleyhine yorumlanan yasal 
dayanaklarla cinsiyet kimliğimize yöneltilen yıldır-
ma politikalarıyla mücadele edeceğiz.

Mağdurken zanlı oluyoruz; polisin tacizi, kötü mu-
amelesi ve işkencesinden şikayetçi oldukça polis-
ler “beraatle”, “takipsizlikle” ödüllendiriliyor, üs-
telik biz “görevi yaptırmamak için görevli memu-
ra direnme”  ile suçlanıyoruz. Yasa uygulayıcıların 
transfobisini deşifre etmekten vazgeçmeyeceğiz.

ANAYASADA CİNSEL YÖNELİM VE 
CİNSİYET KİMLİĞİNİN TANINMASINI 
İSTİYORUZ!
Homofobi ve Transfobi karşıtı hareketin özneleri 
olan bizler; anayasanın kanun önünde eşitliği dü-
zenleyen maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kim-
liği ibarelerinin eklenmesi ve transfobi ve homofo-
bi mağduru olan bireylerin temel hak ve özgürlük-
lerinin anayasal güvence altına alınması için müca-
dele edeceğiz. 

Tüm bireylerin yaşam hakkı anayasal güvence al-
tındayken cinsiyet kimlikleri nedeniyle trans bi-
reyler nefret cinayetinin hedefi olmaktadır. Mev-
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cut Ceza Hukukunda nefret suçları tanımlanmadı-
ğı için trans bireylere yönelik nefret suçlarının akı-
beti uygulamanın inisiyatifine kalmaktadır. Uygu-
lamanın takdir yetkisinin keyfiyetinin önüne geç-
mek için nefret suçları ve nefret söyleminin Ceza 
Hukuku’nda düzenlenmesi gerekmektedir. Ölüm-
le yüz yüze yaşamak zorunda bırakılan trans birey-
lerin yaşam hakkına sahip çıkmak için nefret suç-
ları mevzuatının oluşturulması için çalışacağız.

“NEFRET CİNAYETLERİNE SESSİZ KALMA! 
SUÇA ORTAK OLMA!”
Trans cinayetleri politik cinayetlerdir. 
Katilleri Biliyoruz! 
Katiller sadece; silahı, bıçağı tutanlar değildir. Ka-
til, trans bireyleri temel hak ve özgürlüklerinden 
mahrum bir şekilde yaşamaya zorlayan sistemdir. 
Bu sorunları çözmek için çaba göstermeyen ve bu 
cinayetlere sessiz kalan, yasal düzenlemeler yapma-
yan yetkililer de kişiler de katildir!  

MEDYADA AYRIMCILIĞA, NEFRET 
SÖYLEMİNE, SANSÜRE SON VERİLMELİ!
Medyada trans bireyler cinsel obje olarak sunulu-
yor, trans varoluş kriminalize ediliyor, transeksüel-
liğe ilişkin sterotipleri besleniyor, translara yönelik 
şiddet meşrulaştırılıyor. Trans bireyler karikatürize 
ediliyor. Sadece saldırganın ifadesiyle haber yapılı-
yor. Aynı zamanda medya transların hak mücade-
lesine sansür uyguluyor. 

Medyanın transfobiden arınmasını, nefret söylemi-
ni üretmenin ve yaygınlaştırmanın aracı olmaktan 
vazgeçmesini; ayrımcılığı meşrulaştırmak yerine 
deşifre etmesini ve mağdurdan yana haberler yap-
masını istiyoruz.

Medyada trans bireyleri ifşa eden ve mağduru kü-
çük düşürücü fotoğrafları kullanmaktan vazgeçin. 
Kullanılan görsellerle önyargıyı beslemeyin. Trans 
bireyleri ifşa etmekten vazgeçin, transfobiyi görü-
nür kılın. 

Trans bireylerin, kendilerini ifade edebilecekleri 
alanları yaratmak için mücadele edeceğiz. Transfo-
biye karşı mücadele eden herkesten, trans bireylerin 

kendilerini temsil edebilecekleri alanları yaratma 
konusunda trans bireylerle dayanışmasını istiyoruz. 

TRANSLARI HASTA İLAN ETMEYİ 
DURDURUN!
Trans varoluşların ötekileştirildiği başlıca alanlar 
arasında tıp gelmektedir. Öyle ki tıp profesyonel-
leri ikili cinsiyet sisteminin normalleştirilmesinin 
muhafızları durumuna geldiler. Bunu istismar eden 
bazı cerrahlar, psikiyatrist ve psikologlar tarafından 
uygulanan sözde tedavilere itirazımız var! Toplum-
sal kadınlık ve erkeklik rollerinin katılığına mey-
dan okuyan davranışlar sergileyen çocuklar; “fark-
lı” davranışlarının önlenmesi için psikiyatri klinik-
lerinde, zorlayıcı davranış değiştirme tekniklerine 
maruz kalıyorlar. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği 
ve cinsiyet kodlarını aşan cinsiyet ifadelerinin kate-
gorilere hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. 

Askeri psikiyatrinin; “genel ahlak”, militarizm, cin-
siyetçi ve transfobik ideolojilerden beslenerek trans 
kadınlar ve trans erkeler ile eşcinsel, biseksüel er-
kekleri hasta ilan etmesine karşı sesimizi yükseltece-
ğiz. Hasta olan; “genel ahlak”, militarizm, cinsiyet-
çi, transfobik ve homofobik heteroseksist sistemdir.

TRANSSEKSÜELLİĞİ HASTALIK 
KATEGORİSİNDEN ÇIKARTIN 
VE KİŞİSEL BEYANI ESAS KABUL EDİN!
Trans-spesifik uzmanların yetiştirilmemesi, perso-
nelin bilgilendirilmemesi sebebiyle vücutlarını dö-
nüştürmeyi seçen trans bireyler, hastanelerde sık 
sık psikolojik şiddete maruz kalmaktadırlar. Yine 
belirli cinsiyetçi dayatmalar vasıtasıyla beden inşa-
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sı sürecinde cinsiyet ifadeleri kısıtlanmakta, belirli 
kalıplara uydurulmaya çalışılmaktadır. Bedenimiz 
bizim, bize hükmetmenizi değil, profesyonel des-
tek vermenizi istiyoruz!

Trans cinsiyetin inşası sürecinde farklı aşamalar-
da, prosedürler arasındaki farklılıklar trans bireyle-
ri mağdur etmektedir. Trans örgütler ve aktivistler-
le dayanışarak cinsiyet geçiş sürecinin hiçbir trans 
varoluşu mağdur etmeyecek şekilde yeniden yapı-
landırılması için çalışacağız. Transfobi mağduru 
trans bireylerin, maruz kaldıkları travmalarla 
mücadele edebilecekleri özel merkezlerin yara-
tılmasını talep ediyoruz. 

SEKS İŞÇİLİĞİNİN BİR EMEK 
BİÇİMİ OLARAK TANINMASI İÇİN 
MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ. 
İstihdam edilmeyen buna bağlı olarak hayatını ida-
me ettirebilmek için zorunlu seks işçiliğine yöne-
len trans bireyler ve/veya seks işçiliği yapmak iste-
yen herkes için seks işçiliğin bir emek biçimi olarak 
tanınmasını sağlayacağız!

HETEROSEKSİST AİLE KURUMUNU 
ELEŞTİRİYORUZ!
Sadece heteroseksüel ilişkileri tanımlayan; hetero-
seksist evlilikle kurulan, toplumsal cinsiyet rolleri-
ni yeniden ve yeniden üreten, mevcut haliyle özel 
mülkiyetin aktarımına hizmet ederek kapitalizmi 
güçlendiren erkeği eve para getiren söz/güç sahi-
bi olarak yücelten ve kadını ev işleri ile çocuk ba-
kımından sorumlu tutarak eve hapseden cinsiyetçi 
aile kurumunu eleştiriyoruz. 

Trans bireyler de eşcinsel, biseksüel olabilir. LGB 
(lezbiyen, gey, biseksüel) bireylerin sırf cinsel yö-
nelimleri nedeniyle birlikteliklerinin kayıt altına 
alınmamasını ve bu birliktelikler üzerinden hetero-
seksüel evli çiftlere tanınan haklar ve hizmetlerden 
faydalanamamasını ayrımcılık olarak değerlendiri-
yoruz ve buna karşı mücadele ediyoruz. 

İmza ile üreme amacı için bir araya gelen ailelerin 
dışında, hiçbir resmi belgeye imza atmayan ve/veya 
üreme amacı gütmeyen kişilerin birlikteliklerin de 
aile olduklarını kabul ediyoruz.

CEZAEVLERİNDEKİ TRANSLARLA 
DAYANIŞIYORUZ!
Cezaevlerindeki insan hakları ihlallerinin karşısın-
dayız. Trans bireylerin varoluşları sebebiyle uğra-
dıkları ayrımcılıklara şahidiz! Trans bireylerin, ki-
şisel beyanları kabul edilmeksizin varsayılan biyo-
lojik cinsiyetleri üzerinden cezaevlerine yerleştiril-
melerine ve koruma bahanesiyle tecrit edilmelerine 
karşı çıkıyoruz. Bu yolla trans bireyler cinsiyet kim-
likleri nedeniyle bir kez daha cezalandırılmaktadır. 
Diğer mahkûmlarla kaynaşmaları engellenmek is-
tediğinden ceza evlerinde, mahkûmlar için düzen-
lenmiş olan sosyal aktiviteler ve sosyal hizmetlerde 
tecrit edilmektedirler. Aktivite ve hizmetlerden fay-
dalanmaları engellenmektedir.  

Cezaevleri gibi, kadın sığınma evleri, huzurevleri ve 
daha nice cinsiyetlere göre düzenlenmiş kurumlar 
translara da uygun hale getirilmelidir. 

Ancak bütün iktidar biçimlerini sorgulayarak top-
lumsal muhalefetle dayanışarak özgürleşebileceğimi-
zi biliyoruz. Bulunduğumuz şartlardan memnun ol-
madığımız sürece sesimizi yükseltmeye devam ede-
ceğiz. Saygısız, ayrımcı yorumları ve davranışları ka-
bul etmeyecek ve bunları değiştirmek için çalışacağız. 
Direncimiz eylemlerimize eşlik etsin ve eylemlerimiz 
bizi dönüştürdükleri gibi dünyayı da dönüştürsün.

TRANS OLDUĞUMUZ İÇİN 
UTANMAYACAĞIZ.
BİZ DEĞİŞMEYECEĞİZ, 
SİZ ALIŞACAKSINIZ!



Dosya: ŞİDDET
Biz şiddetin içine doğduk. Bu topraklarda 
yaşayan tüm “öteki”ler gibi, şiddet dolu zamanlar 
yaşıyoruz. Farklı olmanın, özgürlük istemenin 
şiddetin doğrudan hedefi olmak anlamına 
gelmeye başladığı zamanlar… 
Yaşadığımız, şahit olduğumuz her durumda 
fiziksel, sözlü, sözsüz şiddeti deşifre etmenin hayat 
memat meselesi olmaya başladığı zamanlar… 
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“MAHREM”DE 
ŞİDDET

“Doz hep artar, kabullenmişsindir sen 
artık sana uygulanan şiddeti. 
Bir kere susunca, bir kere kabul edince 
artık farklı davranmaya, alışıldık 
tepkiler vermemeye başlarsın.” 
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Her  alanda  şiddet, hayatımıza o  kadar işlemiş ki, 
o kadar normalleştirmişiz ki…Yaşamayı öğrenmişiz 
şiddetle, çevremizi saran sarmalayan bize acı veren 
her şeye o kadar alışmışız ki. Öğretmişler bize; nasıl 
baş edeceğimizi değil nasıl boyun eğeceğimizi. Sus-
mayı öğrenmişiz şiddetin karşısında. Ben bugün en 
yakın bulduğumuz, sevdiğimiz, seviştiğimiz, haya-
tımızdaki insanların uyguladığı ve boyun eğdiğimiz 
şiddete değineceğim. Biraz iç dökmek biraz da pay-
laşmak aslında yapmak istediğim. 

Şiddetin çeşitleri, dozları vardır hepsinin yıkımı ayrı 
ayrıdır; ama bir kere boyun eğersen hep boyun eğ-
mek zorundasındır gibi gelir insana. Doz hep artar, 
kabullenmişsindir sen artık sana uygulanan şiddeti. 
Bir kere susunca, bir kere kabul edince artık fark-
lı davranmaya, alışıldık tepkiler vermemeye başlar-
sın. Şiddeti uygulayanın haklı yanlarını aramaya 
başlar artık. “Ama” diye başlarsın cümlelerine, bu 
“ama”ların sonu asla gelmez. “Ama ben de…” diye 
başlayan cümleler kurar ve bu “ama”larda hep ken-
dine yapılan şiddeti meşrulaştırmaya çalışırsın . 

Toplumun her alanında şiddet kol gezerken ve sen 
bu şiddetle mücadele ettiğini söylerken bir bakarsın 

ki sana şiddet uygulayan sevdiğin, sevgilin, âşık ol-
duğun kişi olduğu zaman şiddete daha az görünür/
göze batar olmuş; boyun eğmek zorundaymış hissi-
ne bürünürsün birden. Bu durumun bir açıklama-
sı ya da bir savunması yok, olmamalı da. İşin en zor 
kısmı ise hem bu durumu kendi içinde anlamlandır-
mak; bir sebep, herhangi bir sebep, hafifletici bir se-
bep bulmaya çalışmak hem de diğer insanlara bunu 
belli etmemeye çalışmak. Bir insanın şiddet görür-
ken sessizce durup beklemesi, diğer insanlardan 
bunu gizlemesi kadar zordur; çünkü diğer insanlar 
senin bu tutumun karşısında sessiz kalmanı anlam-
landıramazlar. En zoru onlara kendini açıklamak zo-
runda olmak; çünkü bunu birine anlatmak, aslında, 
senin için durumu kavramak, yüzleşmek anlamına 
gelmektedir. Bu durumu birine anlatmak ya da fark 
edene açıklamak en büyük korkusu haline gelir insa-
nın hal böyleyken. Yalnızlaşırsın, yalnızlaştıkça daha 
da çaresizce bağlanırsın şiddetin failine. Şanslıysan 
eğer, bir şekilde sıyrılıp kendine çabucak gelirsin. 
O ruh halinden kurtulduğunda üzülürsün ama… 
Kötü anılar kadar seni mutlu eden olaylar da yaşan-
mıştır çünkü… Bu ilk tepkiler zaman geçtikçe, çem-
berin dışından bakmaya başladıkça aslında yaşanılan 
durumun korkunçluğunu anlamana yol açar; çün-
kü çemberin içindeyken görmediklerini görürsün. 
Çemberin içindeyken objektif bakamazsın olanlara, 
bir şekilde fark edemezsin gerçekliği; ancak bir adım 
dışarı çıktığında görebilirsin gerçekleri.

Bu bir ajitasyon yazısı değil, kendi kendimle ko-
nuşur gibi yazdım, kendi içimde bunu nasıl yap-
tım diye düşünürken hazır konu da şiddetken an-
latayım dedim. Dertleşmek istedim, anlatayım bi-
lin istedim, bir daha kimse yaşamasın, katlanmasın 
demek çözüm değil, biliyorum; ama başka birinin 
daha bunu yaşamasını hiç istemiyorum. Anlatacak 
o kadar çok şey var ki şiddet üzerine söylenecek, 
şiddetle hayatın her alanında mücadele etmek ge-
rek. Uygulayanın kim olduğuna, şiddetin nereden 
geldiğine bakmaksızın mücadele etmek, sessiz kal-
mamak gerek. Son olarak çok sevdiğim bir sloganla 
bitirmek istiyorum yazımı ”sessiz kalma suça ortak 
olma”; çünkü bugün kendi gördüğün şiddet karşı-
sında susmak demek, şiddeti uygulayanların yanın-
da olmak demektir artık benim için. 

ARZU GÜM



Hürdoğan Aydoğdu

DEVLET EŞİTTİR 
ŞİDDET Mİ?

Elimde fotoğraf makinesi, miting alanına doğru 
hızlı hızlı giderken bir apartman girişi önünde ka-
labalık bir polis grubuna karşı birkaç kişi bağırı-
yordu:

“Ayıp bu yaptığınız! O kadar insan bir kişiye sal-
dırır mı?”
“Vurmayın, vurmayın!”
“Orantısız güç kullanmayın!!”
“Sizi de öğretmenler okuttu, demek ki sizi insan 
yapamamışlar!”
“Başkaları olsa desteklerdiniz değil mi? Niye vu-
ruyorsunuz?!”
“Tutuklayın, gözaltına alın, yasal olarak gerekeni 
yapın; ama dövmeyin.”
“Bize şiddeti öğretiyorsunuz, biz de sizin çocuk-
larınıza mı uygulayalım, öğretmenleri olarak? 
Vurmayın.”

…

Apartman girişine kıstırdıkları, biber gazı yemiş, 
ıslanmış, yüzü ve gözleri kıpkırmızı orta yaşlı bir 
erkek, polislerin arasından itilip kakılarak çıktı. 
Ayakta zor duruyordu, yıkıldı yıkılacak. Fotoğraf 
çekmeyi bir yana bırakıp kolundan tutarak bir bah-
çe duvarına oturtturdum ve biraz su döktüm elle-
rine yüzünü yıkarken. Suyu yanına bırakıp alana 
doğru seğirttim.

Panzerler önde su sıkarak ilerliyor, onların arasında 
polisler ara sıra diz çöküp gaz mermilerini ateşle-

yip tekrar yürümeye başlıyorlar. Arkalarından ben 
yürüyorum hızlı hızlı, fotoğraf çekmek için. Göz-
lerim yaşarıyor, nefes almakta zorlanıyorum. Boy-
numdaki poşuyu ıslatıyor ve cebimdeki yarım li-
mondan da biraz sıktıktan sonra limonun kalanı-
nı yüzüme sürmeye başlıyorum. Yüzümdeki yan-
ma biraz geçiyor.

...

Yukarıdaki anlattığım bir öğretmenin devletle karşı-
laşması. Şimdi soruyorum tekrar; Devlet eşittir şid-
det mi? Mutlaka bu öğretmenim “evet” diyecektir.

Greve giden işçi karşısında kimi buluyor? Poli-
si veya jandarmayı. Peki onlar ne yapıyorlar hak-
kını arayan işçiye karşı? Ona destek mi oluyorlar? 
Zorla grev çadırını söküp karşı gelirse de sürükleye 
sürükleye götürüp nezarete atıyorlar. Arabada gi-
derken de dayak yiyor. Polis, Jandarma kim? Dev-
let. İşçiye sorarsan; “Devlet eşittir şiddet mi?” diye, 
kuşkusuz “evet” diyecektir.

