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Bu sebeple bu sayıda dosya konumuz “beden”di. “insan
beden ilişkisi ve bu ilişkiyi etkileyen olgular nelerdir?”,
“Bir beden ne işe yarar?”, “Bir beden ne yapabilir?”, “Beden neden önemlidir?” gibi güncel sosyolojinin de ilgi alanı olan sorulara LGBTİ penceresinden cevaplar verecek
cevaplar aradık. LGBTİ; çünkü LGBT hareket içerisinde
yeni yeni seslerini duyuran, bu seneki Onur Haftası’na da
katılan İntersekslerin yazıları da bu sayıda yer alıyor.
Bu sayıda yakın zamanda değişecek olan DSM’yle ilgili
güncel bir haber, seks işçiliğiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme ve Pembe Hayat’ta Eylül ayında başlayacak gönüllülük çalışmalarıyla ilgili bir yazıya ek olarak Londra
Pride’la ilgili bir yazıya da yer verdik.
Bir sonraki dosya konumuz “Medya ve Popüler Kültürde
Lubunya Temsilleri”. Bu dosyada zaten sınırlı olarak temsil edilen LGBT öznelerin ne şekilde temsil edildiğini, bunun sebep ve sonuçlarını ele almaya çalışacağız. Mümkünse bilgisayarda yazarak; ama imkan yoksa, gerekirse el yazınızla, gerekirse sadece ses kaydı veya video olarak fikirlerinizi bize ulaştırın. İsim ve görsel eklemeyi de unutmayın elbette… İmkansızlıkların sesinizi kısmasına izin vermeyin! Kendi sözümüzü, kendi gönlümüzce söylediğimiz
dergimizde daha fazla trans bireyin sesini duymak umuduyla, bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
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YARGITAY’DAN TARİHİ KARAR:
“SEKS İŞÇİSİ’Nİ ÖLDÜRENE
TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMAZ”
Yargıtay, seks işçisini öldüren sanığa ‘tahrik indirimi’ yapılamayacağına karar verdi. Yargıtay, geçimini barlarda çalışarak ve seks işçiliği yaparak sağlayan kadınla birlikte olduktan sonra, “başka erkeklerle olması beni tahrik etti” diyen sanığın savunmasına itibar etmedi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
O.S., ‘canavarca hisle insan öldürmek’ suçundan
mahkum olurken, mahkeme O.S.’nin aynı zamanda tahrik indiriminden yararlanmasına karar verdi.
O.S. hakkında 20 yıl hapis cezası verildi. Kararın
temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi
yerel mahkeme kararını bozarak Avrupa standartlarında bir karara imza attı.
Haberin devamı:
pembehayat.org/yargitaydan-tarihi-karar
“BABANIZIN ETEK GİYMEYE
CESARETİ YOK”
Almanya’da bir baba, 5 yaşındaki elbise giyen oğlunun dışlanmaması için yanında etek giyerek ona
destek oluyor. Oğlu kendisiyle dalga geçen arkadaşlarına “Siz etek giyemiyorsun çünkü babalarınız da
buna cesaret edemiyor” diyor.
“5 yaşındaki oğlum elbise giymeyi seviyor” diyor
Almanya’da yaşayan Nils Pickert. Batı Berlin’de yaşarken de bunun bahsinin geçtiğini ama bu ölçüde olmadığını söyleyen Pickert, şimdi Doğu Almanya’nın
küçük ve geleneksel bir kasabasında oğlunun tercihinin hayli konuşulduğunu söylüyor.” Oğlumla elbise ya da etek giymemesi için konuşmak istemedim. Böyle giyinerek Berlin’de zaten arkadaş edinemiyordu. Uzun uzun düşündükten sonra tek bir seçeneğim olduğunu gördüm: Minik arkadaşım için
omuzlarımı kaldırmak ve onun için etek giymek!”
* Bu haberi Almanya’nın kadınlar için siyasi magazin dergisi Emma’dan Yıldız Balkan Türkçeleştirdi.
Kaynak: www.bianet.org

LGBTT BİREYLER LİNÇ TEHDİDİ YAŞADI,
JANDARMA UMURSAMADI
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Dayanışma
Derneği üyeleri Dikili’nin Çandarlı Beldesi’nde
linç edilmekten dikkatleri sayesinde kurtuldu. Hem
toplantılar hem de tatil yapmak için Çandarlı’yı seçen dernek üyeleri, saldırıya uğrayacaklarını jandarmaya bildirince “yapacak bir şeyimiz yok” cevabını aldılar.
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http://pembehayat.org/lgbtt-bireyler-linc-tehdidiyasadi-jandarma-umursamadi/

NEFRET CİNAYETLERİ ÖRTBAS EDİLİYOR;
AMA BİZ KATİLLERİ BİLİYORUZ!
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin (R. A.) Temmuz
ayında babası ve amcası tarafından öldürülmesinin
nefret cinayeti olduğu ortaya çıktı. Aile içinde zorluklar çeken ve sıkıntılarla karşı karşıya kalan R.A.
evden kaçarak yakın arkadaşının evine sığındı. Annesi tarafından babasına, R.A.’nın eşcinsel olduğunun söylenmesi üzerine amcası tarafından bulunan
R.A. zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Amcası ile
bir süre tartışan R.A. amcasının şiddetine maruz
kaldı. Babası da bulundukları yere gelince çektiği
silahı ile R.A.’nın bedenine 14 kurşun yağdırarak
ölümüne neden oldu.

TRANS ONUR HAFTASI ve İSTANBUL ONUR
HAFTASI’NA BİNLERCE KİŞİ KATILDI…
20 Haziran’da atölye, panel ve gösterimlerle başlayan Trans Onur Haftası, 24 Haziran’da - başlangıcında küçük bir faşist saldırı yaşanmış olsa da - binlerce kişilik büyük bir kalabalıkla ve keyifle yapılan Trans Onur Yürüyüşü’yle kapandı. Trans bireyler kadar destekçilerin de yer aldığı yürüyüş çevrede yine her zamanki gibi zaman zaman şaşkınlık zaman zaman destek ve gururla izlendi. Bunun
hemen ardından başlayan İstanbul Onur Haftası,
dopdolu programı ve 20. Yıla özel “Bellek” temasıyla katılımcılarına oldukça doyurucu bir etkinlikler dizisi sundu ve 1 Temmuz’da gerçekleşen yaklaşık 10.000 kişilik büyük yürüyüşle kapandı.

FemînKurd.Net’in haberine göre R.A. eşcinsel olduğu için yerel medya konu üzerinde hakkıyla durmazken ana akım medya da olayı adli bir vaka olarak yansıtarak cinayetin perde arkasını görmezden
geldi. Şahitlerin konuşmaktan çekindiğini, sadece
R.A.’nın annesinin olayları anlattığı; ama R.A.’nın
cinsel yönelimi nedeniyle konunun kapatıldığı ifadesi de sitenin haberinde yer alıyor.
Kaynak: www.kaosgl.org/sayfa.php?id=12180

HEBÛN LGBT YAŞAM HAKKI İÇİN ANAYASAL GÜVENCE İSTEDİ
LGBT’LER İÇİN VİPPİNKS
Vippink, tüm dünyadaki LGBT leri aynı yerde toplayarak iletişimlerini kolaylaştırmanın yanı
sıra diğer paylaşım sistemlerindeki alışkanlıklarından yoksun bırakmayarak eğlenmelerini sağlamak;
bunların yanı sıra, tüm uluslararası dernek ve örgütlerin de Vippink’e entegre olarak ulaşamadıkları bireylere daha yakın olmalarına ve zaten üyeleri olan kullanıcılarına da destek vermelerine aracı olan, LGB’lerin tek bir yerde buluşabilmelerini
sağlamak ve dernekler için oluşturacakları özel sayfalar ile online destek gibi diğer teknik sistemleri de topluluklarımızın hizmetine sunmayı hedefleyen yeni bir platform! http://vippinks.com

Hebûn LGBT Oluşumu’nun İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde yaptığı basın toplantısında son günlerde LGBT bireylere yönelik artan şiddet eylemlerine yetkililerin ilgisiz kalmaları eleştirildi.
Kendilerini güvende hissetmediklerini ve endişelendiklerini belirten Hebûn LGBT üyeleri İHD
Diyarbakır Şubesi’nde yaptıkları basın açıklamasında, nefret cinayetlerine sessiz kalınmaması ve
suça ortak olunmaması çağrısında bulundu.
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Kaynak:
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=12149

PEMBE HAYAT
GÖNÜLLÜ AĞI’NI GELİŞTİRİYOR!
Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat, kurulduğu yıldan
bu yana, trans bireylerin yoğun ve sistematik şekilde maruz kaldığı önyargı,
ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçları, polis şiddeti, kötü muamele ve
işkence, toplumsal dışlanma gibi alanlarda çeşitli projeler üretmektedir.
Aynı şekilde trans bireylerin yoğun olarak çalıştığı seks işçiliği sektöründeki
konulara da duyarlı olarak seks işçilerinin hakları için mücadele etmekte ve
bu yönde çalışmalar gerçekleştirmektedir.
6

Pembe Hayat’ın genel amacı, trans bireyler ile seks
işçilerinin yaşamları boyunca maruz kaldıkları cinsiyet kimliği ve/veya ifadesi temelli veya seks işçileri karşıtı yoğun ve sistematik hak ihlallerine karşı
görünürlük ve farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlemek ve bu yönde yasa yapıcılar/karar vericiler ve
geniş toplumsal kesimler nezdinde savunuculuk ve
lobicilik çalışmaları düzenlemektir.

tif katılımcılar olarak organizasyon süreçleri ve karar alma mekanizmalarında da eşit gördüğümüz eş
partnerlerdir.
BU DERNEĞE GELEN GÖNÜLLÜLERDEN
NE BEKLENİR?
GÖNÜLLÜLER HANGİ ALANLARDA
ÇALIŞIR?

Kurulduğu zamandan bu yana gönüllü dayanışma temelleri üzerinden iş gücü oluşturan Pembe
Hayat, 15 Eylül’den itibaren gönüllü ağını daha
organize şekilde derneğin çalışmalarına dahil etmek için eyleme geçiyor! Gönüllü sayınızı arttırmak ve gönüllülerin derneğe ve harekete olan aidiyetini arttırmak ilk hedefimiz. Bundan sonra bu
konudaki tüm hedeflerimiziyse gönüllülerle birlikte oluşturmak istiyoruz… Buluşma, yemek vb. sosyal aktiviteler, Kuirfest hazırlıkları derken kaynaşacağımıza ve kocaman bir aile olacağımıza inancımız tam…

Gönüllülerden haftada en az 2 saatlerini dernek
için ayırmaları ve ayda 1 veya (bir toplantı bir buluşma olmak üzere) 2 kez düzenlenecek olan gönüllü toplantılarından en az birine katılmaları ve doğal
olarak üzerlerine aldıkları sorumlulukları vaktinde
ve eksiksiz yerine getirmeleri beklenmektedir. Bahsedilen iki saat, dernekte vakit geçirirken misafirlerle ilgilenmek veya ofis yükümlülüklerinin hafifletilmesi, etkinlik organizasyonunda faal rol alma,
toplantı ve etkinlik düzenleme, çeviri desteği vb.
pek çok şey olabilir. Gönüllülerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda sunabilecekleri tüm destekler bu kapsamdadır.
Gönüllü koordinasyonunu kolayca yürütmek için
elbette ofis ve çalışanlarının aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Bu yüzden ofisle gönüllüler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve gönüllülerin üstleneceği
ve üstlendiği işlerin takibi gibi sorumlulukları olan
gönüllü koordinatörleri de gönüllülerle sürekli iletişim halinde olacak; ama gönüllülerimizle hiyerarşik bir ilişki kurmak istemediğimiz için eş partner
olarak gördüğümüz gönüllülerimizin iş verilmesini
beklemeksizin ihtiyaçları ve ilgilerini gözlemleyip
sorumluluk alarak bu koordinasyon sürecini kolaylaştırmasını umuyoruz.

İlgilenenlerin
gonullu_pembehayat@yahoogroups.com
adresine ulaşması dileğiyle detaylara
geçelim…

PEMBE HAYAT İÇİN
“GÖNÜLLÜ” NEDİR?
LGBT bir özne olsun olmasın, maddi karşılık veya
başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, toplumun yararına olduğu düşünülen odak konumuzda yani Homofobi ve Transfobiyle mücadelede kazanımlar elde etme hedefine ulaşmak için; kendi isteği ile veya derneğimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak; bilgi, deneyim, sorumluluk üstlenme
kabiliyeti kazanmak için bizimle birlikte olan kişilere gönüllü diyoruz.
Gönüllüler bizim için, bu ortak amaca sahip çıkan, bunun gerektirdiği emek yükünü paylaşan ak-

ORYANTASYON SÜRECİ NASILDIR?
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Oryantasyon süreci, yaşayarak öğrenmeyi temel
alır. Bu yüzden eğer daha önce dernekte birçok kez
bulunmadılarsa gönüllülerden ilk bir ay dernekte
daha çok vakit geçirmeleri beklenir. Hazırlanacak
olan oryantasyon kitapçığı ve CDsiyle gönüllü koordinatörleri uyum sürecini hızlandıracak araçlar
olarak düşünülmüştür.

GÖNÜLLÜLERİMİZDEN…
LGBT Hareketiyle ilk yakınlaşmam Pembe
Hayat Derneği ile oldu. Daha önce bu konuda
bir şeyler yapıldığını biliyordum. Arkadaşlarımın gönüllü olarak çalıştıklarını öğrendiğimde
orada ne yaptıklarını ve birbirlerine nasıl destek
olduklarını görmek için derneğe gittim. Beklemediğim bir ortam vardı. Huzurlu bir yaşam
alanının sağlanmasında bu tür derneklerin önemi büyük. İnsanlar gerçekten bir adım ileri gitmek ve sıkıntıları hafifletmek için orada toplanmışlardı ve uğraşıyorlardı. Kendi bedeninde
rahat ve kendi gibi hissetmeyen, cinsel yönelimi çoğunluğa uymayan insanlar hayatlarının
kısıtlanmasına itiraz ediyorlardı.

Biz insanlar, nedendir bilmem, başka insanların bazı özelliklerinden yola çıkarak onları tahmin etmeye çalışıyoruz ve tahminimizden farklı davranmalarına, farklı olmalarına
da izin vermiyoruz. Seçmediğin bedenine bakarak nasıl davranman gerektiğine karar verenlerin yaptığı da tam olarak bu. Ben şanslıydım sanırım, ya da aptaldım, insanların biyolojik cinsiyetimden beklediği davranışların tamamını sorgulamadan sergiledim, hayatım boyunca. En yakın arkadaşlarımdan birinin eşcinsel olduğunda karar kılmasıyla fark ettim
hayatın kendilerinden beklenen şekilde davranmak istemeyenler için ne kadar zorlaştırıldığını, başka insanlar tarafından! Hayatı birbirimiz için kolaylaştırabilecekken neden bu
denli zorlaştıralım ki! Neden? Kolaylaştırmaya çalışan insanlara rastladım Pembe Hayat’ta,
bir ucundan tutayım dedim, destek olayım çabalarına. Bunun için girdim derneğin kapısından, fakat önceden aklımın ucundan geçmeyecek kadar korkunç hikayelerini dinledikçe insanlarla, polislerle, okullarla, her yerle, çok şeyle ilgili; yapılması gerekenin sandığımdan çok
daha fazla ve çok daha acil olduğunun ayırtına
vardım. Savaş boyaları yerine renkli bayrakları
var onların, yanlarındayım.

Bu toplumda yaşayan biri olarak insanlara yapılan hak ihlallerinden kendimi sorumlu hissediyorum. Bu nedenle bir şekilde bu haksızlıklara karşı ses çıkarmak gerektiğine inanıyorum, sadece yapılan haksızlığa ortak olmamak için bile olsa. Çünkü içimizden haksızlıkları ayıpladığımızda kimseye faydası olmuyor, sessizlik karşısında nefret daha da büyüyor. Gönüllülük haksızlıklara karşı ses oluşturmanın bir yolu. Ben de bunu Pembe Hayat Derneği’nde yapmayı seçtim. Bir gönüllü
olarak beklediğim şey insanların bu konudaki
olumsuz fikirlerini olabildiğince yumuşatmak
ve LGBT bireylerin diğer insanlardan farklı
olmadıklarını anlatabilmek.

Ortamının çok eğlenceli olduğunu da eklemeliyim sanırım :D ve inanılmaz ufuk genişletici.
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Fotoğraf: Kourosh Adim

HAPİSHANEDE
BİR BEYİN, BİR BEDEN
“‘İyi ki Erken Öldün’ hapisten çıktıktan sonra yazdığı
ve hem çok satan hem çok sevilen hem de onu çok ünlü
eden otobiyografik kitaplarından birisi. Direniş yıllarının
hemen başında ölen çok sevdiği bir arkadaşına yazmış,
ona ‘iyi ki erken öldün’ demiş; ama kendisi insan üstü
işkencelere 40 yıl kah acıyla, kah güle oynaya katlanmış.”

