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Geçtiğimiz aylar Türkiye’deki LGBTT bireyler ve LGBTT
hareketi için oldukça yoğun geçti. Gelenekselleşen
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma ve Onur
Haftası’ndan sonra Türkiye’de ilk kez
Trans Onur Haftası düzenlendi. Bu sayımızda
bu üç etkinliği ve tarihsel geçmişlerini kısaca sizinle
paylaşmaya çalıştık. Bu yoğunlukta LGBTT Gündem için haber
seçmekte açıkçası zorlandık. LGBTT aktivistlere
polis şiddeti haberiyle başladığımız gündemde hareketimiz için
önemli bazı gelişmelerden sizi haberdar etmek istedik.
İşte bu yoğun gündem içerisinde 6. sayımızı hazırladık.
Geçen sayıda da söylediğimiz gibi bu sayımızın dosya konusu
Cezaevindeki LGBTT’ler. Koşuşturma içerisinde sürekli
unutulan, sanki orada bir yaşam yokmuşçasına görmezden
gelinen, ürkülen, konuşulmayan, tartışılmayan yerler
cezaevleri. Oysaki bu memleketin tarihinde hep taze kalandır
ölüm oruçları, işkenceler, F tipleri, sebepsiz tutsaklıklar... Biz
de fark ettik ki bu “unutma” kervanına kapılmak en kolayı, bu
hataya düşmeyelim istedik. Bu sayımızda cezaevlerine ve özel
olarak cezaevlerindeki LGBTT’lere yer verdik.
Sayımıza cezaevlerinin varlığını sorgulayarak başlıyoruz.
“Hapishanelere Kuramsal Bakış” adlı yazısında Eda Özel,
hapishanenin modern ulus-devletin baskı ve denetim
mekanizmalarından yalnızca biri olarak nasıl doğduğunu
özetliyor. Bu kuramsal tartışmadan sonra cezaevinden çıkmış
bazı arkadaşlarımızın tanıklıklarını dinliyoruz. Başak ve Gülben
K. arkadaşlarımızla yaptığımız söyleşilerde cezaevindeki hayatı,
sıkıntıları, cezaevinde LGBTT ve/veya seks işçisi olmayı,
çıktıktan sonraki süreci soruyoruz onlara. LGBTT aktivistleri
olarak dışarıdaki mahpushane üzerine yaptığımız sohbeti de
yayınlıyoruz bu sayımızda. Arkasından sosyal hizmetler uzmanı
Deniz Zeytinoğlu’nun bizlerle tanıştırdığı genç arkadaşımız
Gazel’in hikayesine kulak veriyoruz. Gazel’den aldığımız
cesaretle Türkiye ve dünyada cezaevi standartlarıyla ilgili
ufak bir araştırma yapıyor, karşımıza çıkan sonuçtan oldukça
şikayetçi oluyoruz. En sonunda “Seks İşçilerine Özgürlük”
sloganı atan arkadaşımız Selay’ın mektubunu sizlere yolluyoruz.
Dergimize katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Özellikle güzel yazılarını bizden esirgemeyen
Pembe Hayat dostlarına ve dergimizi basmakta bize yardımcı
olan STGM çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biz elimizden
geldiğince bir şeyler karalamaya çalıştık. Okuması sizden.
Sürç-i lisan ettiysek affola...