Köylü devlet deyince kimi bilir? Jandarmayı. Jan-
darma ne yapar köylüye? Önce karnını doydurtur 
sonra  alıp karakola götürür ve istediğini yaptıra-
na kadar, kan işetene  kadar döver. Sorsan “dev-
let nedir” diye köylüye, “jandarma” ve “dayak” der. 
“Öşür” der, “yol vergisi” der…

Parasız eğitim isteyen öğrenci karşısında polisi bu-
lur ve tutuklanıp hapse atılır. Okulundan uzaklaş-
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Ortaçağın giyotinini, lalelerini, zincirlerini, çarklarını, göze mil çekmelerini; İslamın el 
kesmelerini, recmlerini, kısaslarını henüz unutmadan, Hitler’in gaz odaları ve insanları kobay 
olarak kullanması geliyor akla. Ardından ABD emperyalizminin Guantanamo’su, Vietnam’ı 
Irak’ı,  Afganistan’ı; işkence uçakları geliyor. Yani gittikçe uzmanlaşıyor devlet şiddet 
kullanmakta ve yeni yeni şiddet şekilleri keşfetmekte. 
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tırılır. Eğitim hakkı elinden alınır. Bu şiddet değil 
mi?  Evet, devlet eşittir şiddet. Bırakın slogan atma-
yı, parasız eğitim ve sağlık istemeyi, cebinizde yu-
murta varsa suçlusunuz. Hemen okul idaresi hak-
kınızda soruşturma açıp cezanızı keser. Poşu mu ta-
kıyorsunuz? Olmaaaz. Suç aleti, hemen tutuklanır-
sınız ve neyle suçlandığınızı bilemeden aylarca, yıl-
larca içerde yatarsınız. Bir genç sorumuza ne cevap 
verecektir? “Devlet eşittir şiddet.”

Uluslar arası karteller geldi ülkenizde siyanürle altın 
ayrıştırıyor. Siz de karşı çıktınız. Haydi o olmasın da 
yıllardır bağınızı bahçenizi suladığınız; sizi, hayvan-

larınızı, bitkilerinizi besleyen var eden derenizin, ça-
yınızın üzerinde üç beş tane HES yapmaya kalkıştı-
lar ve siz karşı çıktınız. Şirketlerin özel güvenlik ele-
manları yetmez illa da jandarma müdahele edecektir 
size. Neyle? Dipçikle, copla, gazla… Sorsan ne diye-
cek şimdi vatandaş? “Devlet eşittir şiddet”

Askerlik yapmayanı adamdan saymazlardı Anado-
lu’da eskiden. Ne vardı askerlik ocağında?

Hep nasıl dayak yiyip astlarına nasıl dayak attık-
larının öyküleriyle, işittikleri küfürlerin sayılarıyla 
dolu değil mi askerlik anıları?
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Hatırlıyorum da “İstiklal Marşı okunurken kımıl-
dadın” diye öğretmenim parmaklarımın uçlarına 
cetvelle vurmuş ve tırnaklarımın kerpetenle teker 
teker söküldüğünü sanmıştım. Benim için o zaman 
devleti temsil eden öğretmendi.

Toplumun çoğunluğundan farklı bir yaşam biçi-
mi seçtiysen -örneğin farklı bir cinsel yönelim gibi- 
gene devletin kolluk güçleri tarafından her türlü 
şiddetle ödüllendirilirsin. Yaşamının her alanında 
hissedersin.

Tutuklanır ceza evine konulursun. Devletin ora-
da seni koruması gerekirken “Hayata Dönüş Ope-
rasyonu” adıyla öyle bir saldırı ve şiddet uygular 
ki devletin sana, kolunu köpeklerin ağzında, ce-
sedinin yanık parçalarını ranzaya yapışmış olarak 
bulurlar.

Haa, bir şiddet de futbolda var. Yalnız burada şid-
deti fanatik taraftarlar birbirine uyguluyor. Burada 
da devlet seyirci ve şiddete hoşgörüsünü görüyoruz.
Bunun adına ne demeli?

...

Devletin ortaya çıkışına kadar şiddet yok muydu? 
Elbette ki vardı; ama sistemli ve örgütlü bir kuv-
vet olmadığı için de sistemli ve sürekli bir şiddet 
yoktu. Ne zaman ki devlet ortaya çıkıp devleti ku-
ranlar diğer sınıfları ve insanları tahakkümü al-
tına almaya çalıştı, aldı. O zaman şiddet örgüt-
lü hale geldi.

Ortaçağın giyotinini, lalelerini, zincirlerini, çark-
larını, göze mil çekmelerini; İslamın el kesme-
lerini, recmlerini, kısaslarını henüz unutma-
dan, Hitler’in gaz odaları ve insanları kobay ola-
rak kullanması geliyor akla. Ardından ABD em-
peryalizminin Guantanamo’su, Vietnam’ı Irak’ı, 
Afganistan’ı; işkence uçakları geliyor. Yani gittik-
çe uzmanlaşıyor devlet şiddet kullanmakta ve yeni 
yeni şiddet şekilleri keşfetmekte. Tabi bu da küre-
selleşerek tüm diğer ülkelere de yayılıyor. Örne-
ğin İsrail; çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden sür-
gün ettiği, yurtlarını işgal ettiği yetmezmiş gibi 
onların attığı taşa karşılık kitle imha silahları de-
niyor Filistinliler üzerinde. Bu örnekleri daha da 
çoğaltabiliriz.

Tekrar ülkemize dönecek olursak eğer, başta mec-
lis olmak üzere aile içinde, hastanede, işyerinde, 
okulda, sporda, kısaca yaşamın her alanında şid-
detle karşı karşıyayız. Kim öğretiyor bu şidde-
ti bize? Bizzat devletin kendisi. Dayak cennet-
ten çıkmaysa acaba diğer şiddet çeşitleri ve işken-
ce nereden çıktı dersiniz? Ben neoliberal ekono-
minin eseridir diyorum. Bu emperyalizmin ken-
disini var etme şekillerinden birisidir. Bunun için 
iki tane dünya savaşı çıkarttı. Irak’ı, Afganistan’ı, 
Vietnam’ı işgal nedeni bu, Ortadoğu’yu karıştır-
masının, Arap ülkelerini karıştırmasının, Libya’yı 
işgal edip kabileleri birbirine düşürmesinin nede-
ni de kendini var etmek. 

Şiddet sadece kaba kuvvet değil elbette. Yoksun 
bırakmak, hakaret etmek, aşağılamak, ötekileştir-
mek… Devam edip gidiyor şiddet türleri. 

Bu ülkede başbakan, 23 Nisan’da yerini devretti-
ği öğrenciye; “Yetki sende, ister asarsın ister keser-
sin.” demişti. Bu zihniyet güç sahibi olmanın, şid-
deti haklı görmenin, istediği gibi kullanabileceğini 
düşünmenin sonucudur.

Ekonomik krizler, zamlar, işsizlik, geçim sıkıntısı, 
adaletsizlik, tutsaklık, hoşgörüsüzlük şiddeti artı-
ran nedenlerin başında geliyor. Çare ne? Çare bu 
toplumsal nedenleri ortadan kaldırmakta. Kapita-
lizmi ortadan kaldırmakta. 



Gölgemdi o
değip geçen gözlerinize
soluklarımla taşıdım hep
sancısını sokakların1

Sokakların sancısını taşımıyor muyuz her birimiz 
kalbimizin derinliklerinde? Kimi zaman kadınların 
sokağa çıktığında yaşadığı sözlü ve fiziksel taciz pa-
ranoyası, kimi zaman da insanların dininden, mil-
liyetinden, bölgesinden, renginden, görünüşün-
den, cinsel kimliğinden dolayı yaşadıkları hep aynı 
şeyin sancıları bence, ŞİDDETİN... Şiddetin gö-
rünürlüğünü kaybettirmek, varlığını unutturmak, 
hatta insanlara uygulanan ötekileştirme politikala-
rının şiddetin bir parçası olduğunu gizlemek için 
egemen ideolojinin yaptığı şey şiddeti sadece da-
yakla, kavgayla özdeşleştiren bir sınır çizmek ve in-
sanlara bunu empoze etmek.  Toplumun her alanı-
na aslında yok sayılarak sızan şiddet; her nefret söy-
leminde ve eyleminde, bundan mağdur olan kişile-
rin kalbine bir kazık daha batırmaktadır.

Kalplerine kazık saplanan, sokakların sancısı-
nı yüreklerinin en derininde hisseden insanların, 
LGBT’ler ve daha da özele indirgersem translar ol-
duğunu düşünüyorum. Günlerdir translara uygula-
nan bu şiddeti düşünmeden edemiyorum, düşün-
dükçe de insanların son derece acımasız olduğunu 
görürken acaba bu şiddeti uygulayanlara insan de-
nir mi diye sorgulamaya, insanlığımdan utanma-
ya başlıyorum. Gözyaşlarına boğuluyorum. Tanıştı-
ğım, gözümün önüne yüzleri gelen her trans arkadaş 

HANÇERİN 
İKİ YÜZÜ
MERVE YILMAZBİLEK
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için, elimden yazı yazmaktan, çevremdeki insanla-
rın fikirlerini değiştirmeye çalışmaktan başka bir şey 
gelmediği için onlara daha iyi bir yaşam sunamadı-
ğımız ve ötekileştirilen kimliklerini egemen olanla 
aynı konuma getiremediğimiz için… Utanıyorum 
insanca yaşama hakları elinden alınan trans arkadaş-
lara uygulanan bu şiddeti bitiremediğimiz için…

Sokakta her adım attığında arkasından gelen ıslık-
lar, laf atmalar, küfürler… Kaç insan dayanabilir 
her Allahın günü aynı işkenceyi yaşamaya. Güzel 
güneşli bir gün, arkadaşlarıyla çıkıp açık havada bir 
kafenin bahçesinde oturup bir şeyler içmeyi, soh-
bet etmeyi, alışverişe çıkmayı hangi insan istemez. 
Heteroseksüellerin her gün yaptıkları sıradanlaşmış 
aktiviteleri rahatça yapabilmek transların da hak-
kı değil mi? Bu basit, sıradan şeyler bile ne yazık ki 
translar için ulaşması güç şeyler haline getiriliyor. 

Bir gün sizi tutup buralara getirsem diner mi bilmem, 
sancısı sokakların2 diyor şair, tüm bu şiddeti haya-
tında hiç tatmamış ama başkalarına tattırmış olan 
insanlara… Sesleniyor, bir yer değiştirme öneriyor, 
ötekileştirilen, şiddeti yaşayan, yok sayılan insan-
ların gözünden görebilmelerini istiyor. Dünya de-
nilen yerde cenneti yaşayanlar olduğu kadar insan 
eliyle yapılmış cehennemin içine atılanların varlığı-
nı da görmelerini isteyerek seslenmeye devam edi-
yor hiç duymayacaklarını bile bile…

Yakınlığın, samimiyetin, dostluğun, sevginin, in-
sanlığın, sıcaklığın hasretini çeken, hep bir yanla-
rında eksik bir parça taşıyan translar; kimi zaman 
aileleri kimi zaman da toplumun üyeleri tarafından 

kendilerine uygulanan şiddetin acısını tatmış olup 
sevgisizlik denizine atılmış olmalarına rağmen ken-
dilerine insanca yaklaşan herkese sevginin, samimi-
yetin, iyiliğin en büyüğünü vermeyi gönüllerine ka-
zımış insanlar. En derin üzüntüm de gönülleri bu 
kadar büyük olan insanların, kendilerinden esirge-
nen sevgiye rağmen ne kadar sevgi dolu oldukları-
nı görmeyi beceremeyen insan sayısının fazlalığı…

Kim bilir kaç kere aşık oldular, sevdiler… Kaç kere 
yaralandı yürekleri, kabuk bağladı, rengârenk ol-
maya, gülümsemeye devam ettiler. Yolda gülümse-
yerek yürüdüklerinde, kendilerine insan diyenlerin 
alaycı bakışlarında kaç kez nefret ettiler kendine o 
insan diyenlerden, kaç kez gözyaşları aktı yürekle-
rine… Heteroseksüel oldukları için kendilerini tek 
otorite, tek doğru olarak dayatan zihniyete güneş 
günü aydınlatırken, aynı güneş kaç transın hayatını 
karanlık geceye çevirdi, kaç kez gözlerini yumdur-
du zifiri karanlığa... Karanlığa yumdukları gözleri, 
gül rengi akıttı kalplerine defalarca batmış kazıkla-
rın izlerini. Kendine insan diyenler dipsiz kuyulara 
attı, kalplerinde nice yara nice sevgi barındıran bu 
güzel insanların hayatlarını, yaşama sevinçlerini…

Şimdi soruyorum: şiddet sadece fiziksel eylem mi, 
tokat mı, dayak mı? İnsanları sevgisizliğe mahkum 
etmek, gün ışığını karanlık gecelere çevirmek, ikin-
ci sınıf muamelesi yapmak, insanların kalplerini 
kanatmak, ateşlerle damgalamak, işte budur şid-
det… Egemen olandan farklı olan herkesin yaşadı-
ğı, ama görünür oldukları için transların daha çok 
maruz kaldığı şiddet anlatımıyla en basit, yaşandığı 
haliyle de en acı şekilde budur… 

sizin güzel olduğunuz yerlerde
ben hiç olmayacağım3 dese de şair biz onu şaşırtalım, 
bu şiddete son vermek sadece egemen kimliklerin 
değil cinsel, dinsel, etnik tüm kimliklerin farklılı-
ğıyla harmanlanıp tüm insanların güzel olacağı, gü-
zel yaşamlar süreceği yerler, yaşamlar için mücadele 
edelim ve ışığı, tüm karanlık bırakılan alanları ay-
dınlatması için yeniden yönlendirelim. 

Notlar
1, 2, 3. Tekin Gönenç, Onlarsız şiirinden
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Şiddetin görünürlüğünü kaybettirmek, 
varlığını unutturmak, hatta insanlara 
uygulanan ötekileştirme politikalarının 
şiddetin bir parçası olduğunu gizlemek 
için egemen ideolojinin yaptığı şey 
şiddeti sadece dayakla, kavgayla 
özdeşleştiren bir sınır çizmek ve 
insanlara bunu empoze etmek. 
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daha çok ilgileniyordu. Anne-babamla aramda bir 
koruyucu gibiydi. 

Yedi yaşıma bastığım gün okula yazdırdılar. Evin 
yakınındaki bir okuldu. Elbise biçiminde bir for-
ması vardı. Saçım yine kısaydı; ama o forma işi bo-
zuyordu. Yeni yer, yeni yüzler ve kurallar yüzünden 
sersemlemiştim, şimdi de buna bir de rahat hareket 
edememek eklenmişti. Evde oluyordu, burada niye 
olmuyordu?  Hoş evde de pantolon giymek için ba-
yağı diretmiştim, öyle hemen olmamıştı. Annem 
az yalvarmamıştı “ne güzel elbiseler aldık, giysene” 
diye. Sokakta oynadığım oyunları burada oynaya-
mıyordum. Uzayda bir yere fırlatılmış gibi hisse-
diyordum. Konuşmuyordum, kimseyle oynamıyor-
dum. Kimle, ne oynayacaktım ki! 

Halam, iki kızı, eniştem ve (annem, babam ve ba-
baannemden oluşan) bizim çekirdek aile, çoğu za-

Çeşitli şiddet biçimleriyle baş edebilmek için unut-
tuğum anılarımı son dört beş sene içinde azar, 
azar hatırlamaya başladım. Biraz kendi çabam, bi-
raz yardım istediğim arkadaşlarım biraz da psiko-
log yardımıyla bu bölünmüş, tek başlarına anlam-
sız gelen anılarımı derledim, topladım. 

Evin tek oğluydum. Evde oyuncak hayvanlarım ve 
legolarım vardı. Onlarla oynuyordum. Sokaktaysa 
diğer erkek çocuklarla birlikte kovboyculuk ve fut-
bol oynuyordum. Fenerbahçe’yi tutuyordum. Di-
ğer erkek çocukları gibi pantolon giyiyordum. Ha-
limden memnundum. Sadece işerken aramızdaki 
fark ortaya çıkıyordu. 

Annem benden uzak duruyordu. Öyle hissediyor-
dum. Babamla güreşiyorduk. Bana kovboy tabanca-
sı, şapkası, uzaktan kumandalı araba alıyordu. On-
larla oynuyordum. Babaannem benimle annemden 

BITMIS 
  YAPBOZ

..
.

ALİGÜL

“Yedi yaşıma bastığım gün okula yazdırdılar. Evin yakınındaki bir okuldu. 
Elbise biçiminde bir forması vardı. Saçım yine kısaydı; ama o forma işi 
bozuyordu. Yeni yer, yeni yüzler ve kurallar yüzünden sersemlemiştim, 
şimdi de buna bir de rahat hareket edememek eklenmişti. 
Evde oluyordu, burada niye olmuyordu?”



30

manı birlikte geçirirdik. Oturdukları ev, bizim eve 
çok yakındı. Bir sokak arkadaydı. Annem evde de-
ğilse onlarda alırdım soluğu. Hafta sonlarını ge-
çirmek için onlara giderdim. Yılbaşını, her biri-
mizin doğum günlerini, bayramları birlikte geçi-
rirdik. Uzun gelen bayram tatillerinde birlikte ta-
til yerlerine giderdik. Yazın, üç aylık yaz tatilinde, 
Bayramoğlu’nda birlikte otururduk. 

Doğum günlerinde; ev de kalabalık, koy teybe bir 
kaset, artık “Hurşit Yenigün ve arkadaşları” mı çı-
kar, “kasap havası” mı bilinmez... Kadınlı erkekli 
dans ederdik, göbek atardık. Babamla bazen karşı-
lıklı göbek atar, bazen de zeybek oynardım. Eğlen-
celi geçerdi. 

İlkokulda, bazı çocukların acımasızlığı bilinen bir 
şeydir. Gözlük taktığım için “dört göz” diye çağrıl-
mak pek koymadı. Sıradan bir şeydi. Birçok trans 
erkeğin başına gelebilecek bir şey benim başıma gel-
di. Sınıfın zorbaları Arda ve Berk, beni zorla sıraya 
çıkartıp göbek attırırdı. Ayak uyduramıyorum diye 
halk oyunları grubundan atılmamdan da kötüydü. 
(Babam öğretmene çok kızmıştı, solak olduğumu 
fark etmedi diye.) Bu başka bir şeydi. Çok utandım. 