CEMAL AKYÜZ
9

1980 yılında dengesiz bir Nazi hayranının kurduğu ırkçı, faşist ‘Altın Şafak’ adlı örgüt 2012’nin AB
üyesi Yunanistan’ında Nisan seçimlerinde %7 oy
alarak Yunan Meclisi’ne tam 21 milletvekili sokmayı başardı. Hükümet kurulamadığı için yeni bir
seçim tarihi belirlendiğinde, duyarlı Yunan halkı
ve Yunan basını bu partinin baraj altında kalması yani %3’ü geçememesi için elinden geleni yaptı.
Şiddetten başka hiçbir dilden anlamayan partinin
milletvekili adayları sokaklarda rastgele adam dövüp göçmenleri bıçakladılar. Hatta genç bir milletvekili adayı, Komünist Parti ve Syriza Partisi üyesi iki milletvekili adayı kadını bir televizyon programında canlı yayında dövdü. Dayakçı vekilin hakkında çıkarılan yakalama kararı, Yunan yasalarına
göre sanık iki gün içinde yakalanamadığı için düştü. Haziran’da yenilenen seçimlerde sadece %0.4
kadar oy kaybeden ırkçı, faşist bu parti tam 18 milletvekilini Meclis’e yollamayı başardı.
Modern Yunanistan’ın tarihi 2. Dünya Savaşı’ndan
itibaren kendine vatansever, milliyetçi diyen Altın Şafak benzeri unsurlarla dolu. Savaşta Almanlarla işbirliği yapan hükümet, savaş sonrası Metaxa
diktatörlüğü, komünizm gelecek korkusu ile ABD
destekli çeşitli diktatörlükler, Almanya’dan getirilmiş bir kraliyet ailesi ve en son 1974 yılına kadar
devam eden 7 yıllık albaylar cuntası, acılı Yunan tarihinin karanlık lekeleri. Karşılarında ise her daim
mücadele eden bir halk direnişi var. Melina Mercuri gibi sonradan politikaya atılacak olan; ancak mücadeleye sürgünde devam eden sanatçılar, Papandreu ailesi gibi yine sürgündeki politikacılar da faşizme karşı savaş vermişler. Ama asıl ceremeyi çeken,
katledilen, işkencelerden geçirilen ve on yıllarca devam eden halk direnişindeki kahramanlar ve onlardan en önemlilerinden biri de sonradan yazar olan
Hronis Missios.
Hronis Missios ile Türkiye’de ilk kez Helikopter
Yayınları’ndan çıkan ‘İyi Ki Erken Öldün’ kitabı
ile tanışıyoruz. Missios, 1930 Kavala doğumlu. İlkokul ikinci sınıfa kadar okula gidebilmiş, direnişe katılmış, henüz 16 yaşında iken tutuklanmış ve
1940’lardan 1970’lere kadar neredeyse bütün hayatı zindanlarda, hapislerde, ıslahevlerinde, akıl has-

tanelerinde geçmiş. 16 yaşındayken 3 idam, 2 müebbet ve 20 yıl hapis cezası almış. ‘İyi ki Erken Öldün’ hapisten çıktıktan sonra yazdığı ve hem çok
satan hem çok sevilen hem de onu çok ünlü eden
otobiyografik kitaplarından birisi. Direniş yıllarının hemen başında ölen çok sevdiği bir arkadaşına
yazmış, ona ‘iyi ki erken öldün’ demiş; ama kendisi insan üstü işkencelere 40 yıl kah acıyla, kah güle
oynaya katlanmış.
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Missios hapishane koşullarına bedenen o kadar iyi
uyum sağlamış ki, işkence gören, dayaksız gün geçirmeyen; yarı aç yarı tok, veremli bedeni sadece
insanlık onurunu yok etmek için yaratılan sistematik işkencelere bir aziz gibi karşı koyuyor. Hatta Missios işkence görmediği zamanlarda hastalanıyor, ağrı duyuyor, rahatsız oluyor. “İşkence yapmaktan başka hiçbir şey yapamazlar iyi ki böyle bir
işleri var” dediği işkencecilerini sinir ediyor. Pek
çok direnişçi hapis arkadaşı da aynı durumda, içlerinde en ağır dayaklar esnasında bağırmayan, ağ-

lumun geçerli kuralları bunu gerektiriyor diye bütün hayatımız boyunca erkeklerle yatmak zorunda
bırakılsak iyi mi olurdu?”

Missios, beden politikaları
hakkında o kadar çok kafa yormuş,
o kadar iyi tahliller yapmış ki,
bugün bizim yaşadığımız toplumda
dayatılan bedene hükmetme
politikalarının, diktatörlük
rejimlerinin olmazsa olmazı
olduğunu kelimelere bütün
yalınlığı ile dökmüş: “Bireyin
özgürlüğünün bedeninden
başladığına inanıyorum. Kendi
bedenini istediğin şekilde kullanma
hakkına sahip değilsen başka
konularda özgürlükleri dışlayan bir
sistemi reddettiğin halde, farkında
olmadan yeni bir baskıcı sistemi
savunmuş olursun...”

Missios, beden politikaları hakkında o kadar çok
kafa yormuş, o kadar iyi tahliller yapmış ki, bugün bizim yaşadığımız toplumda dayatılan bedene hükmetme politikalarının, diktatörlük rejimlerinin olmazsa olmazı olduğunu kelimelere bütün
yalınlığı ile dökmüş: “Bireyin özgürlüğünün bedeninden başladığına inanıyorum. Kendi bedenini istediğin şekilde kullanma hakkına sahip değilsen başka konularda özgürlükleri dışlayan bir sistemi reddettiğin halde, farkında olmadan yeni bir
baskıcı sistemi savunmuş olursun. Sosyalizm, eskisinden daha iyi yeni bir üretim sistemiyle daha
adil bir erk biçimini savunmakla yetinmez, insanların mutlu olmasını da ister. Ve insanların mutluluğu, bedenleriyle davranışlarının özgürlüğü olmadan algılanamaz.”
Keşke Altın Şafak Partisi’nin ırkçı, faşist üyeleri Missios’u okusa, tanısa; ondan bir şeyler, mesela milliyetçi ya da vatansever falan olmadıklarını; çünkü aslında insan bile olmadıklarını öğrense.
Keşke dünyanın bütün tutsakları onu okuma şansına sahip olsa ve ondan güç alabilse. Keşke dünyanın bütün potansiyel tutsakları onu okusa ve ondan feyz alsa. Bugün bir iki elit yazarın kalem oynattığı beden politikaları hakkındaki en doğru sözleri meğerse 16 yaşındaki bir idam mahkumu hapishane duvarları arasında kendi gibi az buçuk
okuma yazması olan diğer idam mahkumlarına on
yıllar önce söylemiş.

zından tek bir inleme sesi çıkarmayan ve bu yüzden işkencecilerini ağlatan arkadaşları var. Sayfalar
boyu anlattıklarıyla bu çocuk adamın dayanma gücüne hayran kalıyor, onun hayata tutunma sırlarına vakıf oluyor ve boyun eğmeyen bedenin politikalarını adeta bire bir yaşıyorsunuz.
Beden gücünün yanında, okuma yazmayı bile zar
zor öğrenmiş bu adamın hapishane koşullarında
eğittiği beynine hayran kalıp önünde saygı duruşu
yapmamaksa imkansız. Öteki kavramının anlamsızlığını daha 1940’larda anlamış, düşünmüş, bunu
arkadaşlarına anlatmış ve şimdi de okurlarıyla paylaşıyor. Şöyle diyor bir gece: “Evet ulan, biz sizden
farklıyız, biz aşkı sizden başka türlü algılıyoruz diyen homoseksüellerin herkesten daha yürekli olduğunu düşünüyorum. Bir düşünsene hiçbir yüce
ülkünün arkasına sığınmadan, sadece aşk denilen
tutkuyu kısacık ömürlerinde yaşayabilmek için sistemin karşısında yapayalnız kalmayı göze alabiliyorlar. Kadınlardan hoşlanan senle ben, sadece top-

İyi ki Erken Öldün
Hronis Missios
Kitabın Türkçesi:
Ari Çokona,
Helikopter Yayınları,
2012
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Fotoğraf: Jason Nocito

“Cinsel Kimlik Bozukluğu”nu
“Cinsel Hoşnutsuzluk” ile değiştiriyor
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nda (DSM) geçen “Cinsel
Kimlik Rahatsızlığı” terimi, kitabın son baskısında “Cinsel Hoşnutsuzluk”
terimi ile değiştirilecek.
12

Psikiyatrik tanı el kitabının yeni versiyonunda transseksüeller “rahatsız” olarak damgalanmayacaklar.

Konuya hukuki açıdan bakıldığında, Cinsel Kimlik Bozukluğu sınıflandırmasının bazı trans bireylere çok zarar verirken, bazıları için şaşırtıcı şekilde faydalı olduğu görülüyor. San Francisco’lu psikiyatr Dan Karasic, bir davada Utah’lı bir trans kadının dönüşümünden önce sahip olduğu çocuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor. Bir avukat onun, trans kadın olarak muzdarip olduğu Cinsel Kimlik Bozukluğu’nun “çocuklara zararlı olabilecek ciddi, kronik bir hastalık” olduğunu iddia etmiş.

Associated Press’in haberine göre, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nda (DSM)
geçen “Cinsel Kimlik Rahatsızlığı” terimi, kitabın
son baskısında “Cinsel Hoşnutsuzluk” terimi ile
değiştirilecek.
Avukatlar yıllardır, “Cinsel Kimlik Bozukluğu” gibi
terimlerin tüm trans bireyleri akıl hastası olarak nitelendirdiği gerekçesiyle (APA) Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatrik el kitabında transseksüelleri
akıl hastası olarak etiketleyen kategorileri değiştirmesi veya kaldırması için lobicilik yapmaktadırlar.
DSM’nin beşinci baskısı için düzenlenecek standartlara göre, deneyimlenen/ açığa vurulan cinsiyet
ile verili cinsiyet arasında uyuşmazlık gösteren kişilere “Cinsel Hoşnutsuzluk” tanısı konulacak.

Başka davalarda, Cinsel Kimlik Rahatsızlığı tanısı cerrahi cinsiyet değişikliği operasyonları ve cinsiyet değişikliğine eşlik edebilen diğer operasyonların sigorta tarafından karşılanmasını sağlıyordu.
Drescher’a göre, hastalık tanısı mevcut olduğunda gerekli bir medikal prosedür olarak görülen bir
operasyon, tanı konulmadığında sigortanın karşılamayacağı kozmetik bir operasyon sayılıyor.

APA’nın gözden geçirme üzerinde çalışan alt komitesinin bir üyesi olan Jack Drescher, “Psikiyatrik tanıların tamamı kültürel bir bağlam içinde oluşur.”
dedi ve ekledi: “Biliyoruz ki dışarıda tıbbi müdahale aramayan ve iki kutuplaşmış cinsiyet kategorisinin arasında yaşayan bir sürü insan var. Terapistin işinin doğal durumları patolojikmiş gibi görmek olmadığı mesajını vermek istedik.”

Cinsel Kimlik Bozukluğu’nun bir şekilde DSM’de
bulunmaya devam etmesi gerektiğini savunan başkaları da var, bunun cinsel kimlikleri üzerinden ayrımcılığa uğrayan trans bireyler için somut hukuki savunma oluşturduğunu söylüyorlar. “Hastalık tanısının konulmuş olması hukuki savunmalarda çok işe yarıyor”, diyor Ulusal Lezbiyen Hakları Merkezi’nin hukuki direktörü Shannon Minter,
“İşe alımla ilgili ayrımcılık davalarında bile, mahkemede kişinin yaptığının öylesine, yüzeysel bir seçim olmadığını açıklamak için bu duruma güveniyoruz… Bunun tıp topluluklarınca kabul edilen
derin bir durum olduğuna.”.

Eşcinsellik, 1973’e kadar DSM’de bir hastalık olarak tanımlanmıştı ve eşcinsellikle bağlantılı vakalar da 1987’ye kadar kitaptan tamamen çıkarılmadı. Cinsiyet ve cinsellik konularında önerilerde bulunması için Washington Psikiyatrik Topluluğu’na
yardımcı olan Dana Beyer’a göre yeni terim, kapsamlı bir rahatsızlıktansa geçici bir mental duruma
işaret ediyor, bu da transseksüel bireylerin “rahatsız” olarak damgalanması durumunu ortadan kaldırmaya yarayacak.
“Bir sağcı gidip tüm Trans bireylerin mental olarak hasta olduğunu ileri süremez, çünkü hoşnutsuz olunmadığı sürece bu, uzaktan teşhis edilebilecek bir şey değildir” dedi Beyer, Associated Press’e.
“Artık bedeninin nasıl göründüğünün ya da ona
ne yapmak istediğinin hiçbir önemi yok, APA için
bunların konuyla alakası dahi yok.”

Trans bireylere hizmet veren mental sağlık çalışanları da gözden geçirilmiş bir semptom listesi oluşturulması için ısrar ediyorlar ki tanı, ıstırabı maruz kaldıkları önyargıya dayalı olan kişilere, değişimi geçirmiş yetişkinlere ve basmakalıp cinsiyet kategorilerine birebir uymayan çocuklara da konulabilir olmasın.
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* http://www.advocate.com/politics/transgender/2012/07/23/dsm-replaces-gender-identitydisorder-gender-dysphoria adresindeki haberi, Kıvılcım, Pembe Hayat için çevirdi.

Midori Harima

füg

Bulunduğu ortamdan ruhen tamamen uzaklaşabildiğinde kendi içini görebiliyor insan. Aslında bir
diğer adı “sistem” olan günlük hayat bizi kendimizden alıkoyuyor. Kafamın açık olduğu böyle zamanlarda bazı düşünceler üşüştü, onları burada bir araya getirmek istedim.

BELGİN İNAN
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Et yemeyi bırakışımın ve vegan etiğini benimseme
yoluna girişimin asıl nedenini yeni yeni keşfediyorum bu kararım 1. yılına yaklaşırken. Karar verdiğim o gece gittiğim gıda mühendisi arkadaşımın
çalıştığı mezbahadaki ölüm kokusunun beni değiştirdiğini sanmıştım. Bir de herkes mezbahaların
kan revan içinde, pis, düzensiz yerler olduğunu, o
yüzden görenlere kötü geldiğini düşünür ya, benim
gittiğim mezbaha Türkiye’nin en prestijli hayvancılık firması denilebilecek bir firmanın mezbahasıydı. Gayet modern, teknolojik, düzenli, tertemiz ve
buz gibi soğuk bir ortam vardı içeride. Aslında bu
durum Kurban Bayramı’nda gördüğümüz vahşet

Sistem, din, genel ahlak,
erkeklerin penis derilerini,
kadınların ve intersekslerin
klitorislerini kesip
cinselliklerini sakatlayarak,
kimin ne şekilde doğuracağına,
kaç çocuk yapıp kiminle
çiftleşeceğine, saçını nasıl
kesip ne giyeceğine, nasıl
yürüyüp nasıl oturacağına
karıştığı ve buna tıbbı ve başka
kurumları da alet ettiği gibi,
hayvanları da zorla dölleyip
üretiyor, bedenlerini hapsediyor,
öldürüyor, kesiyor, sakatlıyor,
bedenlerine ve hayatlarına
hükmediyor.

zorla dölleyip üretiyor, bedenlerini hapsediyor, öldürüyor, kesiyor, sakatlıyor, bedenlerine ve hayatlarına hükmediyor. Hastane ve mezbaha aynı otoritenin, aynı mekanizmanın mekanları.
Toplumsal örgütlenme teknik akılcılık tarafından
değil iktidarın kullanımı tarafından yönetilir. Toplumsal yararlılığın iyi ya da kötü olanın ölçütü olarak belirlenmesi, bu yararlılığın bireylere ve onları
çevreleyen doğaya yönelik değil de otoritenin, erkin devamlılığına yönelik örgütlenmesini gerektirmiş. Endüstriyel süt sağımı ineklere eziyet olduğu
gibi, kutu sütlerin içindeki katkı maddeleri ile sizin
sağlığınıza da zarar veriyor olabilir, şu ünlü markanın kaplamalı çıtır tavuğu sizi erken yaşta mezara
sokacak olabilir, bir interseksseniz testislerinizin çıkartılıp alınması sizi testosterondan mahrum bırakıp ostoeporozla yaşamak, belki 40’ına varmadan
tekerlekli sandalyeye düşmek durumunda bırakabilir, bütün bunların ziyanı yok, siz bir birey değil
endüstrinin ve toplumsal cinsiyet kodlarının devamını sağlamak zorunda olan bir malsınız, inek nasıl ki iradesi, zihni olan bir canlı değil endüstrinin
malı ise siz de öylesiniz. Bunun farkına varanları
gözlerinden öpüyorum mis kokulu interseks öpücükleri ile, günaydın.

görüntülerinden bile çok daha sapkınca, çok daha
huzursuz edici geldi bana. Beslenme, hayatta kalma, avlanma gibi hayvansal içgüdülerden milyonlarca ışık yılı uzağa savrulmuş, tamamen -olumsuz
anlamıyla- insani, laboratuar titizliğinde bir cinayet fabrikası, bir distopyanın vücut bulmuş hali!
Hayvan refahı diye yutturulan şey, bu kadar sapkın
bir şey işte bence.
Mezbaha, ameliyathane gibi aynı. Buz gibi, soğuk,
tavanlarda bol ışık, alanları birbirinden ayıran yerlerde yeşilimsi renklerde plastik perdeler. Kendi
doğranışımı görmüşüm ben orada, ameliyathaneyle yüzleşmişim. Sistem, din, genel ahlak, erkeklerin penis derilerini, kadınların ve intersekslerin klitorislerini kesip cinselliklerini sakatlayarak, kimin
ne şekilde doğuracağına, kaç çocuk yapıp kiminle
çiftleşeceğine, saçını nasıl kesip ne giyeceğine, nasıl yürüyüp nasıl oturacağına karıştığı ve buna tıbbı
ve başka kurumları da alet ettiği gibi, hayvanları da

Neyse, ondan sonra, çocukların rol modelleri olur
ya, Oedipus kompleksi, Elektra zımbırtıları vesaire… Kız çocuğu anneyi rol model alır filan. Ben
babamı rol model almışım, bunu görüyorum…
ama kız çocuğu olmadığım için değil. Ebeveynlerim arasında dişi ruha sahip olan babamdı. Sanat,
yaratıcılık, soyut düşünce gibi kadınlara has özellikleri olan, duygu dünyası daha zengin olan babamdı, annem duygusal bakımdan çok açık biri değil diyebilirim, hatta kısmen ataerkil kafada biri.
Ben tamamen aynı biçimlerde değilse bile diğer yaratıcı tarafa yönelmişim.
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Çocukluğumda çizdiğim şehir planları, haritalara
çizdiğim sınırlar, oturup yazdığım kurgu ülkeler,
uydurduğum yeni kültürler neyin nesiydi diye hep
düşünürüm. Cinsiyet kısmına girersek terlemekten
ve koşmaktan taraz taraz olmuş sesiyle bağırarak
top oynayan bir oğlan çocuğu değildim, alelade bir