LGBTT Aktivistlere Polis Şiddeti
17 Mayıs gecesi 23:00 sularında
Bağlar Caddesi Seyranbağları Postanesi
civarında araçları içinde seyir halinde
olan 5 Pembe Hayat aktivisti, polis
tarafından durdurularak kimliklerini
göstermelerine rağmen
arabalarından zorla indirildiler. Polis,
direnen 5 transeksüel arkadaşlarımıza ve
destek olmak için gelen 25 civarı insan
hakları savunucusuna tekme, cop ve
göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
LGBTT insan hakları savunucularını
susturmaya yönelik bu bilinçli saldırı,
ertesi gün Yüksel Caddesi’ndeki oturma
eylemiyle protesto edildi. Polis şiddeti
mağduru LGBTT aktivisti 5
arkadaşımıza ise hapis istemiyle dava açıldı.
İlk duruşması 21 Ekim’de yapılacak olan
davaya LGBTT aktivistleri ve
çeşitli insan hakları savunucuları
da katılarak yargılanan
arkadaşlarımıza destek
verecekler. Haklı mücadelemizi sonuna
kadar sürdürecek, polis şiddetine
göz yummayacağız.

Ji Mîrovanre Azadî
Haziran ayında LGBTT hareketinde
sevindirici bir gelişme yaşandı. İki
sene önce Diyarbakır’da örgütlenen
LGBTT grubu Hevjîn, aynı isimli
dergilerinin “açılmak” konulu ilk sayısını
çıkardı. Türkiye’nin ilk Kürt LGBTT
örgütü, Türkiye’nin ilk Kürtçe LGBTT
dergisini hazırladı. “Kürt eşcinseller ve
transeksüeller vardır” sloganıyla yola
çıkan aktivistler, Eylül ayında çıkardıkları
ikinci sayılarında ise “göç” konusuna yer
verdiler. Ücretsiz olarak temin edilebilecek
olan Hevjîn’in tüm sayıları nefret
cinayetiyle katledilen bir LGBTT’ye ithaf
ediliyor. Diyarbakır’daki dostlarımızı
tebrik ediyor, Hevjîn’in gelecek sayılarını
ilgiyle bekliyoruz.

Bir Mum Daha Yaktık
3 Eylül günü İstanbul Beşiktaş’ta bir
transeksüel, birçok kez bıçaklanıp
cinsel uzvu kesilerek öldürüldü.
Vahşice işlediği cinayetten sonra
“Bundan sonra transeksüelleri
öldürmeye devam…” notu bıraktığı
iddia edilen zanlı, arkadaşımızı
öldürdükten sonra kendisine tecavüz
ederek kalbini bıçakladı. Zanlının
güvenlik kamerası tarafından çekilen
fotoğrafları polis tarafından
transeksüellere dağıtıldı. Cinayet
haberinin kitle yayın organlarında
duyurulmaması ise dikkat çekti.
Hayatını kaybeden arkadaşımızın yasını
tutarken, şu ana kadar nefret
cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm
LGBTT dostlarımızı anıyor, yakınlarına
sabır diliyoruz.

Transeksüelleri Hasta İlan Etmeyi
Durdurun Kampanyası 2010
Amerikan Psikologlar Derneği (APA)
1973 yılında, Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) 1990 yılında eşcinselliğin ruhsal
bozukluklar listesinden çıkarılmasına
karar vermiştir. Ancak transeksüellik
hala ruhsal bozukluk kategorisinde
değerlendirilmektedir. APA 2012’de,
WHO 2014’te ruhsal bozukluklar
listesini yeniden gözden geçirecek. Bu
nedenle dünyanın birçok ülkesindeki
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexuel,
Transgender) bu tarihlere kadar
eylemler düzenleyecek. 23 Ekim 2010
cumartesi günü trans trans kimliklerin
hastalık olmadığını bir kez daha dile
getirmek için Yüksel caddesi Konur
sokakta olacağız.