Annem dâhil kimseye bir şey anlatmadım. O gün-
den sonra hiç başkalarının yanında dans etmedim. 
Berk ve Arda benim farklı olduğumu sezmişlerdi. 
Pembe nüfus cüzdanımın gerektirdiği gibi davran-
mam gerekiyordu. Bunu öğretiyorlardı.

Halam da onlarda kaldığımda kahve pişirmeyi, bu-
laşık yıkamayı öğretirdi. Arada bir bana “kızlar şöy-
le oturur, böyle davranır” gibi şeyler söylerdi. Ben 
onları dinlemezdim. Babama “kız çocuğu bu, öyle 
davranması gerek” filan derdi. Babam da onu din-
lemezdi. Babam onu dinlemeyince halam da beni 
rahat bırakırdı. Ben de rahat bir nefes alırdım.

Dördüncü sınıf bitmiş yaz tatili gelmişti. Yine cüm-
bür cemaat Bayramoğlu’ndaydık. Denize girmek 
için plaja gitmiştim. Dubalara kadar yüzdüm. Bi-
raz ileride sal vardı. Çocuklar ve büyükler ya gü-
neşlenmek ya da suya atlamak için onun üzerine çı-
karlardı. Ben de çıktım, suya atladım çıktım, son-
ra yine, sonra yine. Yorulunca salın üzerinde otur-
dum. Popomun altında bir kıpırdanma, bir gıdık-
lanma hissettim. Sonra bunun bir el olduğunu fark 
ettim. Bu his hoşuma gitti. Sonra bu elin sahibini 
gördüm. Bir adamdı. Sonra suya atladım. O da at-
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ladı ardımdan. Bulduğu her fırsatta popomu, ku-
kumu ellemeye çalışıyordu. Sonra ilerideki bir san-
dala yüzdü, sandala çıktı ve bana “buraya gel” diye 
işaret etti. Ben de peşinden gittim. Sandala çıktım. 
Şimdi ne olacaktı? Uzanmamı işaret etti, uzandım. 
Adam üstüme yattı, penisini ellememi istedi. Elle-
dim. O günden sonra bisikletiyle beni takip etme-
ye başladı. Nereye gidersem takip ediyordu. Artık 
merak etmiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyor-
dum. Ne yaparsam yapayım, yürürken, bisiklete bi-
nerken bisikletle peşimden geliyor, bir şeyler mırıl-
danıyordu. Her gün. Ondan korkuyordum. Bir gün 
bu takibine dayanamadım ve onunla birlikte tenha 
bir sokaktaki boş bir eve gittim. Çevredekilerin ba-
kışı beni ürküttü ama yine de gittim. Ne kadar sür-
dü bilmiyorum. O anda orada bir şeyler yapıyordu 
ama ben bir anlam veremiyordum. Yıllar sonra, pe-
nisini cinsel organıma sürttüğünü anladım. 

Evimi öğrendiği için evin etrafında dolanıp duru-
yordu. Bir gün, babaannem, halam, babam ve eniş-
tem bahçede otururken ben de bahçede oynuyor-
dum. Adam bisikletiyle evin yanındaki boş arsaya 
geldi ve benle konuşmaya çalıştı. Bunu gören ha-
lam ayağa kalktı, adama baktı “koskoca adam bu” 

dedi, bana döndü “bu adamı tanıyor musun?” diye 
sordu. Adam, o ayağa kalkınca uzaklaşmaya başla-
dı; ama tamamen gitmedi. Beklemeye başladı. Ba-
baannem ve eniştem adamı dikkatle süzüyorlardı. 
Korktum.  “Hayır” dedim. Halam başıyla adamı 
işaret ederek “sana bir şey yaptı mı” diye sordu. Ses 
tonu, söyleyiş şekli bir şey söylememem gerektiği-
ni fısıldıyordu.  “Hayır” dedim. Adam, o üç ay bo-
yunca beni takip etti. 

Bayramoğlu’nu severdim. Bisiklete binmeyi, yüz-
meyi orada öğrenmiştim. Orası ve kışlık evin ol-
duğu sokak kendim olabildiğim yerlerdi. Bir son-
raki yaz oraya hiç gitmek istemedim. O’nun ora-
da olmasından korkuyordum. Ki ordaydı. O yaz da 
beni takip etmeyi sürdürdü. Küçük bir yerdi. Be-
nim tanıdıklarımı o da tanıyordu. Tanıdıklarımla 
arkadaştı. Adını öyle öğrenmiştim. Teoman. Onla-
ra bir şey anlatıyordu, arada bana bakıyordu. Her-
kesin bana yaptıklarını öğrenmesinden korkuyor-
dum. Utanıyordum. Benim yüzümden olduğunu 
düşünüyordum. Ailemin öğrenmesinden korku-
yordum. Kimseye söylemedim.

Ortaokula başladım. Sanki halam ve diğerleri o 
olaydan sonra bana farklı davranmaya başlamış-
tı ya da bana öyle gelmişti. Bedenim değişiyordu. 
On iki yaşımda regl oldum. Göğüslerim çıktı. Ha-
lam ve iki kızı “kızlar şöyle giyinir, böyle giyinir”, 
“şöyle oturur, böyle kalkar” laflarını arttırmışlardı.  
Babam benimle oynamayı kesmişti. Benden iyi-
ce uzaklaşmıştı. Annem yine ilgilenmiyordu. Yal-
nızdım. Bu beden neden bu hale gelmişti. Sokakta 
daha az oynuyordum. Zaten dersler de çoğalmıştı. 
Bir sürü ödev veriyorlardı. Zorunlu kadınlık ders-
leri çoğalmıştı. Halamın kızı ve annemle çarşıya çı-
kıyor, en sade kot pantolonu almak için savaş veri-
yordum. Devamlı olarak makyaj yapmam, “kaba-
dayı” gibi yürümemem, topluklu ayakkabı ve etek/
elbise giymem söyleniyordu. Hediyeleri bunlara 
uygun şeyler arasından seçiyorlardı. Ben de hepsi-
ni dolabın en kuytu köşesine itilmiş ve giyilmemiş 
olarak bırakıyordum.  Babamın kazaklarına dada-
nıyordum. Eşofman ve spor ayakkabı en sevdiğim 
giysilerimdi. Parçalanana kadar giyiyordum. Mavi, 
lacivert, siyah ve gri renklerimdi. 

Zorunlu kadınlık dersleri çoğalmıştı. 
Halamın kızı ve annemle çarşıya 
çıkıyor, en sade kot pantolonu almak 
için savaş veriyordum. Devamlı olarak 
makyaj yapmam, “kabadayı” gibi 
yürümemem, topluklu ayakkabı ve 
etek/elbise giymem söyleniyordu. 
Hediyeleri bunlara uygun şeyler 
arasından seçiyorlardı. Ben de hepsini 
dolabın en kuytu köşesine itilmiş ve 
giyilmemiş olarak bırakıyordum.  
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Nişan, düğün dernek, cenazeler hiç gitmek isteme-
diğim ama gitmek zorunda bırakıldığım “özel ge-
celerdi”. Daha bir hafta öncesinden sıkıntısı bası-
yordu. Gitmemek için her türlü numarayı çekiyor-
dum; ama bizimkileri ikna edemiyordum. Kat kat 
tuvaletler, yüksek topuklular giymek zorunda ka-
lıyordum, kuaförde saç baş ve makyaj yapılıyordu. 
Kendimden başka her şeydim. Aynadaki o görün-
tümden nefret ediyordum. Geceyi yerimden kalk-
madan, mecbur kalınca rol keserek geçiriyordum. 

Ortaokuldayken, on iki ile on dört yaşlarım arasın-
da, tam olarak hangi seneydi hatırlamıyorum ama, 
daha halamlar bizim ardımızdan Bostancı’ya taşın-
mamışlardı. Yine halamların bir sokak arkamızdaki 
evlerindeydim. Hafta sonunu onlarda geçirecektim. 
Halamın kızları, Yasemin benden on beş, Nilüfer 
on iki yaş büyüktü. Bazen ayrı yatakta, bazen de ya 
Yasemin’le ya da Nilüfer’le yatardım. Ben tek çocuk-
tum; ama onları “abla” filan gibi görürdüm. Hemen 
de uyumazdık, konuşur, şakalaşırdık filan. Ergenli-
ğe girdiğimi söylemiştim. Kadınlardan hoşlandığı-
mın (bilinçli olarak) pek farkında değildim; ama bir 
şeyler sezinliyordum. Neyse, yine onlarda kaldığım 
geceydi.  Yasemin beni gıdıklıyor, şakalaşıyorduk. 
“Çok sıcaksın, ayaklarımı ısıt” diyerek daha da sa-
rılmıştı. Yasemin’e arzu duymuş olabilirim. Burasını 
pek hatırlamıyorum. Onun göğsünü okşuyordum. 
Yasemin, yataktayken, yüzüme baktı, alaycı bir gü-
lüşle, “bundan hoşlanıyorsun değil mi” dedi. “Evet” 
dedim. Fakat o soruyu öyle değişik sormuştu ki “her 
şeyin benim yüzümden olduğunu” düşündüm. Za-
ten bu şekilde düşünmeye teşne1ydim. Utandım. 

Lisede üç yıl boyunca benimle aynı sınıftan bir ço-
cuk vardı. Adı Ali’ydi. Ne zaman beni görse gözle-
rinde nefret görürdüm. “Pis, çirkin” diye alay eder-
di. Bir anlam veremezdim. Pis değildim. Çirkinsem 
de çirkindim, ona neydi. Zaten bütün bir okul haya-
tım boyunca kimsenin gözüne çarpmayayım, zarar 
görmeyeyim diye uğraşmıştım. Yine öyle davranı-
yordum. Sınıfta kızlar, erkekler ve ben vardım. Hiç-
bir yere uymuyordum. Ne kızlarla muhabbet kura-
biliyordum, ne de erkeklerle. Kodların, renklerin, 
kıyafetlerin, davranışların tamamıyla ikiye ayrıldığı 
bir yerdi; kadın veya erkek. Ali bu yüzden benimle 

uğraşıyordu. Sonuçta okula “pembe nüfus cüzdanıy-
la” kayıt yaptırmıştım, “kıza” benzemediğim için be-
nimle alay ediyordu. Ben kız değildim ki. 

Böyle bir yazı yazmaya neden ihtiyaç duydum? Ben-
zerlerini daha önce ya kamusal alanlarda (Kimyam 
Tenime Uymuyor) anlatmış veya yazmış ve blogum-
da yayınlamıştım. Öncelikle, yaşadıklarımın bir lis-
tesini yapmak istedim. Yirmi beş - yirmi yedi sene-
dir kendime bile anlatamadığım, başkalarıyla daha 
yeni yeni paylaşmaya başladığım iki cinsel şiddet 
hikâyesini yeniden kaleme almaya ihtiyacı duydum. 
Yazarken, ne hissettiğimi görmek istedim. 

Önceleri, beni rahatsız eden durumlar üzerine, anı-
larımın belli bir bölümü üzerine yazılar yazdım. 
Bazı konulardaysa, mesela cinsel istismara uğradığı-
mı yazmaktan, anlatmaktan çekindim. Çünkü bun-
ları (Voltrans içinde bile!) anlatırsam “yeterince er-
kek”, “trans erkek” olarak görülmeyeceğimden veya  
“erkeklerden hoşlanması gereken doğumunda ka-
dın cinsiyeti atanmış biri” olarak algılanmaya de-
vam edileceğinden korktum. 

Cinsel şiddetin dışında, doğduğumda doktorun 
ana-babama söylediği “cinsiyetimden” farklı bir cin-
siyetimin olduğunu kabul etmemenin (erkek olarak 
kabul etmemenin), “zorunlu kadınlık deneyimi ya-
şatmanın” da bir şiddet biçimi olduğunu göstermek 
ihtiyacı duydum.  

Şimdi ise, yaşadıklarımın hepsinin erkek olarak, 
trans erkek olarak kendimi yaşamamın önünde en-
gel oluşturduklarını düşünüyorum. İnsanlara gü-
venmemi zorlaştırdı, dolayısıyla ister arkadaşlık is-
ter romantik/cinsel olsun, insanlarla ilişki kurma-
mı da zorlaştırdı. Cinsel şiddetin ise, yaşadığım di-
ğer şiddet biçimleriyle birlikte beni daha fazla yal-
nızlaştırdığını ve hayatımın büyük bir bölümünde 
kendimden nefret etmeme sebep olduğunu görüyo-
rum. Seksten korkmama ve çok uzun süre aseksüe-
le yakın yaşamama neden oldu. Bütün bunları, bü-
yük resmin içinde, bulmacanın parçaları yerleştiril-
miş olarak görmek istedim. 

Not: 1. İstekli
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Trans bireyler, en vasıfsız iş bilenen, seks işçiliğinde 
bile, daha fazla zorlanır.  Başka bir zorlama ve hor-
lama vardır.

Trans bireylere yönelen şiddetin erkekler tarafın-
dan uygulanıyor olması kadar da doğal bir şey yok-
tur; çünkü şiddeti var eden erkekler,  çırılçıplak, er-
kekliklerini ispat eden organlarıyla kalınca ortada, 
hepsi başka bir şeye dönüşürler. Ve hepsinin; eği-
timlisi eğitimsizi, sınıfın en altı en üstü, kim olur-
sa olsun, çırılçıplak kalınca - “çıplağın rütbesi ol-
maz”-  hepsinin ortak özelliği, bizim için, iş bitin-
ce, yani seks bitince, “nasıldım?” sorusunu sorma 
halleridir.  Sorarlar. Sanki seksi tek başlarına yapıt-
lar da. Nasıldık falan diye sorsalar bari belki biraz 
kurtarabilir. Biraz daha konuşma fırsatları varsa, 
siklerinin nasıl olduğunu, büyüklük veya küçük-

lüklerini veya diğer erkeklerle oranını ölçerler, ‘ben 
sikölçerim sanki’. Saçma sapan, hiçbir değeri olma-
yan cümlelerle savuştururum bu soruları.  Kötü, iyi 
ne istiyorsa onun cevabını vermek zorundaysan ve-
rirsin; ama benim gibi zorunda değilsen… Kendi 
adıma hiçbir zaman, onların iyi veya iktidar olduk-
larını söylemedim. Hatta biraz alkollüysem filan, 
doğrudan “kötüydün” derim. Ya da “ben penetre 
etsem daha iyi  ederim” diyerek o güçlü erkeklikle-
rine bir darbe vurduğumu düşünürüm :) Küçükle-
re daha küçüğünü, büyüklere de daha büyüklerini 
gördüğümü söyleyerek onların yetersiz  hissetmele-
rinden, aşağılanmalarından, başka bir ego tatmini 
sağlarım kendime. Ne yapacaksın? Bu kadar aşağı-
lanırsan, bulduğun ilk yerden gol atmak zorunda-
sın. Bu incecik iki laf beni başka bir şekilde sevin-
dirdi. Bu haz beni tekrar var ediyor.

GANİ MET 

DAĞINIK 
    DÜŞÜNCELERİM
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Bir erkeğin ya da erkek cinsiyetinin, erkin bana 
yönelen nefretini anlıyorum. Bana, bir geyin nef-
retini anlayabiliyorum aslında. Aynı organlar on-
larda da olduğu halde, trans bireyler o organla-
rı başka bir şeye çevirerek, eğlenceli; dünyevi, ih-
tiraslı, sekse aç şeklide kullanıyorsa, bu erkek cin-
siyetinin kıskanma halini anlayabilirim. Ama 
bu saatten sonra onu da yanlış anlarım herhalde. 
Aman benim anlayıp anlamamla ilgili bir sorun 
yok!  Burada bunu iyi bilin, sakın yanlış anlama-
yın. Bu yazdıklarımı anlamadıysanız sorun etme-
yin. Vallahi bende çok azını söyleyebiliyorum za-
ten. Ümit ederim anlamışsınızdır, diyerek başla-
yacağım iç dökmelerime:

Sayın biyolojik kadın arkadaşlarım, Sayın LGBT-
TQ  arkadaşlarım, sayın aktivist olan arkadaşlarım, 

aktivist olmayan arkadaşlarım; Transfobinizi içsel-
leştirmeyin. 

Size benzemek için oramızı buramızı kestirdik. 
Aparatalar taktırdık. Bıçak altına yattık. Sizin gibi 
olmak için. Bu ne anlamazlık? Bu ne görmemez-
lik? Bu ne kendini bilmezlik? Bak öldürülüyoruz. 
Gayet açık ortada. Görülüyor. Sokaklarda dövü-
lüyoruz. Bakın neler yaşıyoruz. Anlayamıyorsanız 
bile, bunu anlarım. Ama bu saatten sonra  da, yine 
yanlış anlarım. En azından anlamaya çalışın. Yine 
de anlamıyorsanız Allah belanızı verisin. Demek ki 
anlayamıyorsunuz.  Tamam kabul,  ben anlatama-
dım. Her yerde şiddete o kadar alışığım ki burada 
bil kendime şiddet yaşatıyorum.

Sevgili kardeşlerim,
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Manik ve şizofren saplantılarım bakın ne hale ge-
tirdi beni. Bırakın toplumla anlaşamamayı, vücu-
dumdaki organlarla bile aram iyi değil.  Her orga-
nım kafasına göre takılıyor.  Hepsi başka bir telden 
çalıyor. 43 yıllık penisim bile istediğim hiçbir yer-
de kalkmadı; yalvarmama rağmen, öptürmeme rağ-
men kalkmadı. Ama aynı sik kalkmaması gereken 
her yerde dimdik durdu. Kıçıma gelince, başlı başı-
na benden ayrı  bir yapıydı, hep öndeydi. Her gir-
diğim topluluğa da benden önce o girdi. Ve kendi-
sinden söz ettirdi. Allaha şükür hep benden bah-
settirdi. Ama bakın organlarım bile politik. Daha 
ne anlatayım. Politik bir  trans birey olarak, politik 
olmam yetmiyorsa anlatmaya organlarımın politik 
olma haliyle örneklemeye çalışayım dedim.  Bu ka-
dar zorunlu görerek yaşamımıza ve bütün bu yaşa-
nanlara çanak tutan insanlar beni bu kadar fantas-

tik görüyorsa, beni belirliyorsa, ucubeliğimi ve za-
vallılığımı bu kadar hissettiriyorsa, bu kadar tiksi-
nerek geliyorsa bana, korkarak geliyorsa o zaman bu 
fantastik dünyanın tabii ki kraliçesi olmam gerekli. 

Ben de güzellik tanrıçası, kraliçe, prenses, Afrodit, 
düşes, madam olacağım o zaman.

Zaten bundan başka şans da tanımıyorsunuz bana.