Aart Klein

Toplumsal örgütlenme teknik
akılcılık tarafından değil
iktidarın kullanımı tarafından
yönetilir. Toplumsal yararlılığın
iyi ya da kötü olanın ölçütü
olarak belirlenmesi, bu
yararlılığın bireylere ve
onları çevreleyen doğaya
yönelik değil de otoritenin,
erkin devamlılığına yönelik
örgütlenmesini gerektirmiş.

kız çocuğu da olmadım hiçbir zaman. Babam bir
dönem dayımla ortak içkili bir gazino işletiyordu
çocukluğumda, assolist kadınlar gelirdi oraya. Topuklu ayakkabılar giyip, kalçama gece elbisesiymiş
gibi annemin tülbentlerini bağlayıp bir kadın şarkıcı olduğumu, kelli felli, kıllı bir gazino patronu
sevgilim olduğunu hayal ederdim bazen; ama bunları gerçek bir arzuyla değil de muzır bir zevk aldığım bir rol yapma oyunu olarak eylediğimin bilincinde olurdum, daha ciddiye aldığım başka fantezilerim vardı. Öyle görünüyor ki daha o zamanlar
kadınlık -ve erkeklik- benim için teatral bir şeymiş,
bazen nefret ettiğim bazen eğlendiğim bir oyun.
Bir de taslara su doldurup içinde Barbie bebekleri
seviştirir, küvet seksi yaptırırdım onlara, kadınlığın
içindeki hemcinsiyle sevişme imkanının da gayet
bilincindeydim yani. Sonra elime kağıt kalemi alır
şehir planı çizerdim, şurada surlar var, orası tarihi
bölge, bu taraflarda konutlar, buralara bolca yeşil

alan yapalım… Kurgu ülkelerimden birinin adını
ise Seksonya koymuştum. Ama daha ciddi isimleri
olan, kutup bölgelerinde, ıssız çöl bölgelerinde ileri medeniyetler kurmuş ülkelerim de vardı, içinde
yüzde şu kadar Fransız, yüzde şu kadar Türk, şu kadar Çinli yaşıyor filan diye istatistik yaptığımı bile
hatırlıyorum.
Olduğum yerden kaçmak, kendimi zihinsel düzeyde başka bir yere taşımak, kendi alanımı yaratmak
için bir vesile miydi acaba bunlar? Olduğum yerde,
kendi hayatımda güvende hissetmiyor muydum?
Sanırım içten içe sürekli olmam gereken yöne doğru götürülmediğimi, üzerime inşa edilenlerin bana
ait olmadığını sezip ya da o zamanlar o derece yönlendirmeler olmasa bile gelecekte yaşayacağım ağır
manipülasyonları bir kahin gibi sezip kendime ait,
kendim belirlediğim başka alanlar yaratma arzusu
duyuyordum. Şiirde en yükseğe çıktığım, en üretken olduğum zamanlar da dış dünyada kendimi
ağır baskı altında hissedip zihinsel olarak o baskıdan kaçmaya çalıştığım zamanlardır. Kağıtta kendime ait bir dünya yaratırım. Belki de bu yüzden
kendi evime taşındığımdan, huzurlu ve özgür bir
alanım olduğundan beri daha az yazıyorum.
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*Füg: Çoksesli müzikte bir beste türü. Psikolojide, kaçış sendromu. Yunanca kaçmak anlamındaki fuga sözcüğünden.

dosya:

BEDEN
Bir beden ne işe yarar?
Bir beden ne yapabilir?
Beden neden önemlidir?
Başka bir beden mümkün müdür?
Bedenimiz bizim midir?

BEDEN,
İKTİDAR,
BENLİK
Kırık Daktilo
diğini veya beden inşa süreçlerimizin kimliklerimiz
üzerine kurulduğunu ima etmiştir olsa olsa. Ne de
olsa ünlü “kadın doğulmaz, olunur” sözünün sahibi Simone de Beauvoir’ın aşık olduğu adam. Bedenlerin değil performansların cinsiyeti daha çok
ifade ettiğini biliyor olsa gerek. Neyse…

Beden deyince ilk aklınıza ne geliyor? Ten? Çıplaklık? Vücut sözcüğüyse daha tıbbi bir terim gibi değil mi? Halbuki eş anlamlılar. Bu ikisinin algımızda
farklı yerlerde duruyor olması neden ola?
Bir de ilginç olan, “beden”de baş yok; “baş, kol ve
bacak dışında kalan bölüm” demek beden. Ruh yok
“beden”de, “Canlıların maddi bölümü” demek. Beden sadece dürtü- üreme ve iç organlarımızın yani
incinebilir/ ölebilir parçamız demek.
Bedene buradan yani anlambilim yönünden bakınca Foucault, Butler gibi daha nice sosyologla benzer bir usa varıyor insan: İktidarın ilk zaptedeceği
yer, en başat fetiş nesnesi elbette beden olmalı. Bedeni sahiplenmenin, iktidar olmanın yoluysa ‘bedenin zihni’ni ele geçirmekten geçer kuşkusuz. O
halde yapılması gereken şey öncelikle zihne nüfuz
etmek, kaleyi içten fethetmektir önemli olan. İncinebileceği, sevilebileceği, kendi varlığını devam ettirebileceği tek yeri al ve hepsi senin olsun! Sartre’ın
-translar için tartışmalı da olsa- bir sözü bu noktada bu fikri onaylıyor: “Ben şu anda ne isem bedenim odur... Ben, bedenimim.” Öyleyse bedenimi
ele geçirmek beni ele geçirmektir. Bedenimle ilişkimi ele geçirmek, kendimle ilişkimi ele geçirmek
demek.
Bence Sartre bedenlerimizin bizi belirlediğini değil
maddi varoluşumuzun nasıl algılandığımızı belirle-
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Butler, Foucault, Sartre elbette bunlar tarih sahnesinde çok yeni isimler, iktidarın kaç bin yıllık ömrünün yanında kelebek kadar kısa ömürlüler. Yirminci, yirmi birinci yüzyılda bize ne ettiğini anlamaya başladığımız iktidarın, bedenimizle aramızı açışı; belki, ölmemek için birlikte yaşadığımız bu
sosyal varlık olma halinin belli kurallar ve vazgeçişlere yol açtğı ilkel fi tarihine kadar geri gidiyorsa da kendine sağlam bir yer edinişini en kolay Anti
Çağ’da görebiliyorum, o noktadan itibaren kamusal ve onaylanan bir şey artık iktidar ile beden ilişkisi. Antik dönemde yüceltilen bedenin iktidarla
ilişkisini tanrıların ve tanrıçalarının gücü ve mükemmelliğinin, bedenlerinin kusursuzluğuyla simgeselleşmiş olmasında görüyoruz. Bu yarı çıplak,
açık saçık tanrılardan bir sonraki sahnede iktidar,
bedenin en dışından kılık kıyafetten işe başlayıp iç
organlara, rahmin nasıl kullanılacağına dek varan
bir dizi kural ve sınırlamalar getirmekte: mesela en
eski yazılı belgelerden bu yana mor renkli kıyafetleri giymek sadece belirli bir sınıfın ayrıcalığı olarak tanımlanmış. Zaten hazır giyim o zaman yok;

Misha Gordin, New Crowd #62, 2004

İktidarın ilk zaptedeceği yer, en başat fetiş nesnesi elbette beden olmalı.
Bedeni sahiplenmenin, iktidar olmanın yoluysa ‘bedenin zihni’ni ele geçirmekten
geçer kuşkusuz. O halde yapılması gereken şey öncelikle zihne nüfuz etmek,
kaleyi içten fethetmektir önemli olan. İncinebileceği, sevilebileceği, kendi
varlığını devam ettirebileceği tek yeri al ve hepsi senin olsun!

edilen ve iktidara hizmet veren kimi kadınların diğerlerinden farklı giyinmelerini emretmişti. İffetsiz
bir hanım, sokağa çıktığında, sarıya boyadığı saçları ve renkli çiçekli elbisesi ile endamını iktidara
göstermekle yükümlü kılınmıştı. Böylelikle iktidar
damgaladığı kimi kadınlar üzerine vurgu yapmıştı.
Kazara hafif meşrep bir kadın, iffetli bir ev hanımı
gibi giyinse iktidarı yanıltmak suçuyla, cezası ölüme kadar uzanırdı.

ama yine de istediğinizi giyemezsiniz. Herkes kendi sınıfına uyguna olanı, iktidarın kendisine uygun
gördüğünü giymekle yükümlü. İktidar karışma işini o kadar abartmış ki giyinilen ortamlarda çıplak
olmak kadar çıplak olunması gereken ortamlarda
giysili olmak bile bu yasaların gözünden kaçmamış.
Hatta iktidar, toplumsal farklılıkları da beden üzerinde görmek istemiş, etnik kimlik göstergelerinin,
cinsiyet ve hatta iffet sembollerinin sergilenmesini zorunlu kılmıştı. Örneğin Antikçağ toplumunda, yasa sokaktaki kadının “iffetli” mi yoksa “yosma” mı olduğunu daha ilk bakışta, uzaktan ayırt etmek istemişti. Bu nedenle de, iffetsiz olarak kabul

Mesele bizim kısa ömürlerimize göre epey eski
yani, insanlıktan yükselen bu cılız itirazsa epey
yeni. Tabii insanlık gibi iktidar da aynı iktidar de-
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Toplumla ilgili en basit bir gözlem
bile, “isteyen istediğiyle sevişsin”e
itiraz edenlerin, istemeyenin
istemediğiyle yatmak zorunda kaldığı
bir düzenin, yani zoraki evliliklere ses
etmeyen, evlilik içi taciz ve tecavüzü
tanımayan, aile içi taciz ve tecavüze
göz yuman, genel olarak taciz ve
tecavüze bahane bulan bir düzenin
destekçisi olduğunu da görür.

Reisi komutunu verir:
- Ölene kadar mokoko!!
Belki bedenimizle kurduğumuz ilişki artık her yönden kuşatıldığı için farkına vardık, belki durumun
yaygınlığını görebileceğimiz iletişim araçlarımız
çoğaldığı için... Tıptan, güzellikle ilgili dayatmalara kadar uzanan bu alanın ucu bucağı ve göz koymadığı kimse yok gibi.
Bu noktadan itibaren beden bir mücadele alanı. Ya
“bedenim benimdir” diyeceksiniz ya da ayak diremeden olunması istenen olmak için enerjinizi, paranızı, varlığınızı harcadıkça harcayacaksınız. Bunu
yaparken de kendinizle aranızdaki mesafe açıldıkça
açılacak elbette.

ğil, o da gelişiyor. İnsanlık kendini geliştirirken iktidar da “inceliyor”. Feodal-ilkel ve modern tahakküm biçimleri özellikle “incelik” açısından birbirinden farklı, öncekilerin eksikliklerini daha bir gidermiş gibi... Artık prangaya vurup sömürmüyor
emeği bile, “sahip” gayri-şahsileşmiş. İktidarın cezaları da bir başka, Foucault’nun güzel teşhisine
başvurursak: ibret-i alem için öldürülmek yok artık, müebbet var. Kilolarınız yüzünden evde kalmak yok, koşu bantları, zayıflama hapları var. Sürekli başvurmak zorunda kalıyoruz; ama “Modern
toplumda tahakküm süreklidir; ama sessizlik içinde isler der” Foucault. Modern iktidar bedene her
zaman doğrudan acı çektirmez, bedenin eğitilmesi
ve disipline edilmesi istenir, sonsuza kadar. Meşhur
Mokoko fıkrası gibi :)

Üstelik iktidar eskisinden daha çok biseksüel eğilimler gösteriyor, sadece kadına diz çöktürmek değil artık derdi, erkeği de istiyor! Facebook reklamlarına bir bakın; tüy dökücü kremler, sakal çıkarıcı,
kas yapıcılar, beyaz saç gidericiler… Murat Boz’un
sarkık memelerinin fotoğraflarının ne kadar sık
paylaşıldığından yola çıkarak iktidarın doğrularını
ne kadar sahiplendiğimizi de görebiliriz pekala…
Tamam bu belki pek naif oldu; ama sadece bu değil. Toplumla ilgili en basit bir gözlem bile, “isteyen istediğiyle sevişsin”e itiraz edenlerin, istemeyenin istemediğiyle yatmak zorunda kaldığı bir düzenin, yani zoraki evliliklere ses etmeyen, evlilik içi
taciz ve tecavüzü tanımayan, aile içi taciz ve tecavüze göz yuman, genel olarak taciz ve tecavüze bahane bulan bir düzenin destekçisi olduğunu da görür.

İki mühendisin yolu Afrika’ya düşer. Orada zenci yamyamlar bu iki mühendisi esir alırlar. yamyamların reisi mühendislerden birine sorar:
- Ölüm mü “mokoko” mu?
Mühendis çok kısa düşünür ve ölmektense
“mokoko”yu tercih eder; fakat “mokoko” ne demek bilmemektedir. Daha sonra 2.05 boylarında iki zenci gelir, mühendisi alır ve tecavüz ederler. Sonra reis döner ve diğerine sorar:
- Ölüm mü “mokoko” mu?
Mühendis ölmeyi tercih eder.
- Tabii ki ölüm!

Yazının burasına kadar irkilmediyseniz de taciz ve
tecavüz denince gerildiyseniz, silkelenip iktidarın
bedeninizdeki hükümdarlığına itiraz edebileceğiniz
son duraktasınız. Ya yolculuğun beşik gibi sallayıp
daha derin bir uykuya çağırdığı bedeninizi bırakıp
uyuyun ya da o otobüsten inin! Sadece devlet, polis gibi somut iktidar simgeleri değil zihninize yerleşen, güzellik-yakışıklılık dayatmalarıyla simgeleşen
soyut iktidar yüküne de itiraz edin! Kendinizi olduğunuz gibi sevin, “kendinize bakmayın, salın” demiyorum; ama bunu kendi güzellik anlayışınızın ne
kadar kendinize ait olduğunu sorgulayarak yapın.
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Sooreh Hera

ENGELLİ
EŞCİNSELLER
En son ne zaman sakat bir çiftin televizyonda seks yaptığını ya da
ana akım medyada sakat bir insanın ‘cesur’ ya da ‘acıklı’ olmanın
dışında tanımlanıldığını gördünüz? Sakat cinselliği tabudur, ancak
inkâr etmek, onu hiçbir zaman ortadan kaldırmamıştır.
Helen McNutt’ın 13 Ekim 2004 tarihinde The Guardian gazetesinde yayımlanan yazısını
Kaos GL için Oğuz Güven çevirdi.
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ların düzüşebileceğini kabul etmek istiyor. Yaygın
görüş, sakat insanların seks yapmadığı yönünde.
Yaşlı insanların ve belirli bir yaşa gelmemiş olanların durumunda olduğu gibi, onların güvenli yataklarında yalnız olduklarına inanmayı yeğliyoruz.
Kendisinde ilerleyen hareket bozukluğu olan Dipa,
“Halkın görüşü, sakatlığı olanların aseksüel ve yalnızca yıkanmaya, beslenilmeye gereksinim duyan
insanlar olduğu yönünde” diyor. “Yeti yitimi olan
insanlar, çocuklar gibi bakım ister; çocuk durumuna düşersiniz ve insanlar, çocukların cinselliği olan
varlıklar olduğunu görmek istemezler”. En son ne
zaman sakat bir çiftin televizyonda seks yaptığını
ya da ana akım medyada sakat bir insanın ‘cesur’ ya
da ‘acıklı’ olmanın dışında tanımlanıldığını gördünüz? Sakat cinselliği tabudur, ancak inkâr etmek,
onu hiçbir zaman ortadan kaldırmamıştır. Bazıları, cinsel hayatı inkâr ederek, sakat insanların bütün insan haklarını inkâr ettiğimizi ileri sürüyorlar.

Herkes gibi sakat insanlar da yakın ilişkiler kurmak
isterler. O hâlde, neden toplum onların cinselliğini
görmezden gelmek, inkâr etmek ya da klişelerle tanımlamak için bu kadar hevesli görünüyor?
Geçen sene, süpermarkette bir yabancı Karen
Shook’a yaklaşmıştı. “Bana tekerlikli sandalyede
olduğum için hâlâ seks yapıp yapamadığımı sordu”
diyen Shook, olayı hatırlayınca gülüyor: “Ona, fren
yaptığım sürece evet, dedim. O da kaba olduğum
için beni azarladı”. Karen gibi sakat olan Elena da,
bir taksi şoförüyle yakınlardaki karşılaşmasını hatırlarken gülüyor: “Beni evime götürürken dayanamayıp ‘Sen bir lezbiyen olmalısın. Tekerlekli sandalyede olduğuna göre erkeklerden hoşlanıyor olamazsın’ dedi”.
Shook’un da belirttiği gibi, sakatların cinsellikleri -ya da daha yaygın anlaşılan biçimiyle olmayan
cinsellikleri- söz konusu olduğunda, insanlar tuhaf
biçimde dar fikirli oluyorlar. Görünen o ki, bizim
rötuşlanmış toplumumuz, bilinçli olarak ya da bilinçsizce, yalnızca fiziksel olarak mükemmel olan-
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Cinsel ilişki isteyen sakat insanlar, yalnızca seks
yapmadıklarına dair algıyla karşılaşmazlar. Pratikte sorunlar vardır. Bir çift, ilişki kurabilmek için

Shook’un da belirttiği gibi,
sakatların cinsellikleri -ya da daha
yaygın anlaşılan biçimiyle olmayan
cinsellikleri- söz konusu olduğunda,
insanlar tuhaf biçimde dar fikirli
oluyorlar. Görünen o ki, bizim
rötuşlanmış toplumumuz, bilinçli
olarak ya da bilinçsizce, yalnızca
fiziksel olarak mükemmel olanların
düzüşebileceğini kabul etmek istiyor.
Yaygın görüş, sakat insanların seks
yapmadığı yönünde. Yaşlı insanların
ve belirli bir yaşa gelmemiş olanların
durumunda olduğu gibi, onların
güvenli yataklarında yalnız olduklarına
inanmayı yeğliyoruz.