Eda Özel

HAPİSHANEYE
KURAMSAL
BAKIŞ

dört

Hapishanenin doğuşu, çeşitli kaynaklarda,
Avrupa’da ortaya çıkmış olan Aydınlanma ve
sanayileşme dönemlerindeki değişikliklerle
ilişkilendirilir. Elbette, bu dönemlerden
önce de insanlar suç ve ceza kavramlarına
aşinaydılar; fakat neyin suç neyin ceza
sayıldığı, bahsi geçen dönemlerde keskin bir
biçimde değişmiştir. Günümüzdeki suç ve
ceza anlayışının temelleri, bu dönemlerin
bir mirası olmuştur. Suç kavramının
değişimi ayrı bir tartışma konusu olmakla
birlikte, bu yazıda sadece ceza ile ilişkili
değişiklikler ele alınacaktır.

fikirlerin devlet politikalarına yansımaları
beklenenden çok uzaktır. Özellikle on
dokuzuncu yüzyılda devlet politikalarında
“her şey halk için ama hiçbir şey halk
tarafından değil” ilkesi yaygınlaşmıştır.
Bu dönemde devletler giderek güçlenmiş
ve buna bağlı olarak yönetimler aşırı
merkezileşmiştir. Esasında, devlet
yapısındaki değişime bire bir Aydınlanma
fikirlerinin sebep olup olmadığı tartışmalı bir
konudur. Belirli politikaları meşrulaştırmak
adına Aydınlanma fikirlerinin öne çıkarılmış
olduğu da savunulabilir.

Aydınlanma fikirleri temelde on yedinci ve
on sekizinci yüzyıllarda yoğunlukla İngiltere
ve Fransa’da ortaya çıkan entelektüel
akımın yarattığı fikirlerdir. Bu fikirler
özünde din ve inanç yerine akıl ve mantığı
koymayı vurgular. Keyfi siyasetin yerine
yönetimlerin demokratikleşmesi savunulur.
Liberalizm ve milliyetçilik ilkeleri bu siyasi
anlayışın ürünleridir. Ancak Aydınlanma
döneminde ortaya çıkan fikirlerin her
zaman özgürlükçü ve demokratik bir
ortam oluşturduğu söylenemez. Bu

Konumuz açısından önemli olan Aydınlanma
fikirlerinin giderek tepeden inmeci bir
yaklaşımla topluma sunulmuş olmasıdır.
Devletler, halk arasında Aydınlanmacı bir
ahlak anlayışını tesis etmeye çalışmışlardır.
Bu anlayışın en önemli ürünü devletin, halk
gözünde hakikati bilen ve bu yüzden de
uyguladığı despotik politikalara sorgusuz
sualsiz uyulması gereken bir yapı haline
gelmesidir. Devletler “Aydınlanmacı
fikirleri” topluma kimi zaman zorla
dayatmış, siyaset önderliğinde Aydınlanma

beş

toplum mühendisliğine indirgenmiştir.
Toplumun şekillendirilmesi ve halkın
devlete riayet etmesinin sağlanmasında
okullar, askeri ve hukuki yapılar gibi
hapishaneler de önemli rol oynamış, bu gibi
baskıcı kurumlar belirli bir eğitim ve disiplin
anlayışının yerleştirilmesinde kullanılmıştır.
On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan
yeni yönetim anlayışı, hem tasarlanan
hapishane yapısını meşrulaştırmış, hem
de hapishanelerin kabul ettirdiği disiplin
uygulamalarından yararlanmıştır.
Hukuki yapıda ceza kavramı farklı bir
anlam kazanmış, cezalandırılması gereken
“zararlı” topluluklara karşı tutum bütünüyle
değişmiştir. Önceleri verilen cezalar,
fiziksel acı ile belirlenmekteydi. Örneğin,
Osmanlı’da dolandırıcılık yaptığı için kadı
önüne getirilen bir kişi kafasına üç yüz sopa
ile cezalandırılırdı. Bu cezanın caydırıcılığı
kişiden kişiye değişmekle birlikte, bu
tarz davaların sonuçları kadıların insafına
kalmıştı. Oysa modern hukuk sisteminde
bir suçun cezasının herkes için aynı olması
ve mahkemeden mahkemeye değişmemesi
amaçlanır. Bu değişimin Aydınlanma
düşünürleri tarafından ortaya atılmış
insancıl duygulardan ve eşitlikçi kaygılardan
kaynaklandığı düşünülmemelidir. Daha
ziyade pozitivist bir şekilde her vakaya
ölçülebilir bir ceza verme isteğinin bir
sonucudur. Fiziksel acıya dayalı cezalar
ölçülemezken, hapis cezası zamansal ve
mekansal olarak ölçülebilir.
Bu değişime insan özgürlüğünün
kısıtlanmasının artık bir ceza olarak
görülmesi de eklenmelidir. Özgürlüğünün
kısıtlanmasının bir insana verilebilecek
en uygun ceza olduğuna dair fikirler
yine Aydınlanma düşüncelerinden
kaynaklanmaktadır. Hapishanenin
“normal” ve “anormal” insanları ayıran bir
kurum olarak ortaya çıkması, “anormal”
olanın özgürlüğünün kısıtlanması
gerekliliğinden doğmuştur. Her ne kadar
bu fikirlerin temeli insan özgürlüğünün
muteberliği olarak ortaya konsa da,