Ben de sokaklarda kadına ait davranışları 3 katı 
arttırarak yani fantastik seviyeye getirerek “ayol 
abla”, “ayol abla” diye diye haykırırım yüzünüze. 
Yetmiyormuş gibi kıvrıla kıvrıla yürüyerek, ma-
dem götten oluştuk, kalçalarımı bir o yana bir bu 
yana sallayarak, kalçalarımla tokatlarım sizi. İçi-
ne de silikon doldururum üstelik. Bu naif, fan-
tastik, seksi bedenimde çükümün akıbetinin siz-
deki  tezahürü yani, hep aklında yankılanan ses: 
“var mı yok mu, varsa işlevi var mı yok mu, vajina 
haline gelmiş mi gelmemiş mi” diye yankılanması 
beni bu, fantastik halden kurtaramayacak. Ki sev-
gilim dediğim kadına bile, sikimi anlatamazken. 
Hatta bunu kendime anlatamazken kıçımın alevi-
nin, sikimden geldiğini bilen bir kadınken bedeni-
mi asla çırılçıplak önünüzde sergilemeyeceğim. Ne 
zaman benim kadınlığıma inanıp güvenirseniz o 
zaman sizin için soyunacağım. Belki de itaat ede-
ceğim. Ancak o zaman; beni fantastik olma halim-
den kurtarıp özgürleştirirsiniz.
 
Maalesef biz trans bireylerin sosyal sınıfı, duru-
mu, LGBT olan ve olmayan dünyada belli. Bunu 
kabul etmeden, görmeden transfobiyi halletme 
imkânımız yok. Bunu biliyorum. Bunu biliyo-
rum, farkındayım. Farkındalığımın farkına varın. 
Tamam, lanet olsun kabul ediyorum, LGBT sını-
fı da dâhil olmak üzere, sınıfın en altıyım. Ben fan-
tastik bir şeyim.......Anla bunu… Bu zamanda top-
lumda, fantastik ve sınıfsal yerim belli. Beni pek 
de görmeden, benim neler yaşadığımı bilmeden ya-
zan çizen, saçmalayan aktivist bireyler, aktivist ol-
mayan bireyler bunu reddetmesin; çünkü ben ka-
bul ediyorum. Reddettiğiniz yer; kendi politikanı-
zı, kendi kadınlığınızı, kendi geyliğini reddettiği-
niz yer olacak.

Bu kadar zorunlu görerek 
yaşamımıza ve bütün bu 
yaşananlara çanak tutan insanlar 
beni bu kadar fantastik görüyorsa, 
beni belirliyorsa, ucubeliğimi 
ve zavallılığımı bu kadar 
hissettiriyorsa, bu kadar tiksinerek 
geliyorsa bana, korkarak geliyorsa 
o zaman bu fantastik dünyanın tabii 
ki kraliçesi olmam gerekli. 
Ben de güzellik tanrıçası, kraliçe, 
prenses, Afrodit, düşes, madam 
olacağım o zaman.
Zaten bundan başka şans da 
tanımıyorsunuz bana.
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- Buradayım. Sesimi duyabiliyor musunuz? 

Yüzümden akan o şeyin ıslaklığını hissedebiliyo-
rum. Bir duvara sol omzumla yaslanıyorum, duvar 
soğuk ve kımıldarsam etimi kesecekmiş gibi… 

Sanırım hâlâ 19 yaşındayım. Bilgisayar oyunların-
da kurulan labirentlere benzeyen bir koridorun, ışı-
ğı görmeyen gözündeyim.

- Beni duyabiliyor musunuz?  

Bir astım hastası için oldukça havasız bir yerdeyim. 
Avucumun içindeki sprey bitene kadar halen ya-
şama şansım var. Tüm ağrılarıma rağmen, yalnızca 
nefes alıp verebilmem buna olanak sağlayacak bi-
liyorum. Ölümü hissetmek korkunç bir şey; üvey 
ablamın, babamın annemi nasıl aldattığını anlatışı 
gibi, evet onun gibi… 

BİR 
ADI 
KALDI

ÖYKÜ



3737

…

Dört kişiydiler. Biri sürekli telefonla konuşuyordu. 
Biri, kazağımın üstünde bir tas çorba içiyordu. Di-
ğer iki kişi babama benziyordu.

O ana kadar bu tarz sahneleri hep filmlerde görmüş-
tüm. Ve hâlâ 19 yaşındaydım. Çocuktum daha…

- Ben, sevişmeye zorlandım. Saçlarımı üzerine ba-
sarak kestiler. Dudaklarımı patlattılar. Gözlerin-
de, gözlerimdeki masumiyeti öldürmeye çalışan bir 
şeytan uyanmıştı. 
Hiç bağırmadım. 
“Anne” dedim yalnızca… 

Okula gitmek için kullandığım servisi haftanın üç 
günü kaçırmak gibi olacaktı içimdeki endişe, son-
ra o gelecekti, kurtulacaktım. Gözlerimdeki yaşlar, 
boynuma süzülürken gülümsedim. 
Annem, gelecekti çünkü. 
“Her şey geçti” diyecekti. 

…

Dizlerime kaynar su döktüler. Gülerken daha da 
çirkinleşiyorlardı. Yüzlerinde nefreti, penisimle dal-
ga geçmenin onlara verdiği hazzı görüyordum
“Sen nasıl bir kadınsın? Hani amın? diyorlardı.

Bir keresinde küfür etmiştim. Babamla Eminö-
nü’nde, Gülhane Parkındaydık. Övgü almıştım on-
dan. Erkek adam dediğin, kızdığında yere tükürmeli 
ve gerekirse küfür etmeliydi(!) O gün; erkek olmamın 
şerefine(!), bir bardak yayık ayranı ısmarlamıştı bana 
ve ben küfürlü dudaklarımla içmiştim.

...

Bugün o ayranın aynısını, öyle adamlar döktü saç-
larıma ve bana tecavüz ettiler. Utanmıyorlardı. 
Babamın dediği gibi erkek adamlardı(!) 

…

Adım Lalê. Babasının kabullenemediği, üvey ab-
lamdan ayrı gördüğü kızı Lalê. Transeksüel Lalê…

- Şimdi buradayım. Sesimi duyabiliyor musunuz?
Sanırım, hâlâ 19 yaşındayım ve üşüyorum. Karnım 
aç. Parmaklarım; hissedemeyeceğim kadar kırıklar-
la dolu. Üzerimde hiçbir şey yok ve görebildiğim 
vücudumdan sızan kanın, yerde anlamsız şekiller 
çizdiği…

Balat’ın Atik Mustafa Paşa Mahallesi’ne diğer ma-
hallelerden daha çok yağmur düşüyor sanki. İlk erkek 
arkadaşım (o bundan habersiz) “bak!” diyor, “yerde 
minik minik göller var. Sular nereye akıyor?” 
O sorunca yangın oluyor kalbim. O sorunca, bir bu-
lut düşüyor saçlarıma. 
Uzağa, diyorum.  Henüz 8 yaşındayım. 

…

98 yılından sonraki yağmurları hiç birlikte göre-
medik. Ben annemin yanına Beyazıt’a taşındım. O, 
mahallemizde kaldı. Hiç söyleyemedi bana. Yanlış 
anlaşılmaktan korktu. Sonra “ibne” derlerdi ona. 
Ama nasıl sevdiysek birbirimizi öyle kaldık. O Atik 
Mustafa Paşa Mahallesi’nde …

Bugün sesimi duyamasanız da ben katillerin beni 
bıraktığı şu yerde, onların elinden ölmüş olmaya-
cağım. Sırf bunun için bile dayanabilirim. 
Sprey biteli saatler oluyor. 
Terlemeye başladım. Sırtımdaki kesik ağrısı boynu-
ma kadar uzanıyor. Terlemeyi astım krizine bağla-
mak bile güzel…

- Nefes alışverişimi duyabiliyor musunuz? ….

Bir çiçek duruyordu orda, bir yerde, 
Bir yanlışı, düzeltircesine açmış…
CEMAL SÜREYA 

Bugün sesimi duyamasanız da 
ben katillerin beni bıraktığı şu 
yerde, onların elinden ölmüş 
olmayacağım. Sırf bunun için 
bile dayanabilirim. 



20 yaşındayım. Çocukluğumdan tutup bugüne ka-
dar yaşadıklarımı, yalnızlıklarımı ve bundan son-
ra yaşayacaklarımı yazsam herhalde 1-2 ciltlik bir 
otobiyografi serisi olur. Bugün burada okuyacak-
larınız; yani sizlerle paylaşmak istediğim, hastane 
sürecim. Lise döneminden bu yana, varlığını bildi-
ğim ancak bir türlü başlamaya fırsat bulamadığım 
sürece, her şeyi bir kenara bırakıp-hayatımı ufak 
da olsa bir düzene oturtup- Şubat 2012’de başla-
dım. Nasıl mı? Sabahın 7’sinde kalkıp Hacettepe 
Üniversitesi yollarına koyuldum; içimde büyük 
bir heyecan ve daha önce çok da hissetmediğim 
bir umut ışığıyla.  Hastanenin Psikiyatri Anabilim 
Dalı’nın yerini sanki elimle koyarmışçasına bul-
mam o anda beni de inanılmaz şaşırtsa da; içeri gi-
rip danışmadaki kadına “Merhaba, randevu almak 
istiyorum.” diyebildim. Adımı, soyadımı, doğum 
yılımı ve SSK güvencemi sorup elime bir kâğıt tu-
tuşturdu. Kâğıda baktım ve 4 Mayıs 2012 tarihi-

DENİZ 

H A C E T T E P E ’ D E 

TRANS ERKEK 
SÜRECİM
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ni gördüm: İlk şok! Mayıs ayını nasıl getirdim ina-
nın ben de bilmiyorum. Ama öyle böyle, bir şekil-
de geliyor zaman. 

3 Mayıs gecesi uykuyla uyanıklık arasında bir ge-
ceydi benim için. 1-2 saat anca uyudum. Sabah 
kalktım adeta okula ilk başlayan çocuğun heye-
canıyla hazırlandım ve Hacettepe yolunu tuttum. 
Hacettepe’deki karşılaştığım ikinci şok da öğleden 
önce ve sonra herkese saat 9.30’da randevu ver-
meleri. Ben sanıyorum ki 9.30’da beni alacaklar; 
11.30’da anca alabildiler. Doktorun odasına gir-
meden önce kafamda milyon tane soru vardı. Ta-
bii bu 2 saatlik bekleme de sinirlerimi oldukça ger-
mişti. Orada bulunma sebebimi sorguladım dur-
dum; çünkü etrafımda psikiyatrik destek almaya 
ihtiyacı olan en az 20-30 insan vardı. İkinci sınıf 
Psikoloji öğrencisi olmamın ilk dezavantajını yaşa-
dım o an. Kimisinin el-kol koordinasyonlarından, 
kimisinin etrafa karşı olan tutumlarından olsa ge-
rek durduramadım kendimi binlerce hipotez, bin-
lerce sual üretmeye. Neyse öyle böyle girdim dok-
torun odasına. Buyur etti beni, kendini tanıttı ve 
konuşmaya başladık. Derdimi anlattım, o da not-
lar aldı bir kâğıda. Konuşmamız 20-25 dakika sür-
dü. Süreç hakkında pek bilgili olmadığını ve bilgili 
doktorla görüşüp beni “en kısa zamanda” arayaca-
ğını bildirip telefon numaramı not etti. Hastane-
den çıktım ve bu sefer de “en kısa zamanı” sorgu-
ladım. Bana 2-3 ay sonraya randevu veren bir has-
tanede, doktor acaba kaç ay sonra arar diye; ama 
korktuğum gibi olmadı, üçüncü şoku iki saat son-
ra doktorun telefonuyla yaşadım. Bana 9 Mayıs 
günü gelmemi söyledi. İnanılmaz bir mutluluk ve 
şaşkınlık içerisinde telefonu kapattım ve 9 Mayıs 
çabucak geldi. Hastaneye gittim ve doktorla gö-
rüşmeden önce bana üç beş sayfalık bir form verdi; 
doldurmam için. Beni aşağılayıcı bir şey yoktu; ru-
tin sorular sormuşlardı: Hormon kullanıyor mu-
sunuz? Hiç ameliyat geçirdiniz mi? vs. Formu dol-
durduğumda doktorun odasına girdim ve bu ko-
nuyla ilgili uzman doktorla beraber mini bir soh-
bet kıvamında bir konuşma yaptık, o da bana bir-
kaç soru yöneltti. Bundan sonra da doktorum eli-
me 4 tane kağıt tutuşturup “kurula kadar bu kon-
sültasyon  kağıtlarını doldurtman gerekiyor, yani 

en kısa zamanda bitirmeye çalış, bütün konsültas-
yonların (danışma) bitince gel, ondan önce de ko-
nuşmak için gelebilirsin” dedi.

Aralarında Genetik, Kadın Doğum, Endokrinolo-
ji ve Plastik Cerrahi’nin bulunduğu 4 tane kon-
sültasyon kağıdıyla beraber bir sigara molası verip 
tek tek her bölüme randevu almak için uğradım o 
gün. Bir kere ağzım yanmıştı bu randevu olayın-
dan, kesin iki ay sonraya verilecek diye her bölüm-
den randevu almak için yola koyuldum.

İlk olarak, beni en çok gerecek ve sinirlerimi alt 
üst edeceğini bildiğim Kadın Doğum Anabilim 
Dalı’nın yolunu tuttum ve danışmadaki kadına 
“Konsültasyon için geldim.” dedim. Şöyle bir süz-
dü beni ardından “Dosyanızı alayım.” dedi. Ver-
dim. 14 Mayıs’a randevu verdi. Yani 5 gün sonra-
ya. Hem sevindim hem de kötü bir his sardı içimi. 
Hemen ardından Plastik Cerrahi’nin yolunu tut-
tum. Danışmadaki kadına konsültasyon için gel-
dim dediğimde bana inanılmaz bir şekilde kibar 
davranarak 21 Mayıs’a randevu verdi. Bu ikisin-
den inanılmaz derecede erkene aldığım randevu-
lar beni çok mutlu etmişti. Oradan çıkıp Genetik 
Bölümü’nün yolunu tuttum. Abartmıyorum 1 saat 
bütün kampüste Genetik Anabilim Dalı’nı aradım; 
meğerse ben Çocuk Genetik bir şeysine gidecek-
mişim. Çocuk Hastanesi’nin 5. Katında olduğunu 
buradan belirtmek isterim; çünkü bu prosedüre gi-
recek başka kişilerin bu arayışta vakit kaybı ve si-
nir bozukluğu yaşamasını istemiyorum açıkçası… 
Benim acayip asabım bozulmuştu. Oradaki mace-
ram hepsinden daha güzel oldu. Danışmaya gittim 
ve konsültasyon için geldiğimi söyledim saat 16:00 
civarında. Normal koşullarda o saatte randevu bile 
verilmezken oradaki tatlı teyze bana “Ameliyat ne 
zaman?” diye gülücükler saçarak sordu. “İşte elim-
deki konsültasyonlar bitince kurula çıkacağım, on-
dan sonra hayırlısıyla…” diye gülümseyerek kar-
şılık verdim. “Dur bakalım, normalde bu saatte 
doktorlar bakmaz; ama ben bir rica edeyim.” diye-
rek içeri gitti, birkaç dakika sonra da “doktor sizi 
bekliyor” dedi. Şok içerisinde doktorun odasına 
girdim; çok sıcak karşıladı beni iki kadın doktor. 
Bütün aileme dair sorular sorup bir çeşit genetik 
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aile ağacı çizdi bir kâğıda, sonra da bana biyolojik 
gelişimim hakkında bir şeyler sordu. Sonra da ben-
den Karyotip Analizi istediğini söyledi. Danışma-
ya randevu almak için gittiğimde o tatlı teyze beni 
güler bir yüzle karşılayıp “sana Cuma gününe ran-
devu vereyim.” diyordu ki aradan bir çıkıntı kadın 
atlayıp “Buna 1 ay sonraya verin; Ankara’da yaşı-
yor, gelsin, işi ne?” dedi. Ben “Nasıl yani?” deme-
ye kalmadan, o tatlı teyze “ama olsun, çocuk süreç-
te, kurulu bekliyor” dedi. Dedi ama nafile... Bana 
5 Haziran’a randevu verdiler bu analiz için, son-
ra da bu testin sonucunu 1-2 ay sonra alacağıma 
dair aldığım haber de tuz biber oldu. Moral bo-
zukluğunu bir tarafa atıp Endokrinoloji’nin yolu-
nu tuttum. Oradan da allem edip kallem edip 20 
Haziran’a randevu alabildim. 