Seks ve ilişkiler konusunda sakat insanlara yönelik
kolayca ulaşılabilen uzman tavsiyesi pek az bulunuyor. Son birkaç yıl içinde, en azından iki yardım hattı kapandı. Bunlardan biri olan Regard, sermayesi
tükendiği için; ikincisi, yani Spod, personel ve nakit sorunları yüzünden kapandı. Daha genel amaçlı
yardım hattı hizmetleri ise her zaman işe yaramıyor.
Serebral palsili1 olan Elena, ilişkiyle ilgili sorunlarını konuşmak üzere ulusal bir yardım derneğini aramasından bahsediyor. Burada, telefona yanıt veren
kişi de serebral palsilidir, ama önerisi tuhaf biçimde
pek sıcak olmaz: “Evlenmem gerektiği ve eğer çocuk
istersem derhal IVF tedavisine başlamam gerektiği
söylenildi. Çok üzülmüş olarak telefonu kapadım”.
Simon Barnes, omurilik zedelenmesi yüzünden yirmi bir yaşında sakat kaldı. Kazadan önceki birkaç
yıl boyunca aktif cinsel hayatı vardı. Barnes, “Artık
tohumlarınızı yayamıyorsanız, erkekliğinizin bir
kısmı elinizden alınmıştır” diyor. “Fakat bu, cinsel dürtülerinizi ortadan kaldırmaz”. Barnes, şanslı olduğunu söylüyor. Başlangıçta, nasıl tatmin olacağı konusunda zihni karışıktır: “1984 yılıydı ve o
zaman şimdi olduğu gibi psikolojik danışmanlık
yoktu”. Fakat Barnes’in, ona işi öğrettiğini söylediği, hastanede tanıştığı bir hemşire ile ilişkisi olur.
“Farkına vardım ki, cinselliğimin bir kısmını eskiden olduğu gibi yaşayamıyordum, ama hâlâ büyük
bir kısmını yaşayabiliyordum. Sakat olmayan birçok adamın kıymetini bilmediği öpüşme, sarılma
ve okşamanın zevkleriyle tanıştım”. Diğerleri, tavırları nedeniyle ya da danışmanlık almadıkları için
o kadar şanslı değildi. Barnes, “Hastanede tanıştığım bazı adamlar, bir daha asla yakın ilişki kurmamaya karar verdiler” diyor. “Ve yirmi yıl sonra, bu
karara bağlı kaldıklarını biliyorum”.

öncelikle bir araya gelmelidir. Ulaşım ve buluşma
sorunu, sakat insanları sosyalleşmek için dışarı çıkmaktan -parasızlık gibi- vazgeçirebilir. Genellikle
çevrelerindeki kurulu hayat düzeni, sakat insanların ilişki kurmalarına ve seks yapmalarına karşı
gizli bir ittifak içinde gibidir.
Görme engelli olan Ron, uzman bir randevu ajansından yararlanıyor. Sıradan randevu ajanslarını
denediğini, ama onların sakat insanları kabul etmediklerini belirtiyor. Bakım kurumlarında yaşayan sakat insanların özel hayatlarının olmaması sorun teşkil edebiliyor. Personel, yatak odalarına haber vermeden giriyor. Bazı Hıristiyan evlerinde, yatak odalarına sadece oturanların eşlerinin girmesine izin veriliyor ve evlerinde yaşayan sakat insanlara karşı akrabalar aşırı korumacı olabiliyorlar. Diğer eş giydirmek, yıkamak ve tuvalete götürmek
zorunda olduğu zaman, eşleri tarafından bakılanlar için cinsel cazibeyi sürdürmek zor olabiliyor.
Doyurucu bir cinsel ilişkiyi sürdürmek için gerekli olan seçme hakkı ve yönetim, her zaman mümkün olmuyor.
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The Outsiders yardım derneği, benzerinin olmadığına inanıyor. Dünyanın her yerinde üyeleri var ve
internette, kitaplarda ve kaynak paketlerinde onlardan bahsediliyor. Derneğin kurucusu Tuppy
Owens, Outsiders’ı 1979’dan beri yönetiyor ve hâlâ
kendilerinin yaptığı işi yapan, yani cinsellik ve sakatlık hakkında açıkça konuşan hiç kimseyi tanımıyor. İngiltere şubeleri, ilişki sorunlarını görüşmek üzere düzenli olarak toplanıyorlar. Dernek,

Leonard Cheshire arkadaşlık, cinsel eğitim, mastürbasyon ve hayat kadınlarıyla ilişkiler gibi ilişki ve cinselliğin bütün yönlerini içeren bir kaynak paketinden bahsediyor. Hayat kadınlarıyla ilişkiler, katı kurallara bağlı. Bir personel elemanı, talep üzerine hayat kadınını arayabilir ya da müşteriyi randevu yerine götürebilir. Ancak buluşma, Leonard Cheshire’ın
tesislerinde gerçekleşemez ve personel elemanı karşılık kabul edemez. Ahlaki nedenlerle itirazı olan personel elemanları, böyle görevleri reddedebilirler.

bilgi ve kitap sağlıyor; sosyal aktiviteler düzenliyor.
Aynı zamanda, “Hamileyim ve sakatlığım var” ya
da “Travestiyim ve anlayışlı bir kadına ihtiyacım
var” gibi sorulara değinilen bir pratik öneriler sayfasının da bulunduğu bir web siteleri var.
Elena, Outsiders’ın hayatını değiştirdiğini söylüyor: “Partnerimden ayrıldıktan sonra bu sene organizasyona yeniden katıldım. Kesinlikle hiç özgüvenim kalmamıştı. Nisandan bu yana kuzey
Londra’da, Outsiders’da çalışıyorum. Derneğin
promosyonu olan kartpostallar için modellik yaptım. Kendime güvenimi geri kazandım ve olmak istediğim insana dönüştüğümü hissediyorum”.

Herhâlde sağlıklı bir cinsel yaşamla birlikte düşünülmesi en zor olan dezavantaj, sakatlığı öğrenmektir. Cinsellik danışmanı Victoria McKenzie, asıl sorunun irade olduğunu söylüyor. McKenzie, “Cinsellik bir ayrıcalık değil, haktır” diyor. “Buna karşın, öğrenme güçlüğü olan kişiler, cinselliğin bir tercih meselesi olduğunu ve sonuçlar doğurduğunu anlamalılar. Bu insanların birçoğu, özellikle kadınlar, cinsel
istismara uğruyorlar. Kâr amacı gütmeyen bir acentede çalıştığım New York’ta, bölge başsavcısının ofisi tarafından, öğrenme güçlüğü olan kadınların yüzde doksanının on sekizinci doğum günlerine gelmeden önce cinsel istismara uğradıkları tahmin ediliyordu. Biz, karar verme yeteneğini ölçmek için bir araç
oluşturduk. Onların cinsel hayat konusunda herkesle aynı haklara sahip olmalarını, ama sömürülmediklerini bilmek istiyorduk”. Çoğu zaman süreç, korunma ya da hamilelik konusundaki tavsiyelerle sona eriyordu. Bazen ilişki, bir komitede görüşülüyordu. İstismar ihtimali görülürse, müşterilerin yalnız bırakılmamasını temin etmek gibi önlemler alınıyordu.

Owens’a göre sakatlıkla ilgili diğer kurumlar, birçok nedenle seks konusunda çekingenler: “Bu yıl,
birleşmek için otuz iki yardım derneğine yazdım
ve bir teki bile kesin bir evet yanıtı vermedi. Hepsi çok temkinli. Cinsellik konusundan söz ettiğimiz için şüpheli olduğumuzu varsaydıklarını düşünüyorum”. Owens, bu çekingenliğin kötü reklama
neden olma kaygısını yansıttığından kuşkulanıyor.
Ancak sakatların ihtiyaçlarını temin edenler, ne tür
resmî tedavi yolu ve yardım sağlanması gerektiğini
belirlemek zorundalar. Hollanda’da devlet tarafından desteklenen SAR, sakat insanlara hayat kadınlarıyla ilişki kurma imkânı sunuyor. Yasal ve ahlaki
hava, İngiltere’de bunu zorlaştırıyor.
Sakatlara yönelik hizmetler sunan Leonard
Cheshire’ın bir “kişisel ilişkiler politikası” var. Derneğin kalite ve standart danışmanı olan Ann Smyth
şöyle diyor: “Bunlar, sakat insanların ilişkilerini
sürdürmesini ve partner arayanların ilişkiye başlamalarını sağlıyor”. Smyth’e göre uygulamada “Bu
politika, bir eşcinselin gey kulübüne ulaşımını sağlamak anlamına gelebilir ya da aynı kurumda yaşayan bir çift için iki kişilik yatak tedarik edilmesi söz
konusu olabilir. Hatta sakat bir insanın kıyafetlerini çıkarmak ve onları bedenen cinsel ilişki pozisyonuna getirmek bile gerekebilir. Bununla birlikte,
yalnızca özel bir personelin bu işi üstlenebileceğini
vurgulamam gerek”. Smyth, açık konuşmanın gerekli olduğunu söylüyor. “Sakatlık ile cinsellik yokmuş gibi davranmaya son vermenin zamanı geldi”.

Yine de, genele dair konuşursak, seks ve sakatlık
hâlâ tabudur. Owens, bakıcılara sakatlardan eğlenceyi esirgememeyi öğretmenin tek çare olduğunu
söylüyor.
Fren yapmayı hatırlamak da işe yarayabilir.
Kaos GL Arşivinden alınmıştır.
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=5257
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1. Serebral palsi: Doğum sırasında ya da doğum sonrasında herhangi bir nedenle beynin bir bölgesinde oluşan
hasara bağlı kas kontrol yetersizliği (çev.)

BEN
BİR KADINIM
EVA

Ralph Gibson

Ben bir kadınım. Sınırları çok net çizilmiş, karakterlerin rolleri çoktan verilmiş bu oyunda; pembe kıyafetler ve fırfırlı kurdeleler düştü benim şansıma. Sevinirsem kahkahalarla gülmeye, üzülürsem hıçkıra hıçkıra ağlamaya hakkım var. Aşkı, sevmeyi ve sevilmeyi bir erkeğin gözlerinden okumaya
hakkım var. Kendimi kaybedeceğim şarabı bir erkeğin dudaklarından içmeye hakkım var. Babamın küçük kızı olmaya, annemin dizine yatmaya, mutsuz olduğumda herhangi bir şekilde güçsüzlüğümü sergilemeye hakkım var.
Ben bir kadınım. Sınırları çok net çizilmiş, adil ve hakkaniyetli olduğunu
iddia eden bir sistemin kucağında metres hayatı yaşarken; son derece sıradan; ama son derece “anormal” bir hayatım var. Aşkı, sevmeyi ve sevilmeyi
bir erkeğin olduğu kadar bir kadının gözlerinden de tanıyabiliyorum çünkü.
Kendimi bazen yakut kırmızısı kadın dudaklarında, bazense sert hatlı bir erkeğin kollarında kaybediyorum. Sınırları olan bu sözde adil dünyada, bana
biçilen rolün sınırları dışına çıkıp son derece absürt yaftalar yemeyi bir görev edinmişim kendime; hatta bu yaftalar zaman zaman cinsiyetimi, kimliğimi sorgulamaya varıyor. İnsanların anlayamadığı bir şey var. Bir kadınla beraber olmak, bir erkek olduğum anlamına gelmiyor ya, gene de insanlar bunu yadırgıyor.
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bağlandım. İddia edilenin aksine, ne olduğu belirsiz bir dönmenin gözlerine değil, erkeğimin gözlerine baktım. Bir kadın bedeninde hapsolmuş bir
erkeğin dudaklarından şarabın tadına baktım. Sonra anladım. Ben bir kadınım.

Ben bir kadınım. Ne olduğumu hiç sorgulamadım
ya, gene de dişil bir karakterim yoktu. Erkek egemen toplumlarda babalar hep erkek çocuk ister ya;
ben de o isteklere boyun eğerken dişil yönlerimi birer birer serdim yere, kurban edilmek üzere. Normların bebeklerle oynamamı öngördüğü bir dünyada futbol maçları yaparak büyüyen bir kadınım.
Normların evcilik oynamamı öngördüğü bir dünyada, bilye üten ve sokaklarda serserilik eden bir
kadınım. Bebeklerim olmadı benim, onların yerine
silahlarım ve arabalarım; daha olmadı toplarım vardı. Toplum normları aksini iddia ededursun, ben
“norm’al” dışı bir kadınım.

Sadece özel insanlar değil, norm’al hayatlar sürdüren; aykırı yaftasının altında sıradan yaşayan insanlar tanıdım. Yanlış bedenlerde doğan, farklı hayatlar yaşamak zorunda kalan, sınırları net çizilmiş bu
erkek egemen toplumda, erkekliğini değiştirmek
istediği için sınırsız eziyet ve işkence görmüş insanlar tanıdım. Erkek bedenine hapsolmuş bir kadının gözlerinden hayata baktım, o anlatırken gözyaşlarımı sakladım. Başından geçenleri komikmiş
gibi anlatırken içinden kan ağlayan gözlerine baktım. Bana iddia edilenin aksine, bir penis bir vajina yerine, ruhuna baktım. Ona yaklaştım çünkü
ona dokunduğumda; sapına kadar kadınlığımı hissettiren bir kadının ruhuyla tanıştım. İddia edilenin aksine, ne idüğü belirsiz bir insanla değil, bir
kadının şehveti ve hisleriyle dolup taşan bir kadınla aynı masada kahve paylaştım. Sonra anladım ben
bir kadınım.

Komiktir, normlar beni dışarı itedursun kadınlığımı toplumun tamamen dışında görülen bir adamda ve onun sıra dışı kabul edilen arkadaşlarında tanıdım. Kadın/erkek kavramları kimliğime verilen
renkleri umursadığım kadardı; ancak bunun da
farklı bir anlama gelebileceğinin ayırdına o adamın
düşüncelerinde vardım.
Ben bir kadınım. Kadın olduğumu toplumun ibne,
daha olmadı dönme dediği insanlarda anladım. Bir
penisim olmadığı için bir kadın değilim; bir vajinam olduğu için de değil. Kadın olduğum, iliklerime kadar öyle olduğum, kendimi böyle hissettiğim
için kadınım. Bir erkekle beraber olabildiğim için
bir kadın değilim ya da bir kadınla beraber olabilmem beni erkek yapmaz. Ben, toplumun etik değer olarak gördüğü kavramların hepsini bir adamda
tek tek yıkan; kendimi ifşa etmeye çekinirken verdiği destekle kendimle durur duyan ve kromozomal dizilişim XX olduğu için değil de; her bir hücrem kadın olduğunu haykırdığı için kadın olan biriyim. Ben kim miyim? Ben biseksüel bir Kadınım!
Benim kadar şanslı olmayan insanlar tanıdım. Yanlış bedenlerde doğan, farklı hayatlar yaşamak zorunda kalan; sınırları net çizilmiş olan bir toplumda en ağır yaftalara, yaptırımlara ve yaşamlara
mahkûm edilmiş insanlar tanıdım. Kadın bedenine mahkûm olmuş bir erkeğin gözlerinde aşka çok
yaklaştım. Bana iddia edilenin aksine, bir penis bir
vajina takıntısı değil; elini tuttuğumda sapına kadar kadınlığımı hissettiren bir erkek olduğu için

Onlar kadar şanssız bir hayata doğmamış; ancak
sıra dışı yaftasına en az bir kere maruz kalmış; bir
kadının dudaklarından öptüğü için tokatlanmış,
bir erkekle öpüştüğü için “orospu” damgası yemiş
bir kadınım. Toplum normlarına uymakla uymamak arasındaki ince çizgiyi çok zaman önce yitirmiş, insanların farklı lakaplar takarak üzdüğü sevgilimin erkekliğini bir dakika için bile sorgulamamış, kendime rağmen sahip olduğum önyargıları erkeğimin bakışlarında duraksamadan kırmış bir
kadınım.
Ben biseksüel bir kadınım. Son ilişkisi yüzünden,
bunun farkında olan insanların ayıpladığı; gözlerimden ona olan sevgimi gördüklerinde buna farklı anlamlar yükledikleri, her şeye rağmen “O”nun
arkasında durmuş, iddia edilenin aksine son ilişkisi
tamamen heteroseksüel olan bir kadınım.
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Ben bir kadınım, ve kadınlığımın farkına toplumun travesti dediği o muhteşem insanlarla vardım.

Olaf Hiort

Lucie Veith

“HADIM EDİLMEK GİBİ”
- Die Zeit’in Röportajı -

Bazı çocuklar dünyaya açıkça kız ya da açıkça erkek olarak
gelmiyor; interseksüel olarak geliyorlar. Çoğunlukla erken
yaşlarda ameliyat ediliyorlar. Eleştirenlere göre bu bir İnsan
Hakları ihlâli. Bir münakaşa…

Çeviren: EMRE ERTÜRK
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Lucie Veith (55), İnterseksüel İnsanlar Derneği’ni
yönetiyor. Yönetim sekreterliği yapıyor ve serbest
sanatçı olarak çalışıyor.
Olaf Hiort ise (50), hormon rahatsızlıkları konusunda uzman, Lübeck’te pediyatri profesörü.
EuroDSD (Avrupa Cinsel Gelişim Bozuklukları)
adlı büyük araştırma projesini koordine ediyor ve
DSD/İnterseksüalite ağının sözcüsü.
DIE ZEIT: Lucie Veith, siz, Bay Hiort gibi tıp uzmanlarının tedavi yöntemlerini kadın sünnetiyle ve
hadım edilmeyle karşılaştırıyorsunuz. Bu kanıya nasıl varıyorsunuz?

Herr Hiort, bize konunun neyle ilgili olduğunu anlatabilir misiniz?
Hiort: Çocuklar erkek ya da kız olarak doğarlar. Fakat bu kuraldan sapmalar söz konusu olabilir: Kromozomların, hormonların ya da üreme organlarının düzleminde… Cinsel gelişimle ilgili biyolojik olarak belirlenen rahatsızlıklar…

Lucie Veith: Bay Hiort, tıbbi bir teşhis için kendisine güvenle başvurulabilecek, parlak bir bilimci
ve doktor. Ama aynı zamanda, -başka şeylerle birlikte- bedensel bütünlük hakkına riayet etmedikleri için sistematik olarak İnsan Hakları’nı çiğneyen
tıp uzmanları cemiyetini de temsil ediyor.