tutukluların hapishanelerin yaygınlaştığı
dönemlerde fabrikalarda çalışmaları
ilginçtir. Hapishanelerin özellikle Sanayi
Devrimi’nden hemen sonraki dönemde
sanayi bölgelerinin yakınlarında kurulması
tesadüf değildir. Ucuz işgücü ihtiyacı, devlet
tarafından tanımlanan suçlardan hüküm
giyen ve Aydınlanmacı fikirlerle kurulması
haklı gösterilen hapishanelerde tutulan
“anormal” insanlar tarafından karşılanmıştır.
Burada Foucault’ya göre fabrika ve
hapishane arasında bir fark olmadığını
belirtmek yerinde olacaktır. Modern
toplumda bireyler, gözlemlemeye dayalı
bir güç mekanizması içinde baskı altına
alınmaktadırlar. Baskı ve ceza, hapishane
kurumu ile somut bir varlık kazanmakta
ve insan hayatının her yönünde kontrol ve
denetimin varlığı sürekli hatırlanmaktadır.
Fiziksel acıya dayalı cezalardan hapis
cezasına geçiş toplumun bütünü için
gerçekleşen bir değişimi gösterir. Ceza
usullerindeki değişim bireylerin sürekli
baskı ve denetim altında bulunmalarını
gerektiren yeni bir toplum yapısına da işaret
etmektedir. Bu anlayışa göre, kapitalist
sistemin işlerliğini sağlayan sınıf yapısı
hapishane kurumu üzerinden topluma
hatırlatılmaktadır.
Son olarak, bu değişimler Türkiye’de
yirminci yüzyılın başlarında bütünüyle
ortaya çıkmaktadır. Yöneticilerin halka karşı
tutumu modernleşme adına yapılan çeşitli
reform hareketleriyle bütünüyle değişmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında heyecanlı bir
şekilde savunulan Batılılaşma, modernleşme
ve Aydınlanma ilkeleri bu sürecin temelini
oluşturmuştur. Esasında Osmanlı’nın son
dönemlerini de kapsayan bu hareketi Erken
Cumhuriyet kadroları da benimsemiş ve
Türkiye bugüne baskıcı siyasete alıştırılmış
bir toplum olarak gelmiştir. Siyasetin
toplumu değiştirme gayretinde olması belki
her dönemde normal karşılanabilir; ancak
bunun günümüzde asli bir amaç olarak ve
ilerleme adına baskıcı siyasetlere katlanmayı
gerektirmesi sorgulanmaya değerdir.