İlk konsültasyon olan Kadın Doğum yolunu tut-
tum 14 Mayıs günü. Lanetler okuyarak birime gir-
dim ve adımı söylemelerini bekledim. Hamile ka-
dınların, sürekli yakınanların ve yaşlı kadınların 
kötü bakışlarına yaklaşık bir buçuk saat maruz 
kaldıktan sonra hemşire Deniz Hanım diye ses-
lendi. Üzerime hiç alınmadığım için yaklaşık 2-3 
defa daha tekrarladı. En sonunda soyadımla adımı 
söylediğinde kafamı çevirip bakma ihtiyacı hisset-
tim. Efendim, dedim; “aaaa sen miydin? Geç dok-
tor seni bekliyor” dedi. Doktorun odasına girdim; 
ama sinirlerim inanılmaz bozulmuştu; koridorda-
ki bütün gözler üzerimdeydi ve herkesin yaşadığı 
ikilemi hissedebiliyordum. Neyse, oturdum dok-
torun karşısına “Konsültasyon için geldim” diyip 
kâğıdı uzattım. “Hımmm, höömm…” lerin arasın-
da “Ben süreci tam bilmiyorum bir hocama sora-
yım” diyip beni beklemeye aldı ve sonra beni yeni-
den çağırttı bu sefer sadece “Deniz” olarak.  “Seni 
muayene etmem gerekiyor” dedi. İçimden lanet 
girsin, ne olursa olsun diyerek ve titreyerek mua-
yene oldum. O 3-4 dakika bile bütün sinirlerimi 
bozmuştu. Sonra da bana pelvik ultrason istediğini 
ve radyolojiye gitmem gerektiğini söyledi. Hemen 
oradan uzaklaşmak istediğim için dosyaları falan 
toplaştırıp kendimi dışarı attım, Radyoloji’nin yo-
lunu tuttum. Bana Temmuz 2012’ye randevu ve-
rebileceklerini söylediler. O kadar sinirlenmiş ve 
çökmüş olan ben de artık patlayıverdim:  “Nasıl 

doktorun istediği ultrasonu 3 ay sonraya verirsi-
niz? Belki ben kanserim ve kanser olduğumu da 
tipime bakıp söyleyemezsiniz değil mi müneccim 
değilseniz? 3 ay sonra öğrenilen kanserin tedavisi-
nin kime nasıl faydası var?” diye bütün radyoloji-
yi ayağa kaldırdım! Orada oturup sıra bekleyen in-
sanlardan birkaçı şok içerisinde beni alkışladılar, 
bazıları da “Yürü be koçum..” minvalinden şeyler 
söylediler. Danışmadaki kadının elinden hışımla 
kâğıtları aldım ve Kadın Doğum’a koşar adımlar-
la gittim. Doktorun odasına girdim ve orada otu-
ran intern doktoru da bir güzel haşladıktan son-
ra –çünkü bana aşağılayıcı ve küçümseyerek bakı-
yordu-  doktora dönüp “Ben bu testi özelde yap-
tırmak istiyorum, bu hastane bana 3 ay sonraya 
randevu veriyor. Bu nasıl bir uygulama diyerek ve 
Radyoloji’deki kadına söylediklerimi de ekleyerek 
böyle bir talepte bulundum. Ne söylediğime tam 
da anlam veremeyen doktor bana “Tamam, nasıl 
istersen, sen yeter ki bana sonuçlarını getir” dedi. 
Hemen annemi aradım ve Ankara’daki iyi bir la-
boratuardan randevu aldırdım. Orada gördüğüm 
muameleyle, Hacettepe’de gördüğüm muamele 
arasında binlerce fark vardı inanın ki. Neyse ult-
rasona girdim, 2 saat sonra elime tutuşturdular so-
nuçlarımı. O ana kadar “sağlıklı” olduğumu düşü-
nen ben, rapordaki “kistik oluşum bulunmuştur” 
ibaresiyle şok oldum. Akşamı nasıl getirdim bilmi-
yorum. Annem hekim olduğu için hemen ona gös-
terdim raporu; “bir şeyin yok, ilaç içersen kist yok 
olur” diyene kadar ‘kahretsin, bu sürecimi uzatırsa 
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ve kuruldan geçemezsem, bütün bunları bir daha 
nasıl yaşayacağım’ diye düşünüp durdum. 

21 Haziran tarihinde Plastik Cerrahi’ye gittim saat 
9 buçukta. Doktorun o anda ameliyatta olduğu-
nu, başka işlerim varsa onları halledip bir tur atıp 
gelmemi söylediler. Ben de koştur koştur Kadın 
Doğum’a gittim, doktora “buyurun bunlar da iste-
diğiniz sonuçlar” diyerek koca dosyayı önüne koy-
dum. Öğleden sonra gel; hazır olmuş olur yazaca-
ğım şeyler, dedi. Çıktım odasından. Plastiğin yolu-
nu tuttum yine. Hemen doktor çağırdı beni. Bir-
kaç soru sordu sonra “Soyun” dedi. “Nasıl yani? 
Neden soyunuyorum?” dedim. O da “Seni ameli-
yat edecek doktor olarak görmem gerekiyor” dedi. 
“Ama kadın doğum gördü zaten, notunu aldı.” de-
dim. “O Kadın Doğum, burası Plastik” dedi ka-
dın bana. Lanet girsin diye ona da bir posta soyun-
dum. Baktı, elledi falan sonra da bir sayfa dolusu 
gözlemlerini yazdı. Sonra da kaşe bile basmadan 
“tamamdır buradaki işin şimdilik” dedi. 

Genetiğin Karyotip Analizi dışında 3 tane kon-
sültasyonumu 1 ay içerisinde bitirdim. Çok kısa 
bir sürede bitirdiğimi düşünüyorum. İnsanlar şe-
hir dışından geldikleri ve herhangi bir sağlık gü-
venceleri olmadığı veya testi benim gibi başka bir 
yerde yaptıramadıkları için çok zorluk çekiyorlar.  
Benimle beraber Hacettepe’ye başlayan bir arkada-
şım hem İstanbul’dan gidiş dönüş yol parası hem 
de her seferinde hastaneye verdiği muayene ücre-

tinden ve test ücretlerinden dolayı bıraktı burada-
ki sürecini. Sanırım ben şanslıyım. 

Bu arada belirtmeliyim ki Karyotip Analizi günü-
mü 29 Mayıs gününe aldırabildim. Kan alan hemşi-
re teyze o kadar tatlı ve iyi bir insandı ki sizlere an-
latamam. Halimi hatırımı sordu sanki beni yıllardır 
tanıyormuş gibi bir edayla. Bir önceki kan verişimde 
1 ay kolum mosmor gezdiğimi falan söyledim; o bile 
şaşırdı. Onun kan aldığı yerde değil bir santimetre-
karelik bir morarma, iğnenin girdiği iz bile kalmadı. 
Sonuçları 1-2 ay sonra çıkacak olan bu analiz hak-
kında şunu söyleyebilirim ki; adının “Karyotip ana-
lizi” olduğuna bakıp afili bir şey sanmayın. Bildiği-
miz kromozom testi kendisi; yani genetik cinsiyeti-
nizin ne olduğunu öğrenmek için yapılan bir test. 
Özelde bu testin sonuçları akşamına çıkmasına rağ-
men ücreti de 600 lirayı buluyor. Kaldı ki Hacettepe 
birçok testi, kendi laboratuarından istiyor.  

Plastiğe gittiğim gün, Psikiyatri’ye de uğradım. Gö-
ğüs ameliyatı olmak için herhangi bir kurul rapo-
ru gerekmiyormuş diye duymuştum. Bunun üze-
rine psikiyatra bunun doğruluğunu, kuruldaki ka-
rarı etkileyip etkilemeyeceğini falan sordum. Tam 
olarak bilmediğini; ama tahminine göre pek etkile-
meyeceğini, ancak yine de cinsiyet geçişi konusun-
da bilgili olan hekime soracağını, onu 1 hafta son-
ra aramamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Bu sıra-
da da bulduğum doktorların ameliyat olduğu kişi-
lere ulaşıp nasıl bir yöntem izlediğini, ameliyat ön-
cesi ve sonrası sürecini ve tabii ki maddi giderlerini 
sordum, soruşturdum. 1 hafta sonra doktoru ara-
dığımda, henüz daha öteki doktorla görüşmediği-
ni, bir hafta sonra tekrar aramamı söyledi. Ben de 
1 haftamın dolmasını bekliyorum. 

Bu konsültasyonlar bitince ne olur gerçekten bil-
miyorum; bana sadece bitirip gelmemi söyledi Psi-
kiyatr.  Kurula çıkacağım kesin; ama kurul ne za-
manları toplanıyor o da belli değil. Eylül gibi topla-
nır diyor psikiyatri hekimi. Yaşayıp göreceğim. An-
cak şunu söyleyebilirim ki, bir şeyin üstüne gider-
seniz, o şey oluyor. Ben bu kadar konsültasyonu 
kısa bir sürede hallettim. Eğer Eylül’de toplanırsa 
kurul, kısa sürede de ameliyatlarımı olabileceğime 
inanıyorum. Sevgilerimle

Seni muayene etmem gerekiyor” dedi. İçimden 
lanet girsin, ne olursa olsun diyerek ve titreyerek 
muayene oldum. O 3-4 dakika bile bütün sinirlerimi 
bozmuştu. Sonra da bana pelvik ultrason istediğini 
ve radyolojiye gitmem gerektiğini söyledi. Hemen 
oradan uzaklaşmak istediğim için dosyaları falan 
toplaştırıp kendimi dışarı attım, Radyoloji’nin 
yolunu tuttum. Bana Temmuz 2012’ye randevu 
verebileceklerini söylediler. O kadar sinirlenmiş ve 
çökmüş olan ben de artık patlayıverdim



“Hassas bir durum olduğu için 
anlatacaklarıma, gerek kendi gerek  
toplum yargılarından uzak, bilimsel 
açıdan değerlendirme yapabilecek, 
tamamen önyargısız, objektif 
bakabilecek bir hekim lazım.”

BELKİ 
BİR GÜN 
HAYALLERİM 
GERÇEK 
OLUR...

ADEM ADEMOĞLU
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Mart 2012; uzun yıllardır yaşadığım, bir istek /bir 
hayal/ bir ümit, gece uyumaya çalışırken içimdeki 
ses: “ sabah uyandığımda bir bakacağım ki ellerim, 
yüzüm değişmiş, erkek olmuşum :) yıllarca içimde-
ki bu dürtüyü sadece hayal ederek yaşadım.

 Ne yazık ki yıllar geçiyor; ama bende bir değişim 
olmuyordu, olmayacaktı da.. Karar verdim: bunu 
ben yapmalıyım yoksa hep hayal olarak kalacak. Ve 
hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele etmem 
gerekeceğini kabul ederek karar verdim ve araştır-
ma yapmaya başladım. Öğrendiklerim hiç de iç 
açıcı değildi. Okudukça içim buruluyor ve haya-
lim bana uzaklaşıyordu. Hayalim bana uzaklaştıkça 
içim acıyor ve gözyaşlarım, başıma çektiğim yorga-
nın altında yastığımı ıslatıyordu...

Yüzlerce soru, yüzlerce korku ve yıldırıcı bir sürü 
sebep… Korkularım benden büyüktü, kaybedecek-
lerim yüreğimi sızlatıyordu. Annem, beni en çok 
acıtandı muhtemel kayıplarımın içinde. Keşke ka-
yıplarım olmadan yaşayabilseydim istediğim haya-
tı; ama işte…

Kararımı gerçekleştirmek için üniversite hastanesi-
ne, Psikiyatri Bölümü’ne başvurdum. Ve yaşadıkla-
rım: Psikiyatri Bölümü için sıra aldım, sıram gelin-
ce içeri girdim. İki kişi oturuyordu, çok heyecan-
lıydım; ellerim titriyordu, az biraz da sesim. He-
yecanımın bitmesini bekleyemezdim elbette… Za-
ten asistan doktorun “evet, sorunun nedir” demesi 
beni başlamaya zorladı, bana kalsa sakinleşmek için 
biraz susacaktım ya neyse...

Odada iki kişi vardı. 
- İkiniz de mi doktorsunuz? diye sordum.
- Evet
- Öncelikle bunları söyleyerek başlamak istiyorum. 
Hassas bir durum olduğu için anlatacaklarıma, ge-
rek kendi gerek  toplum yargılarından uzak, bilim-
sel açıdan değerlendirme yapabilecek, tamamen 
önyargısız, objektif bakabilecek bir hekim lazım.  
Nedenini anlattığımda anlayacaksınız.
- Elbette, buyurun
- Cinsiyet değişikli için gerekli takibin yapılması 
için size başvurmuş bulunuyorum.

- Bizden ne istiyorsunuz? 
- Ben bu sürecin başlaması için takip sürecini baş-
latmanızı istiyorum.
- Bu konuda daha önce de gelenler oldu, biliyorum 
ve bir sonuç alamadılar. Ben yinede hocamı arayıp 
sorayım, bu konuda benim bir bilgim yok.
- Tamam. Sorun, bekliyorum.
- Siz dışarıda bekleyin, biz sizi çağırırız.

Dışarıda beklemeye başladım. Bu arada giren çıkan 
hastalar vs. vs… sonunda çağırıldım.

Dr: Hocamızla görüştük. Bu çok uzun bir süreç ve 
daha önce gelenler bir sonuç alamamışlar ve çok 
zor bir süreç!
- Biliyorum, bu benim sorunum… Ben takibin 
başlamasını istiyorum.
- Peki, o zaman Sağlık Kurulu’na gidip dilekçe ver-
meniz gerekiyor, onlar sizi yönlendirecekler, sonra 
bize gelirsiniz.

Çıktım, Sağlık Kurulu’na gittim. Sıra vardı, çok ka-
labalıktı, heyet günüymüş. Bekledim, herkes işini 
görsün ki ben kimseler duymadan durumu anlata-
yım, birkaç kişiye sıramı verdim, bitmiyor… Bak-
tım sıranın biteceği yok uzun sürecek, işlem yapı-
lan küçük pencere önünden çekildim ve odaya gir-
dim. Sekreter “evet?” dedi. Ben de alçak bir sesle, 
buraya gönderdiler, dedim. Sekreter:
- Niçin?
- Cinsiyet değişikliği için…
- 130 TL ödeyeceksiniz.
- Neden SGK bunu ödemiyor mu?
- Öder mi?! Bu kişisel bir durum olduğu için siz 
ödeyeceksiniz. Göz, Kulak Burun Boğaz, Kadın 
Doğum, Nöroloji, Üroloji, Psikiyatri, Dahiliye. Bu 
yazdığım 7 doktordan onay aldıktan sonra, en son 
bana o evraklarla gelin. 

Başladım tek tek söylenen yerlere gitmeye. İlk soru: 
ne için geldiniz? Sağlık kurulu gönderdi deyip dok-
torun odasına giriyordum. Doktor soruyor: evet, 
şikâyetiniz nedir? Cevabım hep aynı: şikâyetim 
yok, Sağlık Kurulu gönderdi. Doktor tekrar soru-
yor: ne için? Ve tek hissettiğim iç sıkışması: ‘offff! 
Her yerde aynı soru ve aynı stres’… “Cinsiyet de-
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ğişikliği için” dediğimde bir anda dikkat kesilen bir 
çift göz… Uzaylı görseler bu kadar şaşırırlar mıydı 
merak ediyorum.  

Dâhiliye tam kan ve rutin biyokimya tetkikleri iste-
di bu arada Oradaki doktor, bu ameliyat Türkiye’de 
yapılıyor mu, diye sordu. Evet, dedim. Odadan çık-
tığımda dışarıda oturan memure: “bunu alıp vezne-
ye gidin” dedi. Aldım vezneye gittim, “tahliller ve 
diğer ücret ile 155 TL” deyince şaşırdım. Neden, 
tahlil içinde mi para ödeyeceğim, diye sordum. “Ta-
bii ki,  ücretli hasta olarak işlem görüyor dosyanız” 
deyince “yanımda o kadar yok” dedim ve çıktım. 

Diğer bölümlere gidip işimi bitireyim bari dedim 
ve kadın doğuma gittim! Git gel, git gel… Sıra yok! 

En uzun bekleyişim orada oldu ve memureye: “ala-
cağım sizi, alacağım” diyorsun, benden sonra ge-
lenler giriyor, nasıl iş bu, dedim. Onlar sonuç için 
gelenler, 41 numaradan sonra sizi alacağım, dedi. 
‘Ohoo!’ Bekle bekle içeri alınmıyorum. Tekrar ca-
mın önüne geçip başımı eğdim, pencere küçük ve 
dar içeri uzatarak başımı, “sen neden sözünde dur-
muyorsun, bu 41 numara hala çıkmadı mı” diye 
hafif çıkış yaptım. “Ben ne yapayım” diye o da bana 
tavır yaptı. Baktım uzun sürecek, bari diğer yere gi-
deyim, dedim, psikiyatriye gittim. Beni görünce o 
ilk karşılaştığım doktor “hocam heyette sizi bekli-
yor” dedi. Gittim heyet odasının önüne, oradaki 
memura: “cemal bey beni görmek istemiş” dedim 
içeri girdim, durumu anlattım, gösterdiler yerini, 
yanına gittim: Beni görmek istemişsiniz, dedim.
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Bu doktor, o iki asistanın hocası, yani uzmanmış. 
“Sizin durumu anlattılar bu konuda ne yapılacağı 
hakkında bilgi almak için, bu işle ilgilenen bir ho-
camıza sordum. durum şu: 7 bölüme gidip onay 
alacaksınız sonra bize geleceksiniz, 6 aylık bir ta-
kip süreci başlayacak, bu arada ayda bir gelerek 
buna devam edeceksiniz. Bu konuda intihar giri-
şimleri olabiliyor bu süreci kaldıramayanlar var” 
diye devam eden uzun bir konuşma yaptı. Ben, 
“hocam biliyorum, gereken neyse yapmaya karar-
lıyım” deyince “tamam o zaman, 7 bölüm dokto-
runa muayene olup gelin” dedi. “Tamam” dedim 
ve çıktım.