Veith: …Bilgisayarların arızası olur. (çn: sağlıkta kullanılan “rahatsızlık“ ve diğer alanlarda kullanılan “arıza“ için aynı sözcük kullanılıyor) Ben bir
insanım. Ebeveynlere çocuklarının bir arızası olduğunu söylediğinizde daha baştan bir değerlendirme
yapmış oluyorsunuz. Ama cinsiyet, içine uyulacak
ya da kendisi için uygun şekilde kırpılmayı gerektiren bir şey değil.

ZEIT: Onu ve meslektaşlarını tam olarak neyle suçluyorsunuz?
Veith: Benim gibi interseksüel insanları hasta olmamamıza rağmen hasta olarak gösteriyorlar. Kişilerin rızası olmaksızın üreme organlarını ameliyat
ediyorlar ve onları katmerli acıların içine sokuyorlar. Ayrıca bunu sadece ben düşünmüyorum. BM,
İşkenceye Karşı Komite, Kadın Hakları Komitesi,
BM Sosyal Pakt Komitesi ve Uluslararası Af Örgütü de Almanya’daki çocukların ve gençlerin zorla
ameliyat edilmelerini eleştirdi.

ZEIT: Yansız olarak, farklı özellikler diyelim.
Hiort: Hipospadias gibi hafif sapmalar görece sık karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı 200 doğumda bir, erkek çocuklarda üretranın çıkışının penisin
ucunda olmadığı durumlar oluyor. Ullrich-Turner
sendromunda her iki bin kızdan birinde ikinci X
kromozomu olmuyor. Tamamen dişil görünüyorlar
fakat çocuk sahibi olamıyorlar; çünkü yumurtalıkları tam gelişmiyor.

Olaf Hiort: Bu tür suçlamalar bir doktor için yıkıcı. Bana sert yaklaşıyorsunuz; çünkü benim amacım
-tabi ki- hastaların acılarını azaltmak . Bunda her zaman başarılı mıyım, bilemiyorum. Oysa ki şunu kesin biliyorum ki doktorlara yapılan taraflı suçlamalar hastalara fayda sağlamaz. Bunun için konu tıbben çok karmaşık ve etik olarak çok önemli.

ZEIT: Bu insanlar daha önceden kötüleyici olarak erdişi ya da hermafrodit olarak adlandırılan insanlar
mı?

ZEIT: Bu yüzden, Alman Etik Kurulu yakın zamanda interseksüaliteyle ilgili önemli görüşünü verecek.

Hiort: Hayır, cinsiyeti zor belirlenebilen yeni
doğanlar daha ziyade bu şekilde adlandırılırdı;
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çünkü dikkat çekici büyüklükte klitorisleri ya da
çok küçük penisleri olur. Aynı şekilde şu da olabiliyor: Yeni doğmuş bir bebek tamamen dişil görünüyor; fakat doktorlar karnında testisler buluyorlar. Almanya’da bu durum yılda ortalama 200 bebekte görülüyor. Kavgamız da bu çocukları nasıl tedavi etmemiz gerektiğiyle ilgili.

Üzerime üşüşüldü. Bilmediğim bir sürü insan vajinal muayenede bulundu; acı veren, büyük aletlerle… Sonunda şu söylendi: Yanlış cinsiyetteymişim, erkekmişim. O noktada hastaneyi kaçarcasına terk ettim.

Veith: Hayır, kavga, bu çocuklara kendi rızaları
olmadan hiçbir şekilde müdahale edilme hakkının
olup olmadığıyla ilgili!

Veith: 1979. 23 yaşındaydım o zaman. Daha
sonra denilene göre önemli bir teşhis daha varmış:
Testislerimin alınması gerekiyormuş. Yoksa kanserden ölürmüşüm. Ameliyattan -hadım edildiktensonra bana yüksek dozda östrojen yazıldı. Bunun
üzerine libidomu kaybettim, depresyona girdim ve
ağır metabolizma rahatsızlıkları yaşadım. Kendimi
donuk, soğuk ve boş hissettim.

ZEIT: Bu ne zamandı?

ZEIT: Bununla ilgili az sayıda etkilenen söz konusu.
Hiort: Doğru, fakat bu hasta grubunda tıp etiğinin temel bazı soruları alevleniyor: Doktorlar ne
yapabilir? Bir çocuğun kendi kaderini tayin hakkı
nerede başlıyor? Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili karar verme hakkı nerede bitiyor?

Hiort: 70’lerin ve 80’lerin tedavi usullerine dair
korkunç ama tipik bir hikaye. Tıp o zamanlar birçok şeyi yanlış yaptı. Hiyerarşikti; evet otoriterdi.
Sizin anlattıklarınıza bir karşı resim olarak aslında
bugün 20 yaşında olan biri dinlenmeli.

Veith: Ayrıca, görece az insanı ilgilendiriyor diye
bir haksızlık küçülmez.

ZEIT: Neden?

ZEIT: Lucie Veith, sizin bir farklılık gösterdiğiniz ne
zaman anlaşıldı?

Hiort: Çünkü bugün, bu tip teşhislerle daha
ayırt edici şekilde ilgileniyoruz. Bir taraftan ilgili
kişiyi etraflıca aydınlatmayı deniyoruz; diğer taraftan erbezini her zaman almıyoruz.

Veith: Regl olmayınca annem benimle doktora geldi. Laparoskopiden sonra doktor, rahmim ve
yumurtalıklarım olması gerektiği gibi olmadığı için
çocuk sahibi olamayacağımı söyledi. Daha fazlası
bana söylenmedi. Bu bilgiyle daha sonra kocamla evlendim.

Veith: Doktorlar böyle çekingen olsalardı güzel
olurdu. Yardımlaşma grubundaki işten 5 çocuk biliyorum; doğru düzgün teşhis bile konulmadan hadım edildiler.

ZEIT: Size ne söylenmedi?

Hiort: Maalesef tüm meslektaşlarımız yönergelere bağlı kalmıyorlar. Bu yüzden ilgili kişileri sadece uzmanlaşmış merkezlerde tedavi etmeliyiz. Fakat
testislerin alınması isteğinin hastaların kendisinden
ya da ailelerinden gelebilmesi de aynı şekilde olası. Bir tümörün oluşabilecek olmasına dair bir fikir
onlarda korku yaratıyor.

Veith: Rahmimin ve yumurtalıklarımın olmadığı
ve bunların yerine testislerimin ve eril XY kromozom setimin olduğu… Ama bir genetik farklılıktan
dolayı eril hormonlarım etki edemiyor ve bundan
dolayı görünüşte hep bir kız gibi görünüyorum.
ZEIT: Ne zamandan beri testisleriniz olduğunu biliyorsunuz?
Veith: Bir zaman gene de bir kanamam olmuştu. Tekrar doktora gittim. Sonra çılgınlık başladı.
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Veith: Böyle bir kararı kişi; özgür, bilgilendirilmiş rızasıyla sadece kendi vermelidir; başka kimse değil!

Hiort: Vajina genişletiliyor. Burada tartışmalı olan soru, bu genişletme işleminin -etkili olması için- çocukken mi, daha sonra mı olması gerektiği. Biz şu ana kadar daha çok erken müdahaleden
yana olduk.

Hiort: Onları zaten sürece tamamen dahil ediyoruz. Ve bazı gençler bu cinsel farklılığı yaşamlarının bir parçası olarak kabul ediyor. Ama diğer durum da var: Çocuklar ergenlikte kız olarak yaşamaya devam etmek istiyorlar ve bu nedenle erbezlerinin aniden farklı hormonlar salgılamasını istemiyorlar. Bu çocukların ya da ailelerin ameliyata karar vermelerini yasaklayamazsınız.

Veith: Birçok insan bu müdahaleyi travma yaratıcı bir şekilde tecrübe etti. Çoğu, vajinalarını bu
sürekli germe işleminden sonra artık hiç kullanmak
istemiyor. Tüm operasyon tamamen gereksiz.

Veith: Hayır. Biz belli bir yaşa kadar moratoryum
talep ediyoruz. Çünkü bir kere ameliyat edilirse, bir
kastrasyon ya da genital bir ameliyat, tekrar eski
hale dönülmesine izin vermiyor. Gençler, bu zaman
içinde interseksüaliteleriyle yüzleşmeliler. Burada
önemli olan, tedavi edilmemiş ve kendini iyi hisseden insanlarlardan da örnekler tanımalarıdır.

ZEIT: Penis gibi görünen ve meselâ bir kumsalda hemen dikkat çeken bir klitorisi olan bir bebeği olan bir
ebeveyne ne tavsiye edersiniz?
Veith: Bebekken aynen öyle görünen, ameliyat
edilmemiş ve bugün gayet tatmin oldukları bir hayatı sürdüren yetişkinleri tanıdığımı söylerdim.

ZEIT: Genital ameliyat dendiğinde dışarıdaki bölümler de kastediliyor mu? Burası ne zaman ameliyat ediliyor?

Hiort: Fakat bazıları bundan ikna olmuyorlar,
özellikle farklı kültürel arka planlardan gelenler.
Çocukları için en iyiyi istiyorlar ve kendi bakış açılarından bu bir ameliyat olabiliyor.

Hiort: Bu, genitalleri ne erkek ne de kadın görünüşüne uyan hastaları ilgilendiriyor. Çoğunlukla adrenogenital sendrom denilen bir durum söz
konusudur. Bu çocukların rahimleri ve çalışan yumurtalıkları vardır fakat bir metabolizma rahatsızlığı yüzünden çok fazla eril hormon üretirler. Bunun sonucunda klitoris bir penis gibi görünebilir.
Eskiden klitoris alınır ya da küçültülürdü.

Veith: Afrikalı ebeveynler de kızlarını Almanya’da
sünnet ettiremiyorlar -kendileri bunu gerekli görseler deHiort: Ebeveynleri bundan neredeyse mahrum
mu bırakacaksınız?

Veith: Bu insanların cinsel hassasiyetlerini kaybetmeleri sonucuyla beraber…

Veith: Sınır bir durum için evet. Ama çoğunlukla zaten tam tersi oluyor: Doktorlar ebeveynleri
baskı altında bırakıyor ki ameliyatı kabul etsinler.

Hiort: Fakat bu, artık çok daha seyrek gerçekleşiyor; çünkü birçok doktor hastaların raporlarından tecrübe kazandı. Lübeck Üniversitesi
Kliniği’nde biz psikologlar, çocuk cerrahları, hormon uzmanlarından oluşan bir takım olarak sürekli tartışıyoruz ve çocukların çıkarları doğrultusunda bir karar verebilmek için ebeveynlerle istişare ediyoruz. Başka bir problem de, çoğunlukla vajinanın çok dar olması ve hastaların gençken ve yetişkinliklerinde seks yapamaması ya da çocuk doğuramamaları.

ZEIT: Doktorların bunu neden yaptığını düşünüyorsunuz?
Veith: Çünkü her zaman böyle yaptılar. Şu ana
kadar düzinelerce interseksüeli genital olarak değiştirmiş biri artık bunu yapmayı bırakırsa bu, şu ana
kadar birçok insanın yaşam sevincini yok ettiğini
kabul ettiği anlamına gelir. Dahası, doktorlar stereotiplerle düşünüyor. Ama cinsiyet “ya öyle ya böyle“ denebilecek bir şey değil. Ben bunu daha çok
iki kutuplu bir dünya küresiyle karşılaştırıyorum ve

ZEIT: Bu durumda tam olarak ne yapılıyor?
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basitçe, biz interseksüeller olarak ekvatora daha yakın yaşıyoruz

ZEIT: “Erkek ya da kız değilim. İkisi birdenim.“ diyen çocuklar var mı?

Hiort: Penisi ve yumurtalıkları olan bir çocuğun
ebeveyni doğumdan sonra ne yapmalı? Çocuklarına bir isim vermeleri gerekecek. Bir çocuk hiçbir
zaman “o“ değildir. (çn: Almanca’da 3. tekil şahıs
zamirleri eril, dişil ve nötr olmak üzere 3 tanedir.
Kişi burada nötr olanı kullanıyor)

Hiort: Bugünlerde evet. On yıldan beri ilgilendiğim bir aile çocukları kendi karar verebilene kadar beklemeye kadar verdi. Çocuk şimdi dördüncü
sınıfta ve cinsiyetini işaretlemesi gereken bir yerde
iki cinsin ortasına çarpıyı koydu.
ZEIT: Lucie Veith, ne kadın ne erkek olduğunuzu
söylediğinizde insanlar nasıl tepki veriyor?

Veith: Bir yetiştirme cinsiyeti verilmesine karşı
değilim. Ama Mathilda 12 yaşına geldiğinde Mathias olmaya karar verirse ve testisleri artık yoksa
problemimiz var demektir. Bu nedenle: Reşit oluncaya kadar ameliyat yok.

Veith: Büyük bir bilgi gereksinimi oluyor. Ama
anlattıktan sonra şunları duyuyorum: »Bu amma
heyecanlıymış.» ya da »Tamam, nasıl isterseniz».
Bugünlerde her şey mevcut. Kişisel olarak ayrımcılığa uğramıyorum. Sadece doktorda kan değerlerimle ilgili yanlış bir değerlendirme alıyorum ;çünkü sigorta kartımda kadın olduğum yazıyor.

Hiort: Böyle çok kolay söyleniyor. Size, 5-alfaredüktaz eksikliği olan 13 yaşındaki bir çocuğun
durumunu sunayım. Bu kız ergenliğinde erkekleşiyor. Aile ve kız isterken burada müdahale etmemizi
yasaklamak ister misiniz? Hiçbir şey yapmamanın
da geri döndürülemez etkileri olabilir.

ZEIT: Tolerans bu kadar fazlaysa neden bu yolu giden bu kadar az insan var?
Veith: Sadece kararlı bir şekilde ortaya çıkılırsa
tolerans büyük. Birçok interseksüel kendilerine yapılan çok kötü şeyleri tecrübe etti. Babalar yıllarca
sustu; anneler gizli saklı ağladı. Şimdi (interseksüeller) normal bir yaşam sürmekten başka bir şey dilemiyorlar.

Veith: Çocukları stereotipsiz yetiştirmek amaç
olmalıdır. Her kız arabalarla oynayabilir; her oğlan
bebeklerle. Ondan sonra “erkek mi, kız mı?“ sorusu bir zaman sonra artık önemsizleşir.
Hiort: Etik kurulunda tam bu tip konuları tartıştık ve 4 saat ve 20 fincan kahve sonrasında herkes tuvalete gitti ve tuvaletlerde iki ayrı kapı vardı.

ZEIT: Erkek ve kadın kategorileri bir süre sonra hiçbir rol oynamayacak mı?

Veith: Ben olsam engelli tuvaletine giderdim,
orda sırada kimse olmuyor!
Hiort: Çocukların nasıl bir uyum mücadelesi içine atıldıklarını hafife alıyorsunuz. Diyabetli çocuklarda, sınıf arkadaşlarını aydınlatmak, öğretmenleri eğitmek için çok enerji harcıyoruz ve buna rağmen, çocuk “Tuvalete gidip insülinimi orada yapmayı tercih ediyorum; çünkü başkaları benim farklı olduğumu bilmemeli“ dediği zaman bunu kabul
etmem gerekiyor. Buna göre, cinsiyetle ilgili olarak biraz farklı olunduğunu başkalarına anlatmak
ne kadar daha zor gelir, bir düşünün.

Veith: Toplum bugün doktorların tavsiye ettiği
patolojik diskurun çok daha ilerisinde.
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Hiort: Toplumun herhangi bir zaman üçüncü bir cinsiyeti kabul edeceğinden şüphe duyuyorum. İnsanlar ama daha toleranslı olacaklar. Sizinki gibi dayanışma grupları daha şimdiden inanılmaz oranda başarı elde etti. “Apothekenumschau“
(çn: Almanya’da eczanelerde bedava verilen bir popüler bilim/sağlık dergisi) kısa zaman önce eleştirel
bir şekilde bu konuyu ele aldı. Bu şunu gösteriyor:
Etkilenenlerin artık saklanmasına gerek yok.

JJ Levine, Switch

BAŞKA
BİR BEDEN
MÜMKÜN!

Çok eskilerden kısa bir masal ile başlayalım:
“Bir avcı avını yakalamak istiyorsa karşısına çıkabilecek tehlikeleri göze almalıdır. Avlanmanın temel amacının beslenmek ve dolayısıyla hayatta kalmak olduğunu düşünürsek tüm canlıların en temel kaygısı olan nesil devamlılığı esasına göre annenin av sırasında düşük riskini düşünerek av işini erkeklere bırakması gayet tabidir. Tabi bu tercih insan bedeni üzerinde devrimsel değişikliklere
yol açmıştır. Erkek avını yakalamak için koşarken
kas ve kemikleri, tuzak kurarken zekası ve icat yeteneği gelişir. Kadın ise sosyal yaşamı, sezgiselliği
ve ‘anaçlığı’ ile artık başka bir yerde durmaya başlamıştır. Böylece kadın ve erkek bedenindeki bu
değişiklik tarımın keşfinde başka bir duruma yol
açacaktır: Kadına göre daha güçlü olan erkek bedenin kadın üzerinde kuracağı mülkiyete ve toplumsal cinsiyet rollerine.”

CİHAN DAĞ
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beden diğer bedenlerin dışında bir şey istiyor ve arzuluyorsa bu farklılık değildir, doğanın ta kendisidir. Çünkü doğa o bedene o yolu açmıştır.

Bu tarihsel sürecin insan bedeni ve insan ilişkileri
üzerinde oluşturduğu etkiyi bu gün alışveriş yaparken, evlenirken, seks yaparken, düşünürken vs. sürekli görüyoruz. Renkler, giyimler, meslekler, adetler... Bu algı üzerine kurulmuş bir örümcek ağı,
bizlerse bu ağa doğuştan yakalanmış bireyleriz. En
çetin iktidar savaşlarından birini bedenimiz üzerinden yaşarız. Bedenimiz üzerinde kurulacak iktidar
biyolojik iktidarı sarsacağından kendimizi en başta biyolojik olarak ‘öteki beden’ konumunda buluruz. Yeryüzünde doğal karşılanan ve tanımlanmış
olan bir biyoloji üzerinden varedilen iktidar ve bu
iktidarın oluşturduğu kültür ilk olarak bedenimiz
üzerinde tahakküm kurar. Zaten karmaşanın çıktığı asıl nokta da bedenler üzerinden oluşturulan bu
kültür ve bu kültürün çoğunluk tarafından evrensel norm kabul edilişi.