Kadın doğuma gittim tekrar, bir hatırlatma ve ni-
hayet içeri alındım. Muayene kapısı açık ve içeride 

bir kadın var, o da muayene olacak bekliyor… İki-
şer, üçer; bazen 4 kişiyi birlikte alıyorlar muayene 
odasına. O kadına “dışarıda bekler misiniz, sıra be-
nim, ben çıkınca gelin” dedim, çıktı, kapıyı kapat-
tım. Dr bu yaptığıma şaşırmış bir şekilde “evet, şi-
kayetiniz nedir?” diye sordu. 
- Bir şikayetim yok, Sağlık kurulu gönderdi, dedim 
yine
- Niçin?
- Cinsiyet değişikliği
- Hmm…

Yanındaki birine -o kişinin vasfı nedir bilmiyorum-, 
“hoca hala burada mı? diye sordu ve “bir dakika” 
deyip odadan çıktı. Kapı açık, ben de bakıyorum… 
O sırada yan odaya girecek olan hocasına seslendi, 
“hocam bir dakika” deyip fısıldadı, hoca odaya gel-
di “siz misiniz” diye sordu, “evet” dedim asistan-
larına dönüp yapmaları gerekenleri söyleyip çıktı. 
Asistan doktor, “yan tarafa geçin hemşire gelip sizi 
hazırlayacak” dedi. Oda içinde bir oda daha vardı, 
oraya girdim, bekledim, hemşire geldi “şikayetiniz 
nedir” diye sorunca “bir şikayetim yok dedim” ve 
sustum. Cevabım merakını giderememiş olacak ki 
çıktı yan tarafta doktorun olduğu yerde fısıldaya-
rak doktora sordu, içerdeki ne iş gibi… Doktor da 
alaylı  gülen bir sesle fısıldayarak bir şeyler gevele-
di... Hemşire “hııııııımmmmmm” dedi gülerek. Si-
nirim bozuldu, iğrendim bu durumdan… Bunlar, 
insan müsveddeleri, boş ver, aldırma; dedim kendi-
me, öylece sakin bir şekilde bekledim. Doktor gel-
di, muayeneyi yaptı çıktı…

Üroloji ve kadın doğum en rahatsız olduğum ve 
negatif elektrik aldığım yerdi. Üroloji  doktoru-
na gittim, durumu anlatınca “hocamıza danışalım, 
öyle size bilgi veririz, yarın gelin dosyanızı alın” de-
yince “dosya bende kalsın, nasılsa geleceğim” de-
dim, aldım çıktım. Üroloji Yardımcı Doçentini 
görmem gerekiyor. Asistan “bekleyin 4 gibi hoca 
gelir” dedi; bekledim, geldi. “Odaya geçin geliyo-
rum” dedi, geçtim, bekledim, geldi. Muayene etti 
ve sorular sormaya başladı: “çocukken tacize uğra-
dın mı?”, “ne zamandan beridir bu düşüncedesin?” 
ve hatırlamadığım  bazı başka sorular… Cevapla-
dım. Bakmadık ne kulak bıraktı, ne başka yer… 

Başladım tek tek söylenen 
yerlere gitmeye. İlk soru: ne için 
geldiniz? Sağlık kurulu gönderdi 
deyip doktorun odasına 
giriyordum. Doktor soruyor: 
evet, şikâyetiniz nedir? Cevabım 
hep aynı: şikâyetim yok, Sağlık 
Kurulu gönderdi. Doktor 
tekrar soruyor: ne için? Ve tek 
hissettiğim iç sıkışması: ‘offff! 
Her yerde aynı soru ve aynı 
stres’… “Cinsiyet değişikliği 
için” dediğimde bir anda dikkat 
kesilen bir çift göz… Uzaylı 
görseler bu kadar şaşırırlar 
mıydı merak ediyorum.  
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İçimden, “ne alaka KBB bile kulak arkama, boynu-
ma bakmadı” diye sinirden gerildim iyice ve baş-
ladı ukalalık etmeye: “bilmelisin ki bu zor iş, sen-
den genetik testi isteyeceğiz ve bu durumun böb-
rek üstü bezlerin fazla çalışmasından da kaynaklı 
bir düşünce olabilir. Ve tüm ameliyatlar yapılsa bile 
tam bir erkek olmayacaksın, bunu biliyor musun?” 
Durdum. Sakin bir şekilde, testosteronun olmama-
sıysa kastınız, biliyorum, dedim. Çocuk sahibi ola-
mama da var, dedi. “Bilgim var, olunuyor kök hüc-
re yöntemiyle” dedim. “Hımm, neyse… Şimdilik 
gidebilirsin, genetik testini alıp öyle gel, o olma-
dan imza atamam” dedi. Ben de “kurula gireceğimi 
söylediler, nasıl olacak bu iş” deyince “kim demiş?!” 
dedi. Cemal bey, dedim. Doktor: “girersin; ama ne-
tice alamazsın bizim onayımız olmadan, onay için 
de o test gerekli” dedi. Ben de “bu nasıl iş, herkes 
bir şey söylüyor, burada kimse doğru bilgilendirmi-
yor” deyince bana, “bu öyle kolay değil, ne bekli-
yorsun ki?!” dedi. “Ben, o testi aldıktan sonra karar 
veririm” dedi, bitirdi görüşmeyi. Bana kendimi en 
kötü hissettiren kişiydi.

Kalktım genetiğe gittim, sordum, “en az 300-350 
TL arası bu test” dedi ve “Haziran’dan önce gün ve-
remiyoruz, Haziran’dan sonra da havaların ısınması 
sebebiyle metabolizmada değişiklikler oluyor, bu-
nun içinde yazın bu test yapılmıyor” dedi. Anladım 
ki bu iş, bir teste bile kalsa bu yaz başlamayacak... 

Ürolojiye gittim ve durum böyle böyle dedim. “Ee? 
Bizden ne istiyorsun?! Bizim yapacağımız bir şey 
yok” dedi. Mecburen çıktım. Kurula gittim,

7 bölüm doktoruna muayene oldum deyip dosya-
yı uzattım. Bana, bunlar muayene birde uzman 
dr imzası gerekiyor, hepsinden imza alıp öyle gel, 
dedi. Başladım 8 katlı hastanede profesör kovala-
maya! Biri yerinde değil, biri yemekte, biri mah-
kemede… Bitap düştüm, çok yoruldum ve mesai 
bitti bitecek, işler yetişecek gibi değildi… Hem 
para için ertesi gün gelmem gerekiyordu, hastane-
den ayrıldım. 

Diğer gün parayı denkleştiremedim, kaldı. Sonra-
ki gün gittim, koşuşturdum tek tek, 6 profesörün 

imzasını attırdım. En son tekrar psikiyatriye git-
tim, Cemal Bey’le konuştum, başımdan geçenleri 
anlattım. Bana “daha önce de söyledim, bu konu-
da en bilgili olan Mehmet Bey’dir, isterseniz onun-
la bir görüşün, mutlaka bizden daha çok yardımcı 
olacaktır, en azından ne, nasıl yapılır diye bilgi ve-
rir size” deyince “tamam” dedim. Arayıp sorayım, 
dedi, aradı, dışarıdaymış. “Gelince görüş ister-
sen” dedi, “tamam” dedim, çıktım. Sonra Mehmet 
Bey’le görüştüm, bana burada, Diyarbakır’da bir 
uzman kadronun olmadığını, kimsenin bu işi bil-
mediğini, bu işin tam kadro olarak yalnız Çapa’da 
yapıldığını anlattı ve oraya yönlendirdi. İmkanı-
mın olmadığını söyledim. O da “burada yaparsan 
bir nevi deneme tahtası olacaksın; çünkü kimse-
nin deneyimi yok. Nasıl yapılır, prosedür nedir bi-
linmiyor… Diyelim burada devam etmekte karar-
lı oldun, devam ettin bir sene sonra bir doktorun 
onay vermemesi ve acemiliği senin tüm emeklerini 
harcar. Sil baştan başlamak zorunda kalmak da söz 
konusu… Bu seni daha çok etkilemez mi?” dedi, 
düşündüm, çıkış yolu yok, “acemilerin  elinde de-
nek olmak istemiyorum” dedim , “tamam o zaman, 
sevk edin” dedim. O da “tamam ederiz; ama bil-
melisin ki bir dahakine başhekim onaylamayabi-
lir” deyince ben de “neden? Sonuçta burada bu ko-
nuda yetersizlik var, bu durumda zaten yapılması 
zorunludur” dedim; ama o da  “kesin bir şey diye-
mem, sen buna güvenme” dedi. “Aman neyse” de-
dim, çıktım oradan da. Kafam kazan gibi olmuş-
tu, çok sıkılmış, bunalmıştım, burada uzman kad-
ronun olması benim için iyi olacaktı, bilmediğin 
bir şehre her ay git, masrafı ayrı, kalma yeri soru-
nu ayrı, tek başına olmanın verdiği hüzün ayrı, say 
say bitmez... Yine de sevke razı oldum.  Çapa’dansa 
Hacettepe’nin tavsiye edilmesi üzerine sevkin ora-
ya yapılması istedim, kabul edildi.
 
Daha sürecin başlaması bu kadar uzun sürerken 
tamamlanması ne kadar sürer hiç tahmin edemi-
yorum. Ne diyeyim… Böyle bir sürece mahkum 
eden, insanın kendi bedenin hakkındaki kararına 
saygı duyup yapılması gerekeni yapmayıp süründü-
ren, ezdiren, zorlayan, zorlaştıran yasalar, zihniyet-
ler ve kişiler dünyada buharlaşıp kaybolsunlar, an-
cak bunu diyebiliyorum..
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1970 doğumlu genç Fransız yönetmen Christop-
he Honoré’yi, ilk kez 2011 yılında 30. Uluslarara-
sı Istanbul Film Festivali’nde gösterilen Banyoda-
ki Adam ‘Homme au Bain’ filmi ile izledik. Adını 
ilk duyuşumuz ise yine bu filmle 2010 yılında ka-
tıldığı Locarno Film Festivali sırasında oldu. Chris-
tophe Honoré, Banyodaki Adam filminde başrolü 
1979 doğumlu genç bir gay porno film yıldızına, 
Fransız oyuncu François Sagat’a vermişti. Üstelik 
bu film Sagat’ın o yıl Locarno’da gösterilen tek fil-
mi değildi. Amerikalı yönetmen Bruce La Bruce’un 
Los Angeles Zombisi ‘L.A. Zombie’ filminde de 
başroldeydi. 2010 Locarno Film Festivali o yıl 
François Sagat’ın başrolünü oynadığı bu iki filmi 
birden davet ettiği için çok eleştirildi, reklam yapıp 
ilgi çekmeye çalışmakla suçlandı. François Sagat’ın 
filmlerin promosyonu için katıldığı festival kendi 
promosyonunu yapma konusunda istediği başarı-
yı gerçekten de sağladı, ancak sinema adına her iki 
film de festivale katılan filmlerin en kötüleriydi.

CHRISTOPHE 
HONORÉ 
VE SEVGİLİLER

CEMAL AKYÜZ
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72 dakikalık kısacık bir film olan ‘Banyodaki Adam’ 
o kadar başarısızdı ki, Türkiyeli izleyici ilk defa iz-
lediği Honoré’ye hemen kötü bir yönetmen gözüy-
le bakmaya başladı. Diğer başrol oyuncuları Omar 
Ben Sellem ve Chiara Mastroianni’nin harcandık-
ları filmin başarısızlığı yönetmenin porno film yıl-
dızı Sagat’yı cinsel obje harici başka bir şekilde kul-
lanmayı başaramamasından kaynaklanıyordu. An-
cak bu film genç bir Fransız yönetmenin adını du-
yurma konusunda çok başarılı oldu.

Honoré’nın 30. İstanbul Film Festivali’ndeki filmi-
ni sevmeyenler, ona, 31. Festivalde bir şans daha 
verdiler ve Sevgiliye ‘Les Bien-Aimés’ filmini iz-
lemeye gittiler. Chiara Mastroianni’ye; başrolde, 
bu sefer bir porno film yıldızı değil annesi, efsane 
Fransız oyuncu Catherine Deneuve eşlik ediyordu. 
Oldukça kalabalık kadrolu bu müzikal film tam 
130 dakika uzunluğundaydı; ancak belki de bek-
lentileri çok yüksek olmayan seyirci küçük bir mü-
zikal başyapıtla karşılaştı. 

François Ozon’un en iyi dönemlerinde çektiği ‘8 
Kadın’ filmini hatırlatan bu müzikalde o filmin ter-
sine bilinen eski klasik pop parçaları yerine Alex 
Beaupain’in bu film için yazdığı çok sayıda şarkı 
kullanıldı. 8 Kadın’ın oyuncularından Ludivine 
Sagnier’in de rol aldığı film bu sayede iki film ara-
sındaki akrabalık bağını daha da sağlamlaştırdı.

Sevimli şarkılarıyla izleyiciyi büyüleyen film;  ön 
planda bir kadının 40 yılını anlatırken arka planda 
seks işçiliği, eşcinsellik, politik göçmenlik, komü-
nizm, doğu bloğunun yıkılması ve HIV pozitif gibi 
son 40 yılın gündeminde tartışma konusu olan bü-
tün insanlık durumlarını işliyor. 

Seks işçiliğinin fazladan para kazanmak için zaten 
işi olan bir kadın tarafından yapılması, bu kadı-
nın bu işten para alsa da almasa da 60’ında bile 
bundan pek vazgeçmemiş olması filmde didaktik 
olmayan, kimseyi kurban olarak göstermeyen bir 
dille anlatılmış. Son 10 yılda Avrupa Sineması’nda 
yapılan trafik kurbanı seks işçisi zavallı kadın im-
gesini temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze ko-
yan, seyirciyi beyinsiz addederek karabasan dozu-
nu durmadan arttıran filmlerden sonra bu film 
taptaze bir bakış açısı sunuyor. Kadının kurban-
dan başka hiçbir şey olmadığını ve sadece başkala-
rı tarafından, başkaları yararına alınıp satıldığı tezi 
dışına çıkamayan ve aslında başka bir bakış açısı-
na hiç şans tanımadığı için doğrudan kendisi, bu 
konuyu ve kadını sömüren konuma düşen sinema-
cıların mutlaka izleyip üzerine düşünmesi gereken 
bir film ‘Sevgililer’.   

Filmin HIV pozitifli karaktere bakışı da son derece 
ilginç ve daha önce sinemada hiç denenmemiş bir 
finale damga vurmuş. Ne olduğunu söylemiyorum; 
ama bu temayı da sadece kurban ya da zavallı hasta 
bakışından çıkaran yönetmen aslında acınacak hal-
de olanın ve asıl hastanın toplum ve acıma duygu-
sunun zorla empoze edildiği insanlar olduğunu çar-
pıcı bir şekilde göstermiş.

İstanbul Film Festivali izleyicisi Christophe Hono-
ré’ye bir şans daha verdiği için çok şanslıydı, hem 
çok iyi bir film izlediler hem de geçen yıl bu yö-
netmene vurulan kötü damgasını kaldırdılar. Sanat 
hayatına HIV pozitif konusunu işleyen bir roman-
la giren sonra bu romanı sinemaya da aktaran bu 
genç eşcinsel sanatçı, kısa sürede 12 roman, 2 tiyat-
ro oyunu, 8 senaryo yazarak, televizyon ve sinema 
için çektiği uzunlu kısalı 10 film ile sanat dünya-
sında çok iyi bir konuma geldi. Türkiye’de daha ya-
kın bir ilgi ve takibi hak ediyor.
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“…İkiyüzlü yaşamak zorunda bırakılmadığı-
mız bir hayat diliyorum hepinize” 
“Hepimiz (diğer pek çok baskı formlarından biri 
olan) homofobi ismi verilen büyük bir kirliliğin 
içinde doğduk ve bu üzerimize bir asit yağmuru 
gibi yağıyor. Bazı insanların ruhlarını dibine ka-
dar eritirken diğerlerine yüzeysel olarak yaralaya-
bilir; ancak kimse ondan kaçamaz. Suçlu biz de-
ğiliz. Bu kirliliğin oluşmasında rolümüz olma-
dığı gibi bunun üzerine yağmasını da biz iste-
medik. Diğer taraftan hepimiz suçluyuz, birle-
şip yaşadığımız bu homofobik ortamın parçala-
yıcı etkisinden kendimizi koruyacak bir ortam 
inşa edemediğimiz için. Bu kirliliği temizleye-
cek adımlar attığımızda hepimiz daha rahat ne-
fes alacağız.” 
(Warren J. Blumenfeld)

Bu söz, biz Yeni Demokrat Kadınlar açısından ho-
mofobiyi özetleyen ve ona karşı mücadelede umut 
veren bir sözdür. Yazımıza bu sözle başlamayı bu 
yüzden önemsedik.

TRANSFOBİ 
ve HOMOFOBİYLE 
YÜZLEŞMEK

Yeni Demokrat Kadınlar
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Bizler yaklaşık 3 yıldır kadın sorunu üzerine tartış-
malara yoğunlaşmış ve sonuç olarak Yeni Demok-
rat Kadınlar örgütlenmesini “yaratmaya” (bu sözün 
altını özellikle çizmek gerekir) başlamış devrimci 
kadınlarız. Malum, bizim açımızdan, hayatın her 
alanında birey olmak; zor ve mutlaka mücadelesi 
verilmek zorunda olan bir olgudur. Devrimci olma 
iddiasını taşıyan kadınlar olarak bu alanda da nice 
zorluk yaşadığımızı burada uzun uzun anlatmaya 
gerek yok. Keza konumuz zaten bu değil.

Kadın örgütlenmesi tartışmaları içimizde başladı-
ğında nice olumlu ve de olumsuz tepkiyle karşı-
laştık. Tartışmalarımızı “sınıfsallıktan uzaklaşmak-
la” itham edenlerimiz de oldu. Bizi “cinsiyetçilikle” 
suçlayanlar da… Birkaç defa kadın arkadaşlarımız 
polis tarafından taciz edildi/kaçırılmak istendi, vs. 
Ancak tüm bunları yaşarken, bir taraftan da “kadın 
sorunu” denilen deryada kulaç atmaya başlamış ve 
her yeni makaleyle, kitapla bir kat artan “şaşkınlığı-
mızla”/el yordamıyla ilerlemeye çalışmıştık.

“Kadın-erkek el ele…” ile başlayan sloganların ya 
da “Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olma-
dan kadın kurtulmaz” gibi söylemlerin altının ne 
kadar boşaldığını (boşalttığımızı) gördük. Bu slo-
ganların “kadının kurtuluşu” için ne denli yetersiz 
kaldığını kendi “yaralarımızdan” anladık.

İşte tam bu süreçte bizim için “yeni” (ama aslın-
da hiç de yeni olmayan) bir tartışma daha başladı 
içimizde. Şimdiye kadar “yabancı” kaldığımız/ kal-
mak istediğimiz eşcinsellik üzerineydi bu tartışma-
lar… Ve bu tartışmalar başladığında içimizde koca-
man, karanlık bir kitlenin farkına vardık. HOMO-
FOBİ! Her birimizin cinsel kimliği konusunda var 
olan ön kabul duvarlarımızın kalınlığı korkuttu gö-
zümüzü. Ama yine de “yılmadık”! Tartışmalarımızı 
sürdürmeye devam ettik. Daha çok okuduk ve bir-
çok dergiyi yakından takip etmeye, LGBT kurum 
ve kuruluşlarıyla daha çok vakit geçirmeye çalıştık. 
Ama yeterli mi? Kesinlikle “yeterli” değil. Bu, bi-
zim açımızdan ancak bir başlangıç olabilir. Lubun-
ya dergisi için hazırladığımız aşağıdaki çalışmamı-
zı okuduğunuzda eminiz ki, siz de bunun ancak bir 
başlangıç olabileceğini düşüneceksiniz. 

Ne kendimizin ne yoldaşlarımızın ne de dünya üze-
rindeki hiçbir insanın “ikiyüzlü” bir yaşam sürme-
sine izin vermeye artık tahammülümüz yok. Şim-
diden teşekkürler…

Herkesin Ötekisi... LGBT Bireyler
Erkek egemen/ heteroseksist/ homofobik sömürü-
cü sistemin kurumları tarafından oluşturulan ve 
toplumun en küçük hücresine kadar sinen toplum-
sal cinsiyetin, en çok etkilediği kesimlerin başında 
LGBT’ler gelir.

Toplum ve sistem tarafından çok uzun süreler gör-
mezden gelinen cinsel yönelim ve cinsel kimlik 
daha sonrasında cinsel yönelim ve cinsel kimlikle-
ri nedeniyle nefret saldırılarının hedefi haline geti-
rildi. Batı’dan gelen kötü bir alışkanlık, tedavi edil-
mesi gereken bir hastalık, bir günah, cinsel sapkın-
lık olarak lanse edildi. Hatta toplumun en ilericile-
ri olan devrimci-demokrat kesim ve hareketler tara-
fından dahi yok sayılan ya da “en iyi ihtimalle” üs-
tüne daha sonra düşünülecek, şu an ilgilenileme-
yecek/ aciliyeti olmayan bir konu olarak ele alınan 
bir konu oldu.

LGBT (Lezbiyen-Gey-Biseksüel-Trans) bireyler, 
cinsel kimliklerini açıkladıklarında toplumda kap-
samlı bir baskıya maruz kalırlar. Fiziki, sözlü, psi-
kolojik ve/veya cinsel saldırılara uğrar; yakınları, 
dostları, komşuları, tanıdıkları tarafından dışlanır, 
çalıştığı yerlerde cinsel yönelimleri bahane edilerek 
ya da “genel ahlaka aykırı davrandığı” söylenerek 
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işten çıkarılırlar, hatta özellikle trans kadınlar hiç-
bir işe alınmayarak fuhuş sektörüne itilir ve nefret 
cinayetine kurban gider.

Bu baskı ve ayrımcılık yapanlar cephesinde, bu işi 
en sistemli gerçekleştiren devlettir. Devlet; LGBT 
bireyleri, “genel ahlaka aykırı davranışlar sergile-
me”, “kaldırım işgali” gibi bahanelerle “Kabahat-
ler Kanunu” kapsamında her fırsatta gözaltına alır, 
karakolda işkence uygular, aşağılar; cinsel taciz, te-
cavüzde bulunur, tutuklar, dernekleri sudan gerek-
çelerle kapatır.

LGBT’ler; toplumun hastalıklı, kimlik bunalımı 
yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları olan ve “bilim-
sel” olarak da hormonları “anormal” olan bireyler 
olarak lanse edilir ve topluma böyle öğretilir. Bu 
yüzden de hem aile hem toplum hem de devlet ta-
rafından “tedavi” ettirilmeye çalışılırlar. Oysa do-
ğadaki insanı heteroseksüel cinsel kimliklerinden 
ibaret gören ve geri kalan kimlikleri inkar eden bu 
anlayış, doğadaki yaşam çeşitliliğine aykırıdır. Do-
ğada 1500’den fazla tür hayvanda eşcinsel ilişkile-
re rastlandığı yine bilimsel bir veridir. Aslında do-
ğada var olan heteroseksüel kimlikler ne kadar do-
ğalsa ve normalse, eşcinsellik de o kadar doğal ve 
normaldir.

Eşcinsellik, sınıflı toplum tarihinden daha önceki 
dönemlerde dahi var olan bir durumdur. Helen-
lerden, Mısır tarihinden, Antik Yunan tarihinden 
yaygın olarak günümüze kalan ve “en gerçek aşk iki 

erkek arasında yaşanandır” söylemi ile özdeşleşen 
eşcinsellik hikayeleri, Lut Kavmi’nin eşcinsel iliş-
kiler yüzünden Tanrı ve Nuh’un gazabına uğradığı-
na dair rivayetler; yakın tarihte ve yakın coğrafyada 
yaşanmış Osmanlı İmparatorluğu’nda oldukça yay-
gın olan “oğlancılık”, “sevicilik” kavramları; bunun 
göstergeleridir.

Eşcinsel bireylere yönelik ithamlardan en sık kul-
lanılanı “ahlaksızlık”tır. LGBT bireylerin sahip ol-
mamakla suçlandıkları “ahlak”, egemen sınıflara ait 
ve özel mülkiyetin izlerini taşıyan bir kavram du-
rumundadır. Bu ahlak ikiyüzlüdür ve bir patronun 
“metres tutmasını” ayıplamaz; ama bir genç kadı-
nın sevdiğiyle kaçmasını bağışlamaz ve kadını kat-
leder. Yine bu ahlak kavramı, fuhuşu lanetler; ama 
“genelev” denilen ve fuhuş yaptırılan yerlerden ver-
gi alır, aile içinde yaşanan cinsel istismarı gizler 
veya görmezden gelir.

Cinsel Tercih Değil Cinsel Yönelim
Eşcinsellik için cinsel tercih kavramının kullanıl-
ması çok tehlikeli ve meseleye yaklaşımımızı ters 
köşeye yatıran bir durumdur. Eşcinsellik, cinsel 
tercih değil cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği 
olarak adlandırılması gereken bir olgudur. Tercih 
denildiğinde, eşcinselliğin değişebilir bir durum ol-
duğu ve kişilerin bunu “hobi” olarak seçmiş olabi-
leceği iddia edilmiş olur ki bu kavramı kullanmak/
savunmak eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve şiddeti 
meşrulaştıran zihniyetle aynı kulvara sürükler bizi. 
Bizim açımızdan eşcinselliğin tercih değil yönelim 
olduğu önemli bir noktadır.

LGBT’ler ve Fuhuş
LGBT’ler söz konusu olduğunda en sık tartışıl-
maya açılan meselelerden biri de LGBT bireylerin 
çok büyük bir oranının fuhuş sektöründe yer aldı-
ğı savı ve bu durumun fuhuşu özendirip özendir-
mediğidir. Halbuki bu sektör ağırlıkla trans kadın-
ların yer aldığı bir sektördür. Seks işçiliğinin bütün 
LGBT’lerle ilişkilendirilmesi mümkün değildir.

Eşcinsellerin maruz kaldığı ayrımcılığın önemli bir 
parçası da cinsel yönelimleri dolayısıyla işten atıl-
ma ve işe alınmama durumudur. LGBT bireyler; 

“İşte tam bu süreçte bizim için “yeni” 
(ama aslında hiç de yeni olmayan) 
bir tartışma daha başladı içimizde. 
Şimdiye kadar “yabancı” kaldığımız/ 
kalmak istediğimiz eşcinsellik üzerineydi 
bu tartışmalar… Ve bu tartışmalar 
başladığında içimizde kocaman, karanlık 
bir kitlenin farkına vardık. HOMOFOBİ!” 
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cinsel yönelimleri ve cinsel kimlikleri nedeniyle 
“genel ahlaka aykırı davranışlar sergilemek”, “iş ar-
kadaşlarını rahatsız etmek”, “müşteri kaybedilme-
sine sebep olmak” gibi ayrımcılığı pekiştiren söy-
lemlerle ya da “sen bu işe uygun bir eleman değil-
sin”, “benim eşcinsellerle kişisel bir sorunum yok; 
ama koşulları biliyorsun”, “işi beceremiyorsun” gibi 
bahanelerle işlerinden atılırlar. (Eşcinsel örgütlerin 
hazırladıkları verilere göre iş arayan açık LGBT bi-
reylerin % 95.7’si, yani neredeyse tamamı iş konu-
sunda sorun yaşıyor.)

LGBT bireyler, işlerinden atılıyor ve iş bulmakta 
bu kadar yüksek oranda zorlanıyorlarsa ne yapma-
lılar? Fuhuşa karşı mücadele eden, en azından fu-
huşun yok edilmesi gerektiğini düşünen biz dev-
rimcilerin bu konuda bir alternatifimiz var mı? 
Kesinlikle fuhuşu, kurtuluş yolu olarak görmü-
yor ve göstermiyoruz. Yalnızca somutta var olan 
bir gerçekliğe işaret ediyoruz. Ve LGBT bireyle-
rin; fuhuş sektörüne itilmesi durumunda, dev-
rimcilerin, LGBT bireyleri bu sektöre iten siste-
mi görmezden gelip bu sistemin mağduru olan 
LGBT’leri hedef almasının devrimci bir tutum ol-
mayacağını söylüyoruz.

Sonuç olarak LGBT kimliğini, fuhuşu özendiren 
bir durum olarak görüp LGBTlere yönelik ayrım-
cılığı yok saymak gerçekçi ve adaletli değildir ve bu 
iddiayı önümüze sürerek sistemin baskı altına aldı-
ğı ve ayrımcılığa maruz bıraktığı eşcinsellerin mü-
cadelesine dahil olma sorumluluğumuzu görmez-
den gelemeyiz/gelmeyeceğiz. 

LGBT Bireyler ve Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet, LGBT’ler ve kadınların maruz 
kaldığı ayrımcılık, baskı ve kötü muameleye maruz 
kalmalarında rol oynayan başat konulardan biridir.

Kadını, erkek egemenliği altında baskı ve ayrımcılı-
ğa mahkum eden burjuva-feodal sistemin, cinsiyet-
lere biçtiği sınırlar da bu bakış açısı ile oluşturul-
muştur. LGBT olmanın kendisi, yüzyıllardır kadın 
ve erkeğe biçilen rollere aykırıdır. Toplumsal ola-
rak beynimize kodlanan ezbere aykırı bir durum-
dur LGBT olmak. Bu yüzden de kadın sorununda, 

karşı mücadele verilmesi elzem olan toplumsal cin-
siyet meselesi, LGBT bireyler ve mücadelesi açısın-
dan da önemli bir konudur.

LGBT bireylerin görünür olma/ hak alma ve yok 
sayılmaya karşı mücadeleleri toplumsal cinsiyet 
rollerini çatırdatmaktadır; çünkü LGBT bireylerin 
var ve görünür olması toplumun kurulu düzeni-
ni ve toplumsal cinsiyetin temel argümanlarından 
olan anne-baba-çocuktan oluşan “kutsal aile” kav-
ramının genel geçerliğini bozar. Bu durumun sor-
gulanmasına neden olur.

Özel mülkiyetin temel taşı olan toplumun bu ku-
rulu düzeni ve “kutsal aile”ye karşı duran LGBT 
var oluş; sistem tarafından yok sayılır, baskı ve ay-
rımcılığa maruz bırakılır, demokratik mücadele 
alanları ellerinden alınır/kısıtlanır, yatak odalarının 
duvarlarının dışında görülmeleri istenmez. 

Peki bizim bu durum karşısındaki duruşumuz ne 
olmalı? “Halkın değerleri, ahlakı” denilerek, eş-
cinselleri ve mücadelelerini yok sayma/ ayrımcılık 
yapma konusunda sistemle aynı duruş mu sergilen-
meli? Yoksa devrimcilik misyonunu yerine getire-
rek eşcinsellere yönelik sistemin saldırılarına karşı 
birlikte mücadele mi yürütülmeli?

Sorumuzun oldukça “yönlendirici” olduğu açık-
tır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki sistemle aynı 
duruşu sergilemek, açıkça bu erkek egemen/homo-
fobik sömürü düzeninden kopuş sağlanamadığı-
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nı gösterir. Bu konuda devrimcilerin oldukça so-
run yaşadığı açıktır. LGBT olduğu için mücadelesi 
küçümsenen ve eğer bir kurumda mücadele yürü-
tüyorsa devrimci kurumdan dahi uzaklaştırılabilen 
örnekler mevcuttur.

LGBT bireylerin ve kadın sorunun yaşadığı or-
tak sorunlardan bir diğeri de bu cinsel kimlikle-
rin erkek egemenliği/homofobik anlayış tarafın-
dan salt cinselliğe indirgenmesidir. Kadını cinsel 
meta olarak gören ve pazarlayan anlayış, aynı duru-
mu LGBT’ler için de geçerli kılmaktadır. Bu cinsel 
kimlikleri “cinselliğe” sığdıran anlayış, bu yüzden 
kadın ve LGBT’lere her türlü baskı, şiddet ve ay-
rımcılığı reva görür. “Ahlak” kavramı aracılığıyla bu 
baskı ve ayrımcılığı derinleştirir. Dolayısıyla hem 
heteroseksüel kadın hem de LGBT bireylerin cin-
sel kimlik ve özgürleşme mücadelelerini yok say-

“LGBT olmak sistem açısından 
bir tehdit olarak algılanıyor ve 
bu yüzden de sistem LGBTleri yok 
saymaya, baskı altına almaya ve 
toplumdan tecrit etmeye çalışıyor. 
Bizim bu durumda yapmamız 
gereken sistemin karşısında ve 
LGBT hareketin yanında yer 
almak. Tarihin biz devrimcilere 
yüklediği sorumluluğun bir 
parçasıdır bu…”
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maya, küçümsemeye; engel olamıyorsa bastırmaya, 
yok etmeye; yine de engel olamıyorsa sisteme, ken-
disine kanalize/entegre etmeye çalışır.

Homofobi Bir Hastalıktır
Eşcinsellere, eşcinselliğe yönelik kaygı ve/veya kor-
ku olarak kısaca tanımlanabilecek olan homofo-
bi; sık sık uzak durma, yadırgama ve nefretle te-
zahür eder. Bu tip davranış biçimlerine ise homo-
fobik denir. Homofobi bir ayrımcılık türüdür. Bu 
ayrımcılık kendisini, cinsel yönelimleri sebebiyle 
“itici” bulma, arkadaş- yoldaş- dost- meslektaş- ak-
raba olmak istememe, sokakta/ fabrikada/ apart-
manda/ mahallede görmek istememe, tahammül 
edememe, aşağılama, hakaret etme, şiddet uygu-
lama, öldürme… şeklindeki davranış biçimleri ile 
ortaya koyar. Homofobi, heteroseksüel bireyler ta-
rafından kısaca “ne yapayım, ben de böyleyim. Isı-
namıyorum bir türlü o tür insanlara…” gibi yo-
rumlarla başlayıp “bir-iki tanesini alıp sallandıra-
caksın meydanda; bak bakalım, bir daha insan içi-
ne çıkabiliyorlar mı?” söylemlerine dönüşebilen ve 
hatta bunu pratiğe dökerek nefret cinayetleri ör-
gütleyen bir hastalıktır.

Homofobi sadece çok kalıplaşmış cinsiyet rollerini 
kabul eder. Yani dünya üzerinde var olan cinsiyet 
kimliklerini kadın ve erkek ile sınırlandırır. Bu rol-
lere uymayan kişiler kendilerini ifade şekilleri se-
bebiyle homofobi yoluyla cezalandırılır.

Homofobinin erkek egemen/heteroseksist sistem 
tarafından üretilen bir davranış biçimi olduğu-
nu belirtmeliyiz öncelikle. Dolayısıyla çeşitliliği 
ve kolektifi yok sayan bu sistem tarafından üre-
tildiği ve buna karşı mücadele etmemiz gerekti-
ği ortadadır.

Genellikle bireysel bir olgu ya da psikolojik bir du-
rum olarak ele alınsa da, bir toplumsal grubu he-
def alan ideolojik, politik, kültürel bir sorun/sos-
yal bir olgudur homofobi. Keza sistemin devlet, 
yargı, polis, medya vs. eliyle LGBT bireylere kar-
şı örgütlediği bu ayrımcılığa “bireysel homofobi” 
ile katkıda bulunulması sistemin kirliliğine bulan-
maktan başka bir şey ifade etmez aslında.

Sonuç Yerine

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki eşcinselle-
rin oranı %12. Oldukça yüksek olan bu orana bir 
de toplumsal baskıdan kaynaklı cinsel yönelimini 
ifade edemeyen ve yaşayamayan eşcinselleri de ek-
lediğimizde ortaya çıkan tablonun önemini görü-
rüz. Üstelik %12 sadece eşcinselleri ifade etmekte 
tüm LGBT’leri ifade etmemektedir.

Elbette bizim için önemli olan sayısal oranın azlığı 
ya da çokluğu değil, sistem açısından durduğu yer-
dir. LGBT olmak sistem açısından bir tehdit ola-
rak algılanıyor ve bu yüzden de sistem LGBTle-
ri yok saymaya, baskı altına almaya ve toplumdan 
tecrit etmeye çalışıyor. Bizim bu durumda yapma-
mız gereken sistemin karşısında ve LGBT hare-
ketin yanında yer almak. Tarihin biz devrimcilere 
yüklediği sorumluluğun bir parçasıdır bu…

Kaos GL dergisinin 104. sayısında yer alan ve De-
niz isimli eşcinsel bir öğretmen ile yapılan “Açık 
‘Deniz’lere…” röportajdan bir cümle aktaralım: 
“…ikiyüzlü yaşamak zorunda bırakılmadığımız 
bir hayat diliyorum hepinize.” Bizler de sistemin 
baskılarından dolayı insanların “ikiyüzlüce” yaşa-
mak zorunda bırakılmadığı, insanca bir yaşamın 
kavgasını veriyoruz aslında. Bu yüzden toplumun 
değişmesi için başta bizler bakışımızı değiştirmeli 
yani sistemin bakışından arınmalıyız. 



Yeni Demokrat Kadın, Lubunya Dergi’nin şid-
det konulu son sayısına katkıda bulunmak istedi-
ğini belirtmiş ve yazı göndermişti. Yazılarını eleş-
tirmemizi talep etmişlerdi. Öncelikle Yeni Demok-
rat Kadın’a katkılarından dolayı teşekkür ederek 
söze başlamak istiyoruz: yazıyı mümkün olduğun-
ca orijinalini korumaya çalışarak; fakat kavram kar-
gaşasından doğan hataları düzelterek, yanlış kulla-
nılan terimleri doğrularıyla değiştirerek yayınlama-
yı tercih ettik. Biz trans aktivistlerinin yılmadan 
düzeltmemiz gereken bazı hatalar Yeni Demokrat 
Kadın’ın bu son yazısında da yer almaktaydı. Bun-
ların altını çizerek yazılı olarak sıkıntılarımızın ne-
denini anlatmak istiyoruz. Bunu diyalektif bir tar-
tışma olarak ele almalarını umuyoruz.

Blumenfeld isimli bir yazarın katkısıyla başlıyor 
Yeni Demokrat Kadın’ın yazısı. Burada homofobi 
tanımlanmış, Yeni Demokrat Kadın da homofobi-

YENİ DEMOKRAT 
KADINLAR’IN 
TRANSFOBİ 
ve HOMOFOBİYLE 
YÜZLEŞMEK HAKKINDAKİ 
KATKISI ÜZERİNE

Elçin Kurbanoğlu - Berk İnan
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yi özetleyen ve ona karşı umut veren bir söz ola-
rak, bir şiar olarak bu alıntıyla başlamışlar sözleri-
ne. Buradaki sıkıntı transfobinin ve bifobinin ek-
sikliğidir. Hadi bifobiyi geçelim, zira o hep geçi-
lir, transfobi ve homofobi birçok zaman farklı kay-
naklardan beslenmektedir. Bu nedenle homofobi-
nin yanında transfobinin tanımlanmadığı bir baş-
langıç, eksik bir başlangıçtır. Bu eksik başlangıç ya-
zının devamının da eksik kurgulanmasına yol aç-
mıştır. Örneğin:

İşte tam bu süreçte bizim için “yeni” (ama aslın-
da hiç de yeni olmayan) bir tartışma daha baş-
ladı içimizde. Şimdiye kadar “yabancı” kaldığı-
mız/ kalmak istediğimiz eşcinsellik üzerineydi 
bu tartışmalar… Ve bu tartışmalar başladığında 
içimizde kocaman, karanlık bir kitlenin farkına 
vardık. HOMOFOBİ! 