Peki bir beden dönüşümüne neden ihtiyaç var?
Ya da var mı? Burada penis, vajina, göğüs, kıl...
Bunları cinsel kimliğe özgü karakteristik organlar ya da yapılar olarak algılanmaktan vazgeçip
hoşlanılan-hoşlanılmayan, olması istenilen ya da
istenmeyen bir olgu olarak bakılmalı. Penisli kadın, vajinalı erkek olabilir. Kadın ya da erkeğin
kendilerini tamamlamak için her hangi bir eksikliğe ya da fazlalığa ihtiyacı yoktur. Ama toplum
sana ‘biraz daha saygı’ göstereceği bahanesiyle bireyi şekil ve öz olarak bir görmeye zorluyor. “Erkek olmak istiyorsan, pantolon giyecek, kıllı olacak ve bir penise sahip olacaksın. Kadın olmak istiyorsan da bir vajinan olacak, göğüslerini büyüteceksin, saçların da uzun olsa iyi olur.”. Böylece bu
dönüşümle sistem heteronormatif topluma transeksüel bireyleri eklemliyor ve biraz da rahat nefes
alıyor. Ama bir şey yine heteroseksist toplum tarafından es geçiliyor. O da bedensel olarak dönüşümünü yaşamış her transeksüel heteroseksüel olmayacağı. Trans bir kadın biyolojik ya da trans başka
bir kadından hoşlanabiliyorken, transeksüel bir erkek de biyolojik ya da trans bir erkekten hoşlanabilir. Kısacası bir ten başka başka tenlerle uyum sağlayabilir. Ten, tendir sonuçta!

Başka bir dünya mümkün şiarından yola çıkarak
başka başka şeylerin mümkünlüğü konuşulur hale
geldi elbette. Zaten reel yaşam tarzlarının teorik alt
yapısına ‘başka bir beden’ mümkün şiarı da eklendi
böylece. Yalnız başka bir beden mümkün deme ihtiyacı neden çıktı iyi düşünmek lazım. Cesur olup
hislerimiz doğrultusunda yaşamaya başladığımızda
haş haş tarlasında uzayan mısır gibi dikkat çekeriz.
Eğer ‘toplum için’ aykırı ve rahatsız edici isen dikkat çekmek hiç de hoş durumlara sebep olmuyor
malesef. O zaman kollar sıvanır, diller bilenir. Sosyal ve fiziksel linç kendini göstermek için bir aralık
arar ve genelde de bulur. Bu bağlamda toplum sana
iki seçenek sunar: Ya dikkat çekmeyecek bir dönüşüm yaşarsın ya da dikkat çekecek hareketlerde bulunmaktan vazgeçersin.
İşte tam da bu noktada başka bir beden şiarı gelip
kapı çalar. Toplum, erkek ya da kadın bir transeksüele farklılığı, seçimleri ya da yönelimleri üzerinden bir baskı yapmayacak olsa bedensel bir dönüşüm yaşama ihtiyacını acaba ne kadar hissedecekler? Transeksüel bir bireyin kendini kadın ya da erkek hissetmesi önünde beden bir engel midir? Elbette beden bu duruma engel değil ki transeksüellik realitesi var. Zaten doğada bir şey gerçekleşiyorsa bu farklılık ya da anormallik olarak adlandırılamaz. Doğa üstü durum diye bir şey yoktur. Eğer bu

Aslında dışarıdan oluşturulan ya kendi oluşturduğumuz bütün kavramlar bir noktada yeniliyor ve
yenilenmek zorunda kalıyor. Bu tanımlamalar aslında özgür olmasını istediğimiz bedenin en önde gelen sınırlayıcılarıdır. Beden üzerinde ilk olarak sözle iktidar kurar ve sinsice bedenin sınırlarını çizer.
Biraz popülist bir söylemle sonlandıracak olursak;
aşkın kaç beden giyeceğine, hangi bedenler arasında olacağına, hangi bedenlere yakışacağına kafa yormanın anlamsızlığını kavrayıp eğer karşılaşıyorsak
vardır, doğaldır deyip politik duruş dışında kavramlara çok yaslanmamayı ve bedene ne gözle, ne sözle
sınır çizmemeyi ilke haline getirmek lazım.
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Başka bir dünya mümkün! Başka bir beden de
mümkün -tabi dayatılmamış olanından-!

Martin Klimas

Bir Çatışma
ve Tartışma Alanı:

Tartışmanın yeni olduğunu kimse iddia edemez elbette; ancak özellikle feminizm içinde (yöresinde
ve de dışında) bir blok kırıcı “işlev” gördüğü iddia edilebilir. Seks alım-satımının bir iş sözleşmesi ya da işçilik biçimi olması üzerinden seks işçiliği savunmanlığı yapmak feminizmin sınırları içinde (yöresinde ya da dışında) mümkün müdür? Yoksa bu alım-satıma karşı çıkmak feminizmin varoluşsal bir zorunluluğu mudur?

SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ,
FAHİŞELİK Mİ?
Avukat SİNEM HUN

Aslında bu konu üzerinde yeniden düşünmemi sağlayan NSWP (Global Network of Sex Work Projects )’nin 16-28 Temmuz arasında Hindistan’da
düzenlediği Uluslararası AIDS konferansı ve konferansın içeriği. NSWP seks işçilerinin sorunları

34

rinden geliştirilen sosyal yapılar ve bu yapıların
ürettiği söylemlerin güçlenmesine (“erkeğin hormonları daha çok çalışır o yüzden bir kadınla yetinmesi mümkün değildir” ya da “iyi ki fahişeler
var; yoksa erkekler kadınlara saldırırlar, tecavüzler
artar” vs.) ve böylece kadın bedeninin sürekli şiddete uğramasına katkı sunmaktan başka ne anlama
gelebilir? Dolayısıyla yapılması gereken fuhuş çerçevesinde bir haklar manzumesi yaratmak, fuhuşun
bir iş biçimi olduğunu iddia etmek değil başlı başına bir insan hakları ihlali olan fuhuşun ortadan
kaldırılması için tüm örgütlerin birlikte çalışmasıdır. Kaldı ki verilerin de gösterdiği üzere “bireysel” ve “özgür” fuhuş ile insan ticareti yoluyla fuhuşa sürükleme suçu arasındaki ayrım giderek güçleşmektedir. Fuhuş kişilerin “özgür” iradeleriyle para
kazanabilecekleri bir alan olmaktan çıkmakta adeta uluslararası seks mafyasının alanı haline gelmektedir. Her türlü cebir, şiddet, alıkoymaya açık bir
mecra olup yakın gelecekte her milliyetten kadının
alınıp satıldığı açık bir köle pazarına dönüşmesi kaçınılmazdır.2

ve var oluşlarıyla doğrudan ilgilenen, seks işçilerini özneleştirerek AIDS, insan ticareti, şiddet, göçmenlik gibi konularda politika üreten bir örgüt.
NSWP’nin Temmuz ayındaki AIDS konferansında ise Seks İşçileri Özgürlük Festivali olarak tertip
edilmiş bölüm özellikle seks işçilerinin insan haklarını, bir kere daha, görünür kılması bakımından
dikkate değer. NSWP’nin tartışmaya açtığı haklar
şöyle sıralanmış: Seks işçilerinin seyahat ve iltica
hakkı, yeterli ve iyi kalitede sağlık hizmetine ulaşma hakkı, sendika ve dernek kurma hakkı, çalışma
ve mesleğini seçme hakkı, hukuki korunma hakkı,
şiddet ve sömürüden bağışıklık hakkı ile ayrımcılık
ve dışlanma yasağı.1
Ancak özgür iradesiyle seks işçiliği yapan her türden farklı sınıf, cinsiyet, yaş vb. kategorilere mensup kişilerin temel haklarından yararlanması ve hiçbir şiddet türüne maruz kalmaması ekseninde çalışan örgüt ve kurumlara en sert muhalefet, geçmişi
oldukça da eski olan “fuhuşun” yasaklanmasını talep eden kesimlerden, özellikle feministlerden gelmektedir. Aşağıda argümanlarına kısaca değinilen
feministlerin karşı çıkışlarını göz önüne alarak seks
işçiliği ile ilgili şu sorular gündeme gelmektedir:
Seks işçiliğinin bağlamından koparılarak sadece bir
işçilik biçimi olarak algılanması ve bunun üzerinden politika üretilmesi mümkün müdür? Seks işçiliği ile sınıf çatışmaları, neo liberal politikalar, eril
iktidar ilişkileri ve gittikçe artan oranda yaygınlaşan insan ticaretinin hiç mi bağlantısı yoktur? Varsa bu bağlantılar üzerinden ne söylenmelidir, nasıl
politika üretilmelidir?
Her şeyden önce fuhuş karşıtı feminist hareket, jargon olarak, seks işçiliği terimini kullanmamaktadır. Seks işçiliğinin, her ne kadar fuhuş yaparak geçinen insanları dışlamamak, damgalamamak için
“icat edilmiş” bir kavram olduğunu düşünseler de
bu türden bir terimin fuhuşu meşrulaştırma aracı
olarak kullanıldığına inanmaktadırlar. Feministlerin fuhuşa karşı çıkmalarındaki en önemli iki eksen
fuhuşun erkeğin kadına karşı şiddeti anlamına gelmesi ve fuhuşun esasında toplumdaki güç ilişkilerinin bir sonucu olmasıdır. Yani seks alım-satımına
karşı çıkmamak erkeğin biyolojik farklılıkları üze-

Seks işçilerinin hak savunmanlığını yapanlara geçmeden önce Türkiye özelinden pratikte yaşananlara değinmek tartışmayı somutlaştırmak bakımından yararlı olabilir. Türkiye’de seks işçiliği gibi bir
işçilik biçimi, dünyanın aşağı yukarı her yerinde
olduğu gibi, tanınmamakta olup seks işçiliğini yasaklayan açık bir düzenleme de bulunmamaktadır.
Yani devlet bu konuda tam bir “ne etliye, ne sütlüye” tavrı benimsemiştir. Seks işçiliği açıkça yasaklamadığı gibi seks işçiliği yaparak hayatını kazanmaya çalışan kadın, erkek, LGBTT bireyleri koruyan bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.3 Ancak norm düzeyindeki bu belirsizlik ve arafta bırakma hali uygulamada özellikle idari karar mercilerinin keyfiyetini arttıran bir husustur. Bunlara örnek
olarak seks işçisi trans kadınlara kesilen ve hukuki
mesnedi olmayan idari para cezaları, usulsüz ev kapatmalar, toplu sürgünler ya da Ülker Sokağı olayları rahatlıkla verilebilir.
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Fuhuş karşıtı feminist hareketin karşısında pratik
hayattaki bu şiddet döngüsü ve ihlallerini engellemek için çalışan çeşitli örgütlerin (LGBTT örgüt-

Fuhuşun yasaklanması için yürütülen ve sonunda
“zafer” kazanan kampanyalara bakıldığında bu çoklu anlayışların sürekli karşı karşıya geldiği görülmektedir. İskandinav ülkeleri son yıllarda fuhuş tartışmalarının en sert yaşandığı ülkelerde olmuştur.

Agustín Víctor Casasola, 1935

lerinin de içinde olduğu geniş ve homojen olmayan
bir yapıdan bahsedilebilir) oluşturduğu blok ise fahişelerin seks işçisi olduklarını dolayısıyla her çalışan gibi yasal hakları olduğunu ve her türlü ayrımcılık, kötü muamele ve şiddete karşı korunmaları üzerinden mücadele vermektedir. Ancak burada şunu önemle vurgulamak gerekir: Her iki oluşum da var olan neo kapitalist pazar koşullarından
ötürü iş, sağlık, onurlu bir yaşam sürme hakkı gibi
birçok hakkın gasp edildiği şu yaşadığımız düzene
karşı çıkmaktadırlar. İki hareketi farklılaştıran unsur, fuhuş karşıtlarının bu eşitsizliğin giderilmesinin kısa veya orta vadede mümkün olmadığı için
en doğrusunun kadın bedeninin hemen ve şimdi
böylesi bir değiş tokuşun nesnesi olmaktan kurtarmak iken seks işçilerinin hakları için mücadele
eden blok ise bu eşitsizliğin giderilmesinin mümkün olup olmaması bir yana seks işçilerinin doğal
vatandaşlık haklarının tanınması ve her bir vatandaş gibi yaşayabilmelerinin koşullarının sağlanması
çerçevesinde politika üretmektedirler. Durum analizi yaparak sürekli ve sistematik olarak hak ihlaline
uğrayan seks işçilerine her türlü stratejik ve hukuki yardımın sunulması için çaba gösteren bu blok
içinde ise iki türlü eğilimin mevcut olduğu söylenebilir: Saha çalışmaları vasıtasıyla sokağa inerek hak
ihlali mağduru seks işçilerine ulaşıp hukuki, stratejik, medikal destek sağlama çerçevesinde faaliyette
bulunan örgütler (ki bu tip örgütler Tveit ve Skilbrei tarafından “tamamlayıcı hizmet sunan organizasyonlar” olarak tanımlanmıştır4) ile özellikle seks
alım ya da seks satımının yasaklanması kampanyalarının yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerde sıkça rastlandığı üzere sadece seks işçiliğinin mevcudiyetinin hukukiliği ve/meşruluğu üzerinden savunmanlık yapan örgütler vardır. Bu tip örgütler daha
çok seks işçiliğinin meşruluğunu bireyin iradesine
ve seçim yapma kabiliyetine; hukukiliğini ise meslek seçme hakkına, çalışma hakkı ve kimi durumlarda özel hayatın gizliliğine dayandırmaktadırlar.
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Üç İskandinav ülkesinden Norveç’te 2009 yılı ve
İsveç’te 1999 yılı itibariyle seks satın almak suçken;
Danimarka yasak konusunu halen tartışmaktadır.
Bu ülkelerde yasak taraftarı feministlerin kullandığı
dil, hem ideolojik bir zorunluluk hem de güç ilişkilerine vurgu yapması bakımından seks alımı ve seks
satımı üzerinden kurgulanmış olup yasağın “seks
alan” tarafa yani çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu müşterilere gelmesi gerektiği üzerinden kampanya yürütmüşlerdir5. Örneğin, Norveç’teki kampanyanın öncülerinden Trine Rogg Korsvik’in açıklamalarına göre yasak taraftarı feministlerin seksin satımını yasaklamak gibi herhangi bir girişimleri yoktur ve politik olarak da bunu doğru bulmamaktadırlar.6 Her ne kadar son verilere göre seks alımının bu ülkelerde düştüğü gözlemlense de yasağa karşı çıkan gruplara göre bu yasak sadece seks
alımı mecralarını değiştirmiş ve internet gibi daha
kontrol edilemez alanlara taşımıştır. Gerçekten de
hali hazırda internet üzerinden seks alımının ne durumda olduğuyla ilgili yasakçı devletler şu ana kadar herhangi bir veri sunamamışlardır.

kün müdür? Değilse neden? Öte yandan fuhuşun
sadece kadın ve erkek yani iki cins arasındaki ilişkinin ürünü olduğunu söylemek ne kadar doğrudur?
Seks işçisi erkeklerin, LGBTT’lerin varlığı bile konunun sadece iki cinsin “sorunu” olmadığın göstermemekte midir? Ayrıca seks alanların içinde sadece erkeklerin değil kadınların da olması eril iktidar
ilişkileri dışında bir söylem geliştirmek gerektiğini
göstermemekte midir? Sınıf bu ilişkilerin neresine
düşmektedir? Neden bir kişinin özgür iradesiyle fuhuş yapamayacağı türünden bir ön kabul mevcuttur? Bedenin cinselliğini piyasa sunmak ile entelektüel veya bedensel işgücünü piyasa sunmak arasında bir fark var mıdır? Varsa bu türden bir farklılaştırma ahlakçılık değil midir?...

Seks alım-satımının bir iş
sözleşmesi ya da işçilik biçimi
olması üzerinden seks işçiliği
savunmanlığı yapmak feminizmin
sınırları içinde (yöresinde ya
da dışında) mümkün müdür?
Yoksa bu alım-satıma karşı
çıkmak feminizmin varoluşsal bir
zorunluluğu mudur?

Soruları uzatmak mümkün. LGBTT örgütlerinin
ve feminist grupların seks işçiliği/fuhuş ekseninde
yeni sorgulamalarının ve pozisyonlanmalarının artarak sürdürmesi dileğiyle.

Ancak yasak taraftarı feministlere göre seks alımını
yasaklamakla devletin görevi bitmemektedir. Devlet mağdurları izlemeyi, vaka raporlaması yapmayı, fuhuş mağdurlarına mesleki ve maddi fırsatlar sunmayı, hem seks alıcıları hem de fuhuş mağdurları için rehabilitasyon ve yeniden kazandırma
programları uygulamayı da kapsayan çok yönlü bir
programla fuhuşun önüne geçebilir. Çünkü insanların düşüncelerinin ve yönelimlerinin ardındaki nedenler anlaşılmadıkça, bu nedenlere özgü çözümler geliştirilmedikçe eylemleri ve alışkanlıkları değiştirmenin mümkün olmadığını belirtmektedirler. Ancak görünen o ki seks alımını yasaklayan
İskandinav devletleri bu konularda somut ve efektif adımlar atmakta, feministlerin de yakındığı üzere, isteksizdirler.7
Tüm bu tabloya bakıldığında her iki tarafa sorulması gereken sorular olduğu açıktır: Seks işçiliği savunmanları insan ticareti, mafyalaşan fuhuş “sektörü” ve bu sektörde ezilenken ezen olabilen kadınlar,
erkekler ve LGBTT’lere karşı nerede durmaktadırlar? Feministlerin fuhuşu cinsler arası iktidar ilişkisinin bir sonucu olarak tanımlaması tamamen yanlış mıdır? Seks işçiliği saf bir tercihin ürünü olabilir mi? Değilse, seks işçilerinin hakları için savunmanlık yapan örgütlerin “tamamlayıcı” faaliyetlerini gerçekleştirirken fuhuşun ardındaki tüm iktidar ilişkilerine karşı kampanya yürütmeleri müm-
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Notlar
1. Daha fazla bilgi için bkz: http://www.nswp.org/
page/iac-2012-kolkata
2. Jutterdal, A. “The Swedish Law, Kwinnofrid:
Knowledge About Men’s Violence Against Women”, 2011, The Nordic Approach, p. 23.
3. TCK md. 227’de görüleceği üzere fuhuş eylemi
dışında her eylem suç sayılmıştır. Bu eylemler çocuğu fuhuşa sürüklemek, fuhuşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık etmek, fuhuşu kolaylaştırmak, fuhuşa
yer temin etmek, fuhuş amacıyla ülkeye insan sokmaktır. Ayrıca TCK 80 kapsamında insan ticareti
yapmanın 12 yıla kadar cezası bulunmaktadır.
4. Prostitution in Nordic Countries”, NIKK report, p.25, http://www.nikk.no/.
5. Korsvik ve Sto, “The Nordic Approach”, 2011,
Feminist Group Ottar, s.12.
6. Trine Rogg Korsvik’in 19 Temmuz 2012 tarihinde Oslo Üniversitesi uluslararası yaz okulu öğrencilerine yaptığı konuşmadan alınmıştır.
7. Burada bir not olarak fuhşun yasaklanmadığı
Türkiye’de TCK 227’nin son fıkrasında fuhuşa sürüklenen kişi tedavi ve terapiye tabi tutulur denmesine rağmen bu konuda ciddi boşluklar olduğunu
belirtmekte fayda var.

Jerry N. Uelsmann

Hareket
ve Aidiyet
“Trans erkeklerin harekete
dahil olmakta neden
zorlandıkları konusunda bir
eleştiridir bu. Ders çıkarmak
isteyene...”

BERK İNAN
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Yaklaşık 4 yıldır LGBTT hareketin içindeyim;
daha az mı daha çok mu bilmiyorum... Açılmamdan önce de hareketin içindeydim ama Voltrans:
Trans Erkek İnisiyatifi kurulana kadar aktif görev
almıyordum. Çünkü benim gibi insanlarla sosyalleşmek, onları anlamaya çalışmak ve kendimi ifade edebileceğim bir nefes alanı ihtiyacını karşılamaktı tüm derdim. Hak hukuk mücadelesi, örgütlülük benim için en çok Voltrans’la anlam buldu.
Voltrans kuruldu kurulalı hayat enerjimin bir kısmını bu işe hibe etmekten mutluluk duyuyorum.
Tabi Voltrans, LGBTT Hareketi içinde bir öz örgütlenme, yani Voltrans’ın parçası olmak veya sadece aktivizm yapmak bile lezbiyen, gey, biseksüel, trans kadın, kendini herhangi bir cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimle tanımlamayan tüm insanlarla bir arada olmayı gerektiriyor. Bunun ne
kadar ve neden zor olduğunu anlatmak için yazıyorum bu yazıyı. Trans erkeklerin harekete dahil
olmakta neden zorlandıkları konusunda bir eleştiridir bu. Ders çıkarmak isteyene...
Olay şu: Günlerdir hastayım. Olaydan iki gece
önce Türkiye’den ayrılacak bir arkadaşımızın
veda partisi vardı Lambda’da, bir soluk almalık
oraya gittim. Herkes sigara içiyor; fakat çakmak
karaborsa, bir süre sonra bende olduğunu öğrenen herkes çakmak istiyor, uzanıp soranların sigaralarını yakıyorum. Yarım saat önce blogumu
çok beğendiğini, Fransızcaya çevirmek istediğini
söyleyen bir “tanış”, çakmağı çıkarmak için ayağa
kalkıp, ayağa kalkmışken de onun da içinde bulduğu 3 “kadın”ın sigarasını yaktığım için şunu
diyor bana: “Heteroseksüel erkek oldun iyice...”
Pardon?! Hayır, bunun anlamı “Teşekkür ederim” değil. Birçok cevap geçiyor içimden, susuyorum. Bu insan beni ne tanır, ne olmuş olduğum kişiyi bilir, ne de kim olduğuma, olmak istediğime dair aramızda birebir konuşmamız geçmiştir. Hoş, böyle konuşmalar yaptıklarımdan da
bunu yapan var... Bu ne demek? Bence tercümesi
şu: “Benim yoldaki insandan bir farkım yok, onlar nasıl kendi ideallerine uyup uymadığını tartıp
seni “düzeltme” hakkını kendilerinde görüyorlarsa, ben de bunu yapıyorum.” Ha, idealler farklı
ama fark o kadar, hadsizlik aynı hadsizlik. Ön ka-

zam, intizam isterim” gibi bir kafa da değil bu, ben
bu yüzden de sizinle birlikte eğlenemiyorum, tanımadığım insanlar tarafından ellenirken onlarla
beraber “onur” için yürüdüğümü hissetmiyorum.
Ve bu, benim “erkek” olmamla ilgili değil, “yoldaki adam”ı model almamla ilgili değil (ki almıyorum)! O kültürdeki aksaklıklarla ilgili, o kültürün
dayatmacı bir hal alması ve toplumun uyguladığı baskının bir başka türlüsünü uyguluyor olmasıyla alakalı. Sadece trans erkekler değil, bu kültürü benimse(ye)meyen lezbiyenler, geyler de tanıyorum. Onlar da benim gibi hareketle aidiyet kurmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Kendi küçük
çevrelerinde çoğu zaman politik herhangi bir şeye
karışmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Sıradan bir
hayat… Çünkü ben sıradan bir adamım, trans olmak beni dünya dışı bir varlık veya herkesten tamamen farklı yapmıyor, sadece hayat deneyimimi
farklılaştırıyor; evim, barkım, stabil bir yaşamım
olsun isterim söz gelimi (bunu trans erkek kimliğimi gizlemeden yapmakta kararlıyım o ayrı).
Herkesin seçtiği partnerle evlenebilmesi hakkını
da destekliyorum; ama o evlilikler mümkün olana
kadar evlenebilecekken evlenmemeyi düşünmem
örneğin. Veya yarın bir gün olur da çocuğum bana
açılmak isterse ben ondan çok daha önce ona açılmış olacağım; çünkü trans olmakta, gey/lezbiyen/
biseksüel/trans olmakta yanlış bir şey olmadığına
yürekten inanıyorum ve bütün üzüntülerimizi anlamam için bu yeterli. Sizi anlıyorsam bu sizi anlamak için vakit ayırıp sizi dinlediğim için. Bir zahmet büyük cümlelerinizden önce siz de bunu yapıverin; çünkü bir kere de hareketin içinde ayrımcılığa maruz kalmak istemiyorum! Gittikçe hareketten uzaklaşıyorum; çünkü o kültür gittikçe ayrımcı ve daha insana kucak açan bir hal alıyor, dışarıda gördüğümüz ayrımcılık ve şiddet içeriye dönük dikenlere dönüşüyor ve biz bununla birbirimizi kırıp döküp gittikçe küçülürken o dikenler
her birimize uğramak üzere daha daha yaklaşıyor.
Korkarım, şimdi dönüp de hareketin, kültürün atmosferiyle ilgili bir özeleştiri vermezsek, şu toplumsal şartlarda, yarın çok geç olabilir.

bulle yaklaşmak konusunda bir fark yok, sadece
“tu kaka” olan şey farklı.
Benim erkek biyolojik özelliklerini değil de “erkekliği”, o çirkin, şoven mazişmi benimseyeceğimle ilgili ön kabulü cebine koymadan bana, sadece bana da değil bir trans erkeğe yaklaşan insan
sayısı pek az. Birçoğu için ben “erk-ek” olacak “erkeğim veya “erk-ek” olmamam için üzerimde bir
göz olması gerekecek kadar risk altındayım. Hareketin başka bir tarafına bakacak olursak, özellikle seks işçisi trans kadınlar, bazen geyler o “erk-ek”
erkekliği gayet rahat bir şekilde pompalayabiliyor
veya performe etmesini bekleyebiliyor bir trans erkekten, yine yoldaki sıradan bir adam gibi. Potansiyel bir “laço”, “koli” olabilirim, neden olmayayım. “Herkes bir gün birinin kolisi olabilir”, değil
mi? Herkes değil; ama kayda değer bir sayı. “Ben
senin bildiğin erkeklerden değilim” diye şakaya
vurup gülüşmek de olası, bu şaka yüzünden kadınsı hissetmek, hissettirilmek de… Diyelim cinsiyet geçiş ameliyatlarından birini oldun, “yiğidin
malı meydandadır” diyenlere açıp bedenini göstermek ne kadar mümkün bir trans erkek için, o
bakanlar senin ameliyatının ne kadar başarılı olduğunu tartmaya çalışıyorsa? Veya tuhaf/ilginç ve
merak edilen bir şeye bakar gibi bakıp sana kafeste bir hayvan gibi hissettiriyorlarsa… Evet, “yoldaki adam”ın yapabileceği şeyi yapıyorlarsa… Çok
destekleyici de olabiliyorlar, yalan yok, “çok güzel olmuş”, “çok yakışıklı olmuşsun”, ama hiçbir
zaman iki kişi arasında kalacak bir konuşma değil o, bunu biliyorsun. Çünkü “lubunya/gey kültürü” koli kadar konuşmayı da sever. Birilerinin
özel alanını işgal etmek pahasına üstelik… Ama
trans erkekler konuşulmayı pek sevmiyor benim
bildiğim kadarıyla. Birçok trans erkek o “kültür”e
ait de hissetmiyor kendini üstelik. Ben etmiyorum
örneğin, kimsenin adına konuşmayayım. “Koli”
kültürü bana hitap etmiyor. “Gey/lubunya kültürü” olarak sahiplendiğiniz şey bana hitap etmiyor.
Müziği de etmiyor, tekrar edilen stereotipler de;
pride’da bir günlüğüne tüm aşırılıkları yapıp memeler fora gezip yürüyüş sırasında bile laço alıkıp
sonraki gün “normal”i oynamayı da hareketle ilgili
bakışımın içine yerleştiremiyorum. “Yürüyüşte ni-

39

Bu yazının ilk hali, Temmuz 2011’de www.upgradingsouls.blogspot.com’da yayınlanmıştır.

GEÇTİĞİMİZ ON YILLARDA
İSPANYA’DA LGBT HAKLARI
“Bugün İspanya, LGBT topluluğuna dünyada en fazla özgürlük
tanıyan ülkelerden biri olsa da bu durum tarih boyunca böyle
değildi. İspanya’da LGBT hakları, toplumsal güç ilişkilerinde
cinselliğin en önemli faktör olduğu Roma Dönemi’nden
günümüze kadar pek çok dönemeçten geçti ve çok değişti.”

ANIL ÖZTÜRK
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Madrid (İspanya) Onur Yürüyüşü, 2009

Geçtiğimiz on yıllarda, eşcinsel, biseksüel ve transcinsel bireylerin hakları konusunda en çarpıcı gelişmeler İspanya’da görüldü. Bugün İspanya, LGBT
topluluğuna dünyada en fazla özgürlük tanıyan ülkelerden biri olsa da bu durum tarih boyunca böyle değildi. İspanya’da LGBT hakları, toplumsal güç
ilişkilerinde cinselliğin en önemli faktör olduğu
Roma döneminden günümüze kadar pek çok dönemeçten geçti ve çok değişti.

ROMALILAR
Romalılar, kültürlerinin diğer yanlarıyla birlikte cinsel ahlaklarını da İspanya’ya getirdiler. Romalılar, cinsellik konusunda oldukça açık fikirliydi; hatta denilebilir ki Romalılar arasında biseksüellik ideal olarak kabul edilmekteydi. Roma tarihine bakıldığında, ilk on beş imparatordan sadece
Claudius’un genç ya da yaşlı bir erkek sevgilisinin
olmadığı bilinmektedir, tarihçi Suetonius, “Kadınlara karşı çok büyük bir tutkusu vardı, ancak erkeklere karşı hiç ilgisi yoktu.” diye yazar. Bu durumun tuhaf karşılandığı da aşikardır, Claudius, kadınların etkisi altında kalıp onlar tarafından yönetilmekle eleştirilmiştir.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi, Hıristiyanlığın etkisiyle gerçekleşti. Bu yeni din, seksi tek amacı çoğalmak olan bir hareket olarak sunuyor, bunun dışındaki bütün cinsel aktiviteleri ve seksten alınan zevki, Tanrı’nın dileklerine
aykırı olarak nitelendirip, bunları gerçekleştirenleri günahkâr olmakla suçluyordu. Bunun dönemin yasalarına yansıması kaçınılmazdı, uzun yıllar boyunca eşcinsel ilişki Devlete ihanet olarak
sayıldı ve en sert biçimde, yakılarak ölüm ile cezalandırıldı.

Yine Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde erkekler arasında evliliklerin gerçekleştiği bilinmektedir. İki erkek arasında kayıt altına alınan
ilk evlilik İmparator Nero’nun saltanatı döneminde gerçekleşmiştir, kendisinin iki kez iki ayrı erkekle evlendiği bilinmektedir. Trajan ve Hadrian
gibi daha daha olumlu bir şöhrete sahip imparatorların da açıkça hemcins âşıkları olduğu bilgisi,
kayıt altına alınmamışsa da günümüze ulaşmıştır.
Hadrian’ın sevgilisi Antonious, ölümünden sonra
tanrılaştırılmıştır ve çok sayıda heykeli bugünlere
gelmiştir, bu sayının İmparatorlar dışında hemen
herkesi geçtiği söylenebilir.

Dönüm noktası bireysel özgürlüklerin öne çıkmaya
başladığı Aydınlanma ile kesişmektedir, 1822’de
İspanyol Ceza Kanunu’ndan eşcinselliği cezalandıran madde çıkarılmış ve eşcinsellik etkin bir biçimde yasalaştırılmıştır.
LGBT hakları için verilmekte olan meşakkatli mücadele, 20. Yüzyılda İspanyol İç Savaşı ve Franco’nun
rejimi döneminde LGBT bireylere uygulanan baskıyla bıçak gibi kesildi. Franco ölüp de diktası tarihe karıştığında mücadele kaldığı yerden devam etti,
ancak homofobi ve transfobi çok güçlüydü.
Bugün, İspanya eşcinsel çiftlere evlenme hakkı tanıyan on bir ülkeden biri ve bu çiftlere aynı zamanda evlat edinme hakkı tanıdığından, en ilerici yasalara sahip. İspanyol LGBT kültürü ise Pedro Almodovar gibi yönetmenler ve Madrid’de kutlanan
Europride gibi olaylarla ülke sınırını çoktan aştı.
Toplum hayatında ise, LGBT bireylerin görünürlüğü daha önceden hayal bile edilemeyecek noktalara ulaştı: orduda, yargıçlar ve hatta rahipler arasında LGBT bireyler var. Bunun karşısında, futbol
gibi bazı alanlarda ise kat edilecek mesafeler var.

Üst tabakalarda, cinsellik söz konusu olduğunda;
kişinin statüsü kendisinden daha önemliydi. Roma
vatandaşları, alt tabakalardan erkeklerle, erkek kölelerle ve genç erkekler ve erkek fahişelerle, kadaın kölelerle girdikleri kadar rahat bir şekilde cinsel
ilişkiye girilebilirdi; ancak üst sınıftan hiçbir erekek
bu ilişkide pasif taraf olmamalı, bir erkekle girdiği her cinsel ilişkide aktif olan taraf olmalıydı. Pasif eşcinsellik ve aktif eşcinsellik arasında yasal bir
ayrım vardı, pasif eşcinsellik güçsüzlük ve kadınsılık demekti.
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Bu ahlak anlayışı, Bithynia kralı ile girdiği ilişkide pasif taraf olan Julius Ceasar’a karşı kullanılmış
olsa da, üst tabakalardan pek çok insanın bu kuralı görmezden geldiği, Nero örneğinde de görüldüğü gibi açıktır.

Barcelona (İspanya) Onur Yürüyüşü, 2011

Konstantinus, eşcinselliği cezalandıran bir yasa geçirdi, 390’da, buna genelevlerde çalışan pasif eşcinsel erkeklerin yakılarak idam edilmesi eklendi.
438’de, yasa bütün eşcinsel pasif erkeleri kapsayacak şekilde genişletildi, 533’te Justinianus bütün
eşcinsel eğilimlerin hadımla ve yakılarak idamla cezalandırılması kuralını getirdi.

Lezbiyenlik de Roma döneminde bilinmekte ve
iki şekilde gözlemlenmekteydi: Genç kızlarla cinsel ilişkiye giren kadınlar ve erkeklerin yapacakları kavga, avlanma ve diğer kadınlarla ilişkiye girme
gibi etkinlikleri gerçekleştiren kadınlar.
HRİSTİYANLIĞIN İLERLEYİŞİ
Eşcinsel evliliğe karşı ilk yasalar Hristiyan imparatorlar II. Konstantinus ve Konstans döneminde
başladı. Ne var ki, Hristiyan imparatorlar da Anastasius (491-581) saltanatına kadar erkek fahişelerden vergi almaya devam ettiler. 390 yılında, imparatorlar II. Valentinian, I. Theodosius ve Arcadius
eşcinsel ilişkiyi yasadışı ilan edip onunla suçlu bulunanları halkın önünde yakılmaya mahkûm etti.
Justinian (527-565), eşcinselleri “kıtlık, deprem ve
salgın hastalıkların” nedeni ilan etti.
Sonuç olarak, Romalıların ahlak anlayışı dördüncü yüzyılla birlikte değişti. 342’de, Konstans ve II.
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Bu yaklaşım değişikliğinin arkasında üç sebep olduğu söylenmektedir. Procopius, Justinianus’un
sarayındaki bir tarihçi, yasaların arkasında politik amaçların olduğunu savunur. Bu yasalar sayesinde Justinianus düşmanlarını ortadan kaldırma ve mallarına el koyma olanağını elde etmiştir..
Ne var ki, bu yasalar sıradan insanlar arasındaki eşcinselliği önlemekte yetersizdir. İkinci ve belki de en önemli sebep, Hristiyanlığın artan etkisidir. Hristiyanlık, 313 yılına kadar eşcinsellik konusunda kesin bir doktrin ortaya koymasa da Paul
tarafından çoktan “doğaya aykırı” etiketi ile lanetlemiştir.