Yazının LGBT bireylerin her yerin ötekisi olduğu 
kısmında ise özellikle LGBT’lerin zaman zaman 
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fuhuş sektörüne itildikleri söyleniyor. Biz bu sektö-
rü seks işçiliği olarak adlandırıyoruz. Zorunlu seks 
işçiliğine karşı mücadele etmekle beraber seks iş-
çiliğinin de bir emek biçimi olarak tanınması için 
mücadele veriyoruz. Fuhuş sektörüne itilmiş olan 
birçok insan olduğu gibi, seks işçiliği yaparak haya-
tından memnun olan da birçok insan olabilir. Bir 
fahişeye fahişe derseniz alınmayabilir; ama siz dev-
rimci kadınlar olarak – ki yazınızda da bunun altı-
nı özellikle çizmişsiniz – seks işçilerini “kurtarma-
ya” giriştiğiniz zaman farkında olmadan da olsa bir 
hiyerarşiye ve ötekileştirmeye yol açmış bulunu-
yorsunuz. “Fuhuşa karşı mücadele eden, en azın-
dan fuhuşun yok edilmesi gerektiğini düşünen biz 
devrimcilerin bu konuda bir alternatifimiz var mı?” 
demişsiniz. Alternatifiniz sözü öznelere bırakmak-
tır. Aksi halde devrim yine farklı bir tür ezen ezi-
len ilişkisinin üzerine kurulmuş olacağından sizin 
anladığınız anlamıyla bir devrim olmayacaktır. Biz 
ezen- ezilen ilişkilerinin ve varsayımsal tüm hiye-
rarşilerin ortadan kalkmadığı bir devrim istemiyo-
ruz, devrimden bunu anlamıyoruz. 

Başka bir kavram kargaşası da şu cümlenizde görü-
lüyor: “Eşcinsellik, cinsel tercih değil cinsel yöne-
lim ya da cinsiyet kimliği olarak adlandırılması ge-

reken bir olgudur”. Yazınızın birçok yerinde, cin-
sel kimliği ve cinsel yönelimi aynı şey gibi algıladı-
ğınız anlaşılıyor, belki sadece homofobi kavramını 
kullanmanız ve aslında örneğin trans kadınları kas-
tederken “eşcinseller” demiş olmanızın altında ya-
tan nedenlerden biri de bu olabilir. Cinsiyet kim-
liği, bir kişinin şahsi, bedensel deneyimidir. Ör-
neğin trans kadın olmak, trans erkek olmak cinsi-
yet kimliğidir. Cinsel yönelimse, yöneldiğiniz ikin-
ci bir kişi üzerinden tanımlanır. Örneğin eşcinsel, 
lezbiyen, biseksüel ya da heteroseksüel veya aseksü-
el olması kişinin cinsel yönelimiyle ilgilidir. Cin-
sel yönelim birbirinden ayrı iki kavramdır; ama be-
raber bulunabilirler, yani bir kişi hem transseksüel 
hem de (örneğin) biseksüel olabilir. Cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliğini beraber ifade eden kavramsa 
cinsel kimliktir.

Son olarak, toplumsal cinsiyetin temel dayanakla-
rından olan anne-baba-çocuktan oluşan çekirdek, 
“kutsal aile” kavramının genel geçerliğini LGBT 
bireyler bozmayabilir. Özellikle eşcinsel evliliğin 
yasal olduğu ülkelerdeki LGBT Hareketlerinin en 
önemli tartışma konularından biri LGBT ailelerin 
de heteroseksizmi yeniden üretip üretmediğidir. 
Mutlu mesut evlenip çoluk çocuğa karışmak iste-
yen LGBT bireylerin var olduğu gerçeğini unutma-
mak gerekir. Türkiye’de de kendisine evlilik ve ev-
lat edinme gibi medeni hakların tanınması durum-
da bu haklardan istifade etmek isteyecek LGBT bi-
reyler vardır. Bu kişilerin kuracağı ailelerin “kutsal 
aile”yi yeniden üretmeyecekleri garanti edilemez.

Homofobiyle birlikte transfobi de bir hastalıktır. 
Bifobiyse çok çok ayrı bir hastalıktır. Biseksüellere 
gelen “Peki, hangi tarafı daha çok seviyorsunuz?”, 
“Kadınları bıraktın bakıyorum / Erkekleri bıraktın 
bakıyorum”, “Çok güzel / yakışıklı olduğun için 
(doyduğun için) öyle olmuştur” gibi söylemler bi-
fobiye ait ifadelerdir. Biseksüellik LGBT Hareket 
içinde de yeterince tartışılmadığı için bu konuda 
özeleştiri vermek gerekir.

Çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederek önü-
müzdeki sayılarda da tartışmalarımıza devam etme-
yi umuyoruz.

“Alternatifiniz sözü öznelere 
bırakmaktır. Aksi halde devrim yine 
farklı bir tür ezen ezilen ilişkisinin 
üzerine kurulmuş olacağından sizin 
anladığınız anlamıyla bir devrim 
olmayacaktır. Biz ezen- ezilen 
ilişkilerinin ve varsayımsal tüm 
hiyerarşilerin ortadan kalkmadığı 
bir devrim istemiyoruz, devrimden 
bunu anlamıyoruz.”
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Size ne kadar çok benzersem beni o kadar çok “se-
veceğinizi” biliyorum; çünkü her zaman kendiniz-
le aynı olanı “sevdiniz”, yanılıyor muyum? Beni se-
vebilmeniz için yaratanımızın, dinimizin, dilimi-
zin, milliyetimizin aynı olması gerekir, değil mi? 
Aynı olmazsa zaten bunu uluorta her yerde söyle-
yemem! “-Mış” gibi davranmam gerekir zaten. Si-
zin Türk bayrağını açtığınız gibi ben de kendi bay-
rağımı açıp yürüyemem; çünkü burası “Müslüman 
Türkiye Cumhuriyeti!” Öyle değil mi?

Bir de sizin cinsiyet sisteminize uymam gerekir ta-
bii. Yani kadın gibi kadın, adam gibi de adam ol-Fo
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DEĞİL Mİ?
İLKSEN

“Sizinle aynı olamadığım için 
beni sevmediniz biliyorum. 
Fakat inanın büyüyünce ne 
olacaksın diye sorduklarında 
gecelerin baykuşu, otobanların 
ateş böceği olmayı,  her gece 
para karşılığında tecavüze 
uğramayı istemedim. “Çok 
şükür bugün de Azrail’in 
elinden kurtuldum” diye bir oh 
çekmeyi de hayal etmedim!”

malıyım! Hadi adam gibi kadın olsam neyse, bel-
ki öldürülmekten yırtarım; “Erkek Fatma!” diye la-
kap takar, bazen “gel bakalım gücünü görelim” diye 
kavga etmeye kalkar (fırsatını bulsanız taciz, teca-
vüze kadar yol uzar); fakat sürekli önümdeki amı 
işaret ederek aslında hiç erkek olamayacağımı ha-
tırlatmaya çalışırsınız. Amma velâkin erkekliğin 
“gibisi” dahi kurtarır ölümden beni. Yine de burası 
Müslüman bir Türkiye, ne olacağı belli olmaz, de-
ğil mi? Herkes melek burada, herkes Azrail…

Ya kadın gibi adam olsam?  Önümdeki sikle utan-
madan “kadın gibi” kıvırtarak yürüsem? Ya kırk beş 
numara ayaklarımla topuklu “kadın” ayakkabıları-
nın içine sığmaya çalışsam?  Tıraş edilmiş sakalla-
rıma fondöten, dudaklarıma ruj sürüp mini eteği-
min altından görünen jartiyerimle her sabah soka-
ğınızın önünden geçsem? Fırından simit alıp ma-
hallenin kahvesinde oturup çayımı yudumlayarak 
kahvaltımı yapsam?
  
Ya da sizlerin yaşadığı köyde yaşasam? Basma bir 
etek, başımda yazmayla tarlaları çapalasam, koyun 
gütsem yaylalarda, çayırlarda inek otlatsam, ağaç 
diksem, çiçek büyütsem? Her sabah “Günaydın, 
nasılsın?” diyen komşularım olsa. Sakallarım çık-
tığında köyün berberine kestirip tüylerim uzadı-
ğında kadınların ağda partilerine katılsam.  Kurdu-
ğum hayallere bakar mısınız? Sizin buluttan nem 
kapan ahlakınızla mümkün mü sanki bu hayalle-
rin gerçekleşmesi?

Aaaa bakın kimleri görüyorum! Şu önünde kah-
valtı yapmayı hayal ettiğim kahvede oturan benim 
kurduğum hayalin hakikatini yaşayan, herkesin se-
lam vererek geçtiği şu kravatlı beyefendiler; Kızılte-
pe Kaymakamlığı’nda yazı işleri müdürü Recep Sa-
kız, TEDAŞ vinç operatörü Ahmet Günay, Derik 
Ziraat Odası Başkanı Mahmut Telli değil mi? On 
beş yaşından küçük bir çocuğa tecavüzden yargıla-
nan, iyi hal indiriminden yararlanıp cezaları dört 
yıla düşülen nevi şahsına münhasır o herifler! Her-
halde af çıkmış olsa gerek! Aman canım, tecavüzcü-
ye her gün af, her gün bayram! Nasıl olsa ahlak on-
ların ahlakı… Değil mi?
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Zeki, Ahmet, Mustafa, Behzat, Kenan ve Arat. Kim 
bilir hanginizin kapı komşusu, eşi ya da dostu? Ya 
cezaevi müdürü? Ancak sizin ahlakınızla değer gö-
rür. Böyle kravatlı haramilerin eli yalnız sizin ahla-
kınızla öpülür. 

Tabii ki insan ve hayvanın üstünde sadece uçku-
runuzun nefsini körelttiğiniz yetmedi. Doğanın da 
ırzına geçtiniz. Değil mi? Binlerce santral, fabri-
ka, baraj projeleriyle doğayı da istismar ettiniz. Sis-
teminize karşı gelen kim varsa hedef gösterdiniz. 
Doğduğu topraklarda kendi diliyle konuşmak is-
teyen halkı terörist; götüyle para kazanan kadını, 
transı, eşcinsel erkekleri ahlaksız ilan edip taşla, so-
payla, kılıçla döverek öldür(t)dünüz. Kolay değil 
tabii böyle bir ahlakın bekçiliğini yapmak, bunları 
gerektirir. Değil mi? 

Sizinle aynı olamadığım için beni sevmediniz bi-
liyorum. Fakat inanın büyüyünce ne olacaksın 
diye sorduklarında gecelerin baykuşu, otobanla-
rın ateş böceği olmayı,  her gece para karşılığında 
tecavüze uğramayı istemedim. “Çok şükür bugün 
de Azrail’in elinden kurtuldum” diye bir oh çek-
meyi de hayal etmedim! Beni götümü kullanarak 
para kazanmak zorunda bıraktı o sahip çıktığınız 
çok değerli ahlakınız. Alnımın teriyle kazandırma-
dığınızı götümün teriyle kazanıyorum çok şükür! 
Gündüzleri koruduğunuz ahlakınızı geceleri paray-
la satmasanız bu işi de yapamazdık ya! Dua edelim 
bu kadar-cık ahlaksızsınız.

Asırlardır insanları şiddete maruz bırakarak var ol-
mayı sürdüren ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ataerkil 
ahlak sistemi insanların ırk, renk, dil, din, milli-
yet, beden ve cinsiyet çeşitliliğini yok eden, özgür-
lük alanını kısıtlayan bir zeminin üzerine inşa edil-
miştir. Bu nedenle bu sistemin bekçilerine atala-
rının sözüyle “Dere yatağına ev kurulmayacağını” 
tekrar hatırlatırım. Şiddete başvurarak tesis ettiği-
niz bu sükûneti damla damla bir araya gelerek sağa-
nak bir yağmura, bir sele dönüştürüp, varlığımızla 
bozacağız. Biz lubunlar “Bizi öldürmek isteyenlere 
inat, yaşasın hayat!” diyerek bize yapılan haksızlık-
lara karşı duruyoruz/duracağız. Önce biz döneceğiz 
ki sonra sistemi dönüştürelim. Değil mi?

Gözlerinizi şu yola çevirin şimdi. Kahvenin önün-
den geçen şu digini var mı gören? Aman canım, 
baksanız da göremezsiniz zaten; gece digindi, şim-
di laço oluvermiş. Karısını ve çocuklarını yanı-
na almış, ne büyük bir aile saadeti yaşıyor. “Baba 
bu kadın mı erkek mi?” diye soran çocuğuna da 
“O ibne!” deyip yanımdan geçiyor. Hâlbuki daha 
dün gece cicilerimi minçosuna naşlatmıştım. Gece-
si gündüzüne uymayan şu ahlakınızın içinde müm-
kün mü sizi gerçeklere inandırabilmek? 

Geliverin gari! Muğla’nın köyünde sakalımı kestir-
meyi hayal ettiğim berberin koltuğuna oturup tıraş 
olan şu deyyusa bir bakın! Daha birkaç gün önce 
eşeğe tecavüzden tutuklanmıştı. Şimdi serbest bı-
rakılmış.  Bütün canlılar erkeklik mağduru. Aman 
canım Müslüman bir ülkedeyim unuttun mu? Bir 
tövbe, iki rekat namazla cennete kapıyı dayarlar 
bunlar. Zaten Allah da erkek değil mi? 

Adana Pozantı Cezaevi’nde geçen tecavüz olayı-
nı okunuz mu? Siyasi tutuklu olan Kürt çocukla-
rına “Siz teröristsiniz!” diyerek cezaevi müdürü ve 
gardiyanlarının bilgisi dâhilinde işkence yapıldığı-
nı da biliyor musunuz? Hiç bilmez olur musunuz? 
Bu çocuklara tecavüz eden Kemal, Yusuf, Müslüm, 

Asırlardır insanları şiddete maruz 
bırakarak var olmayı sürdüren 
ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ataerkil 
ahlak sistemi insanların ırk, 
renk, dil, din, milliyet, beden ve 
cinsiyet çeşitliliğini yok eden, 
özgürlük alanını kısıtlayan bir 
zeminin üzerine inşa edilmiştir. 
Bu nedenle bu sistemin bekçilerine 
atalarının sözüyle “Dere yatağına 
ev kurulmayacağını” tekrar 
hatırlatırım. 



L. Weingarten, devam etmekte olan “A Series of Questions” (Bir Seri 
Soru) adlı belgesel fotoğraf çalışmasında trans ve genderqueer bi-
reyleri sıklıkla karşılaştıkları sorular yazılı pankartlarla görüntülü-

yor. Bazıları yabancılar bazıları da sevdikleri kişiler, arkadaş çevresi ve iş arkadaşları tarafından yöneltilen soruları fo-
toğrafın içine katmak, Weingarten’a göre günlük etkileşim ve hayattaki transfobiyi gözler önüne sermekte. Sanatçı 
bu soruların işaret ettiği güç dinamiklerini araştırırken bitmez tükenmez sorgulanma halini de gözler önüne seriyor. 
Weingarten’a göre trans bireyleri özne olarak alan birçok belgesel fotoğraf çalışması çalışmaya katılanların toplum-
sal cinsiyetlerini suistimal ederken bedenlerini uygunsuz bir şekilde egzotikleştirmekte. Bu çalışması ise yaşanan de-
neyimlerin genel bir resmini gösterirken transfobiyi görünür kılmaya çalışıyor. Katılımcılar beyaz tahta pankartla-
rın üzerine kendilerine yöneltilen soruları yazarak o soruları soran seyirciye geri yansıtıyorlar, kendilerini yoklama-
larına yardımcı olacak bir ayna gibi. (Web adresi: lweingarten.com/photo/question-1)

Hala vajinan var mı?

Beni incitmek için yeterince şey yapmadın mı? Doğru tuvalette misin?

Kadın mısın erkek misin?

BİR SERİ SORU
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Senelerdir bu hepimizin özgürlük yürüyüşü-
dür diyoruz. Ve her seferinde şaşırıyoruz me-
ğer ne çokmuşuz, özgürlük tutkunu dostları-
mız ne kadar da fazlaymış diye…. 

Bu sene de sokaklardayız; çünkü medya yalan 
söylüyor. Birbirimizi ekran üzerinden öğreni-
yoruz ve yanlış tanıyoruz. Bugün, burada, so-
kakta, bizi bizden dinlemelisiniz ve artık bir-
birimize kulak vermeliyiz.

Sokaktayız; çünkü birileri için hasta, sapık, 
günahkar olsak da biz her zaman vardık. 
Uzaydan gelmedik. Ve aslında hep buraday-

dık. Bizi gecelere ve birkaç sokağa hapseden 
cendereyi kırmaya kararlıyız. Şehrin tamamı-
nı istiyoruz. Güne, güneşe çıkıyoruz. 

Sokaktayız; çünkü her ay bir transseksüel öl-
dürülüyor. Katiller ‘bana ters ilişki teklif etti’ 
ya da ‘ben aslında onu kadın zannetmiştim’ 
gibi saçma gerekçelerle ağır tahrik indirimle-
ri alabiliyor. Bu soykırımı ancak birlikte dur-
durabiliriz.

Sokaktayız; çünkü artan nefret ve hukuksuz-
luk hepimize farklı bir yerinden darbe vuru-
yor. Tesadüf değildir. Artan kadın cinayetle-
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ri, savaşa kurban giden gençler, tecavüz dâhil 
her türden eziyeti yaşayan kadınlar ve çocuk-
lar aynı kıyımın farklı yüzleridir. Ve yine bi-
liyoruz ki temel hakların her geçen gün gasp 
edildiği, yaşam hakkının dahi soru konusu ol-
duğu bir ülkede hiçbirimizin geleceği olamaz. 
Kimsenin zulme zorbalığa maruz kalmadığı 
ve herkesin kanun önünde eşit olduğu özgür 
bir toplumu ancak hep birlikte kurabiliriz.

Tam da bunun için sesimize ses vermelisiniz. 
Bu özgürlük çığlığını hep beraber yükseltme-
liyiz. Bu yalnızca bizlerin, yani transların de-
ğil hepimizin özgürlük yürüyüşüdür.

Dolayısıyla hepimiz davetliyiz.

Sen de! Sen yoksan bir eksiğiz.

Davetlisin!

Kardeşliğin, renklerin, şiirin, 
müziğin, içtenliğin, onurun, 
gullümün, şakanın, cesaretin, 
aşkın, hayalin, umudun, 
arzunun, birbirine saygının, 
onurun, güvenin, özgüvenin, 

Özgürlüğün şölenine…………..
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