Avrupa’da, erkek eşcinselliğini suç sayan ilk yasa Vizigot yasasıdır, buna göre, üreme ile sonuçlanmayacak cinsel ilişkiler kısırlaştırma ve sürgün ile cezalandırılacaktı. “Kısırlaştırma”, doğal olmayan tüm
cinsel ilişkiler için öngörülen bir cezaydı: Sadece erkek eşcinselliği değil, anal seks de buna dâhil edildi.

“Eşcinsellik, Francisco Franco’nun
diktatörlüğü döneminde büyükölçüde
yasadışıydı, Eşcinsel ilişkilere yönelik
yasalar yürürlüğe konulup LGBT
bireyler büyük sayılarda hapis cezasına
mahkûm edildi. 1933 tarihli “Serserilik
Yasası”nda 1954 yılında yapılan
değişiklikle, eşcinsellik tamamen
dışlandı, cezalar toplum ahlakını
korumak ve ahlaksızlığın dibine vuran
zavallıları topluma kazandırmak
amacını güden önlemler ilan edildi.
Yasanın gerekçesinde, “Bu yasa
cezalandırmak için değildir, düzeltmek
ve yenilemek içindir.” denilmektedir.”

Bu zamana kadar Vizigot yasalarında bu kadar ağır
bir ceza duyulmuş değildi, kısırlaştırıldıktan sonra,
suçlu yerel piskoposa emanet edilir, sonra da sürgün edilirdi. Evliyse, evlilik geçersiz sayılır, başlık
parası kadına geri verilir ve malvarlığı varisler arasında paylaştırılırdı.
İSPANYOL ENGİZİSYONU
Zamanında sodomi olarak bilinen eşcinsellik devlet mahkemeleri tarafından ölümle cezalandırılmaktaydı, ancak Aragon’un bölgelerinde, 1524’te,
bir papalık fermanıyla, VII. Clement, bunun sapıklık olup olmadığına karar verme işini Engizisyon
Mahkemesine bıraktı. Kastilya’da, eşcinsellik, bir
cinsel saldırı olmadığı müddetçe cezalandırılmamaktaydı. Zaragoza’daki mahkeme, bu durumlarda
verdiği cezaların ağırlığıyla ün yapmıştır: 1571 ve
1579 arasında yüzden fazla insan eşcinsellikle suçlanmış ve en aşağı 36 tanesi idam edilmiştir, toplamda 1570 ve 1630 yılları arasında 534 yargılama
ve 102 idam gerçekleşmiştir. Bu, laik otoriteler tarafından gerçekleştirilen idamları içermemektedir.

VİZİGOTLAR
Cermenler hem kadınlara hem de pasif eşcinselliğe karşı oldukça az hoşgörü gösteriyordu: ikisi de
“embesil” ve kölelerle bir tutulurken savaşçılar arasındaki yoldaşlık yüceltilmekteydi. Bunun karşısında, İskandinav ülkelerinde kadınsı ve kimi zaman
travesti din adamlarının olduğu kayıt altına alınmıştır, Thor ve Odin’in de aralarında bulunduğu
bir takım nordik tanrılarılarının da semen içmeyi
kabul ettikleri bilinmektedir.
Erken Orta Çağ’da, LGBT bireylere yönelik yaklaşım aynı kaldı. Eşcinselliğin, kabul görmemesine
rağmen cezalandırılmadığı bazı olaylar kayıt altına
alınmıştır. Örneğin, Kral Clovis I, vaftiz gününde,
başka erkeklerle ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, Alcuin
isimlli anglasakson şair de homoerotik şiir ve mektuplarıyla ün yapmıştır. Ne var ki, seksin tek amacının çoğalmak olduğu görüşüne sıkı sıkıya bağlı olan
Hristiyanlık, oluşturduğu ağla çağdaş hukuku etki
altına alarak bu durumu değiştirmiştir.
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FRANCO REJİMİ ALTINDAKİ BASKI
Eşcinsellik, Francisco Franco’nun diktatörlüğü döneminde büyükölçüde yasadışıydı, Eşcinsel ilişkilere yönelik yasalar yürürlüğe konulup LGBT bireyler büyük sayılarda hapis cezasına mahkûm
edildi. 1933 tarihli “Serserilik Yasası”nda 1954 yılında yapılan değişiklikle, eşcinsellik tamamen
dışlandı, cezalar toplum ahlakını korumak ve ahlaksızlığın dibine vuran zavallıları topluma kazandırmak amacını güden önlemler ilan edildi. Yasanın gerekçesinde, “Bu yasa cezalandırmak için
değildir, düzeltmek ve yenilemek içindir.” denilmektedir. Bu yasanın eşcinsellere ek olarak, polis
tarafından muhaliflere tanınan hakların çevresin-

Almodovar’ın “Kötü Eğitim“ filminden...

Barcelona (İspanya) Onur Yürüyüşü, 2011

Franco döneminde, Barcelona gibi bir takım şehirler ve Ibiza ve Sitges gibi kasabalar, LGBT bireylere tanıdıkları hoşgörü ile sivrildiler. Ancak,
İspanya’nın kalanındaki tepkiler Franco’nun ölümü sonrasında yaşama imkanı bulan demokrasi ortamında değişmeye başladı. Bunu, La movida isimli bir hareket başlattı. Bu örgüt, Avrupa’nın
kalanında ve batı dünyasına ilham kaynağı olmakla kalmayıp, İspanya’nın bugün Avrupa’nın en hoşgörülü ülkelerinden biri haline dönüşmesine katkıda bulundu.

den dolanmak için kullanıldığı bilinmektedir. Yasa,
1979’da kaldırılmıştır.
Buna ek olarak, Franco döneminde, özellikle erkek
eşcinseller, “Sapkınlar Hapishanesi” adı verilen özel
hapishanelere göderilmekteydi, bu Franco’nun rejimi yerini günümüzdeki anayasal demokrasiye bırakana kadar öze çarpan yaygın bir uygulamaydı,
yine de 70’lerin ilk yıllarındaki pollitik değişiklikler sırasında, “geleneksel” muhalefete yaranmak için
LGBT bireylerin durumu göz ardı edildi.
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ZAPETERO HÜKÜMETİ
Eşcinsel evlilik ve evlat edinme hakkı Sosyalist İşçi
Parti’sinden seçilen Başbakan Jose Luis Rodrigez
Zapetero döneminde, 2005 yılında yasama organı tarafından yasalaştırıldı. 2006 yılında, İspanyol hükümeti, diğer ülkelerden evlat edinme yönelik de anlaşmalar yapmak üzere görüşmelere başladı. Kasım 2006’da, Zapatero hükümeti, transcinsel bireylere, herhangi bir ameliyata girmeden,
resmi belgelerde istedikleri cinsel kimliğin kullanılması hakkını veren bir yasayı geçirmiştir. Aynı yıl,
yardımla üreme yasası da geçirdi, lezbiyen bir evlilikte tüp bebek yöntemiyle doğan bir çocuk, biyolojik olmayan annesi tarafından da kabul edile bilebilmektedir.
Eşcinsel evliliğe ilişkin tasarı yasalaştıktan sonra,
asker-polis teşkilatı Guardia Civil’in bir üyesi partneri ile evlenirek, organizasyonu eşcinsel çiftlerin
birlikte yaşamasına izin vermeye ikna etmiştir. Guardia Civil, dünyada eşcinsel çiftlere birlikte yaşama
hakkı veren tek askeri kuruluştur.
GÜNÜMÜZ
Günümüzde LGBT, bütün ülkede, özellikle orta
boydaki ve daha büyük şehirlerde büyük oranda kabul edilmiştir; ne var ki küçük köylerde ve toplumun
bazı kesimlerinde hala ayrımcılık göze çarpmaktadır.
2006 yayımlanan bir araştırma, toplumun % 66’sının eşcinsel evliliği desteklediğini ve %43’ünün eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkının da verilmesi gerektiğini düşündüğünü ileri sürmektedir.

Chris Anthony, Venice

ONUR’UN
HİKAYESİ…

Bu Onur’un hikayesidir.
Kimdir Onur peki?
Bu ülkedeki ezilmiş, hayatta mutsuz olmuş, hayal
kırıklığına uğramış binlerce eşcinsel erkekten biridir o.

OKO
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Küçük bir köyde doğdu Onur. Hatta arkadaş olduktan sonra beni de götürmüştü o köye. Ağaçlar
ile kaplı, insanları saf ve temiz güzel bir köydü. Ai-

Adam Magyar

iyi bir malzemeydi. Onlarda bu malzemeyi oldukça
iyi kullanmışlardı doğrusu.

lesi çiftçilik ile para kazanır, birçok ihtiyacı yılda
bir kere mahsul kaldırıldığında alınırdı. En pahalı ihtiyaçlar için hep mahsulün kaldırılması zamanı beklenmeliydi.
Tıpkı diğerleri gibi üniversite sınavını kazandı lise
bittiği zaman. Zaten ailesi o liseye başladığında onu
ilçeye göndermişti. Bu yüzden ayrılık pek de zor olmadı. Ama ilçe ile Ankara’da üniversite okuyacak
olmanın elbette derin farklılıkları vardı. İlçe kendisine benzeyen insanlar ile doluydu. Ancak Ankara,
tamamen kendisinden farklı insanlar ile dolu olan
bir yerdi. ÖSYM sisteminin birçok mağduru gibi
onun da sınıfı “Bir üniversiteyi kazanayım, hayat
benim! Her türlü çılgınlığı yaparım…” diyen öğrencilerle doluydu. Ego tatmini, boş konuşan insanlar ve gülmek için kendilerine bir kurban arayan insanlar ile doluydu burası. Elbette bu insanlar
için Onur’un “nazik ve kıza benzeyen” konuşması

Zamanla güzel haberler aldı. Devletten ona “kredi”
çıkmıştı. Aylık 200 TL civarında bir paraydı ancak
bu burs çıktığı gün neredeyse piyango kazanmış
gibi sevinmişti. Sevinmişti çünkü ailesinin o okula
başlarken verdiği o paralar bittiğinde yeni paraların
gelmesi güçleşmiş, zorlaşmış ve gecikmişti.
Okul dönemi sıkıntılarla ve erkekleri düşünerek
mastürbasyon yapmakla geçti. Bu yüzden pek mutlu bir dönem değildi onun için. Ardından gelen askerlik dönemi ile ilgili olarak ben de çok şey bilmiyorum. Çünkü bana da anlatmazdı. Belli ki kötü
şeyler yaşamıştı.
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Onu İstanbul’da iş buldu. Tek odalı bir daire kiraladı kendisine. Ardından iş ve ev arasında bir haya-

O kadınlar zamanla aile kurdular, ev araba alıp hayatlarında ciddi atılımlar yaptıklarında Onur hala
bar dedikoduları ve para yedirdiği sevgililerini şikayet edecek bir kucak arıyordu. Üstelik dert yanma
karşılığında gülme garantisi de veriyordu.

tı oldu. Ancak Cumartesi günleri gay barlar da başlayan küçük bir hayatı oldu.
Onur’un kafasının hep bizimkinden daha ağır olduğunu düşünürdüm. Çünkü içi hep problemler
ile doluydu. Öyle ki, o konuşmaya başladığı zaman
klasik gay dert yanmaları başlardı: Kimse beni anlamıyor, ben çok iyiyim herkes çok kötü ve elbette
gay hayatı çok bozuk…

Bir iki sevgili daha oldu. Birisi ile çok “ciddi” düşünmüşlerdi.
Gayler için bir kriter olan Hande Yener’in de şarkısında bahsettiği “Bodrum’a da gittik beraber,
İstanbul’da da yaşadık” diyebilecek kadar ciddilerdi. Hatta bir dönem vize istemeyen bir ülkeye gitmeyi bile hayal etmişlerdi. Ancak aşkları bir süre
sonra gerekli sadakati gösteremediği için hayattan
vize alamadı.

Hep aynı hikayeleri anlatırdı;
En sevdiği dostu sevgilisi ile birlikte olurdu,
Barda bütün gece içki ısmarladığı tüm hesabını
ödediği çocuk kaslı biri ile geceyi geçirirdi,
Sevgilisinin telinde bazı mesajlar bulurdu…
Onun anlamadığı şey ayarı bozuk bir terazinin zaten kendini bile doğru tartamayacağıydı. Onun
böyle bir dünyada kendisi iyi ve doğru şeyler beklemesi zaten hataydı.

Onur yeniden doluydu. O kadar ki sürekli birileri
aramak ve dert yanmak istiyordu. Konsept aynıydı
“Ben bir melektim, o ise şeytan…”
Çok kötü bir şekilde o kadın dostları birbirleri ile
yazışarak Onur’un sevgilisinden ayrıldığını, insanları telde çok oyaladığını bu yüzden ararsa cevap
verilmemsi konusunda birbirlerini uyardılar. Uyarıyı yapan kadın ekliyordu: “Beni tam bir saat telde
tuttu, bebeğim ile ilgilenemedim…”

İlk cinsel ilişkisini yaşadığında bir travma geçirdi…
Sabahlara kadar bana mesaj attı, aradı. Aklında
binlerce soru vardı. AİDS’ten, yaşadığı şeyin verdiği fiziksel acıya kadar binlerce soru…
Onur, erkekleri tarafından kandırılmış, kendisine
yalan söylenmiş bir çocuk…

O kadar yalnızlaştı ki, tanıdığı herkese Facebook
üzerinden “Merhaba, nasılsın? Beni soracak olursan
ben…” diye başlayan mailler atmaya başlamıştı.

İşin kötü yanı söylenen yalanlardan kendisine bir
doğru yaratmış bir çocuk…
Bir süre sonra kendisini korumayı öğrendi. Öğrendikçe sivrildi, “madileşti” ve sinir bozucu birisi
oldu. Zamanla hayatındaki en iyi arkadaşı iş yerinden bekar kadınlar oldu. Onları arkadaşı olarak gördü uzun süre. Ancak anlamadığı kadınların kendilerini güldüren ve erkeklerden bahseden gaylerden
çok hoşlandığı ama onlar ile ciddi dostluklar kurmadığıydı. Nitekim öyle de oldu. Evlenen kadınlar sadece gülmek, “gullüm yapmak” için toplantılara onu çağırır oldular. Ama cidi konularda ailenin,
çocukların ve geleceğin konuşulduğu toplantılarda
Onur’un yeri yoktu. O sadece kadınlar için sıkıntılı
dönemlerde bir gülme aracıydı o kadar.

Onu dinleyen Devlet Hastanesi psikiyatristi de pek
konuşmaz olmuştu. Ne de olsa dışarıda sıra bekleyen 80 hasta varken Onur’a sadece ilaç yazıp kendi kendine düzelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktu.
Şu eşcinseller için açılan e- posta gruplarında insanlar ile sürekli tartıştı. Sürekli olarak sivrilmeye çalıştı.
Oradaki insanları azarlarken aslında kendi yalnızlığına lanet okuyordu. Hep dediğim bir şey vardır: çok
bağıran insan sadece yardım isteyen insandır.
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Ve o yardım hiç gelmedi, gelemedi ve gelmeyecekti…

Evet, belki hiçbir kadını aldatmadık ama
Doğruyu söylememek veya söyleyememek
Yalanın ilk adımı değil miydi?
Ve hangi aldatma
Yalan olmadan doğabilirdi ki?
Ve o kadın ki,
Kendini güvende hissedecek miydi,
Toplum onun “erkeğine”
“Yumuşak” veya “homo” derken?
Hangi deri altında kalmış sır bu kadar keskin
olabilirdi ki?
Hangi dilden çıkan sır bu kadar etkili olabilirdi ki,
Onarılamaz bir biçimde yıkıcı, yakıcı, yok edici…
Ya bir erkek hani şu biseksüel olan,
Nasıl kalabilir ki bu kadar derin uçurumlar arasında
ayakta,
Bu kadar inkar ve kimlik içinde,
Nasıl olabilir ki kendi,
Kendi istediği gibi biri,
Nasıl dönebilir ki kendine…

BANA “HOMO” DEDİLER!
Bizim aşklarımız vardı,
Dışarıda yaşanmaması gereken,
Hep kapalı kapılar ardında,
Hep topluma söylenen yalarla yaşanması gereken…
Sevmelerimiz gizliydi bizim,
Kimse bilmezdi sevişmelerimizi,
Bilemezdi ki aslında bizimde bir yürek taşıdığımızı,
Ve korku içinde olduğumuzu…
Hani dört duvar arasında yalnız olsak bile perdeler
sımsıkı örtülmeliydi,
Sadece bir gece için kilometrelerce yollar gitmemiz
gerekirdi…
Yaşadığımız aşklardan, sevişmelerimizden utanmadık
belki ama
Utandırıldık…
En büyük kabusumuz bu değil miydi?
Deşifre olmak, insanların öğrenmesi…
Bu kabusla yüzleşmemek için değil mi yalnızlığı bile
iyi bir dost seçtik…
Bir erkeği sevmek,
Onu sevebilmek,
Onun da beni sevebilmesi,
Genetiksel mi psikolojik mi bilinmeyen çok küçük
bir ihtimale bağlıydı,
Aslında bu açıdan bakılacak olursa pek fazla seçme
şansımız da yoktu belki…
Ya bir kadın?
Bir kadını nasıl sevebilirdik ki,
Arka bahçemizde büyük cesetler gömülüyken,
Onun nasıl “dürüst” olmasını beklerdik ki,
Ona bazı erkeklerin sadece “arkadaşımız” olduğunu
söylerken
Veya;
Anlattığımız aşk hikayelerimizdeki kişilerin
cinsiyetlerini değiştirerek…

Oko

KEMİRGENLER
bir tıkırtı duydun mu?
sesler geliyordu bir yerden
ve bir sızıntı..
iceride birileri yine
ruhumu yırtıyorlar.
sökük sökük damlayarak
dam dam dam,
ve oluk oluk aktı
kayıp,
delikli bir leziz ruhtan.
Çağlar
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