Bu sayımızda hayatını seks
işçiliği yaparak kazanan
arkadaşımız Başak’tan bizimle
cezaevi deneyimini paylaşmasını
istedik. Sorularımızı yanıtlayan
arkadaşımız, cezaevindeki
hayatından, cezaevinde yaşanılan
ayrımcılıklardan bahsetti ve
anılarını anlattı.
Cezaevine neden girdin? Mesleğinle
mi ilgiliydi?
Cezaevine girmem seks işçiliği ile ilgili
değildi. Zaten madde kullanıyordum.
Madde kullandığım için 18 ay ceza
aldım. Satan kişi de aynı cezayı aldı. Bu
nasıl adalettir? O kişi satmasaydı belki
ben kullanmayacaktım; ama cezaların
eşit olması haksızlık bence. Ben
direk ceza aldım, tedavi gibi bir şey
sunulmadı bana.
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Peki, hangi cezaevine girdin?
Sincan Cezaevi’ne. Koğuşta 12 kişi
kalıyorduk. En az cezası olan bendim.
Cezaevinde bir günün nasıl
geçiyordu?
Sabah sekizde sayım yapılıyordu. Ben
cezaevindeyken çalışıyordum. Başka
türlü vakit geçmiyor. Mantı atölyesinde
çalışıyordum. 120 TL maaş alıyordum.
Geçimimi o parayla sağlıyordum. Takı
kursları vardı; tekstil atölyesi vardı.
Kütüphaneden yararlanıyordum; spor
yapıyordum. Yani koğuşta pek fazla
kalmıyordum.
Oradaki ortamı bize biraz
anlatabilir misin?
Maddi zorluk yaşayan çok fazla insan
vardı. Şiddet olaylarına da şahit oldum.
Kendim şiddete uğramadım; ama şahit
olduğum olaylar oldu. Bir de zaten

yedi

psikolojik şiddet öyle ağır ki, fiziksel
şiddet olmasa da yetiyor.
Peki, cezaevinde lezbiyenlere
yönelik tutum nasıldı?
Cezaevinde gece 3’te gardiyanlar gelir,
kontrol ederler. Yan yana iki kadının
yattığını gördüklerinde direk ceza
verirler. Koğuşun içinde bir oda daha
var oraya kapatıyorlar.
Yani ceza içinde ceza...
Cezaevinde seks işçisi olduğun
biliniyor muydu? Bundan dolayı bir
sıkıntı yaşadın mı?
Cezaevine girdiğimde seks işçisi
olduğumu bilmiyorlardı. Sonradan
öğrendiler ve tabi dışladılar.
Cezaevinde seks işçilerini
aşağılıyorlardı; fuhuştan girenlere
kötü gözle bakılıyordu. Mesela aynı
koğuşta kaldığım bir kadın vardı,
namus cinayetinden yatan. İki lafından
biri “Benim namusum her şeyden
önemlidir” idi. Bu insan benim seks
işçisi olduğumu öğrendi ve dışladı tabi.
Peki, seni en çok ne rahatsız
ediyordu?
Arama yapılması beni çok rahatsız
ediyordu. Soyarak arama yapıyorlardı.
Siyasi mahkumlar her sabah slogan
atardı “Onursuz aramaya hayır” diye.
Seni çok etkileyen bir anını
paylaşabilir misin?
Bir olay var hiç unutamadığım. Genç
bir kadın vardı; cinayetten 48 yıl ceza
almıştı. “Dışarı çıkma şansın olsa ne
yapardın?” diye sordum. “Bir kez daha
martıları görmek isterdim” dedi. Bu
söz beni çok etkiledi. Çıktıktan sonra
sırtıma martı dövmesi yaptırdım. Bir de
cezaevindeki insanların hayat hikayeleri

benim için çok büyük tecrübeydi.
Bir kadın cezaevindeyken oğlu
öldü. Yönetim cenazesine gitmesine
izin vermedi. Bu da unutamadığım
olaylardan biridir. Halbuki birkaç saat
gözetim altında cenazeye gidebilirdi.
En çok neyi özledin?
Benim bir çocuğum var. Ondan uzak
olmak da benim için çok zordu. En çok
yatağımı özledim; topuklu ayakkabı
giymeyi, parfüm kullanmayı, kuaföre
gitmeyi, kadınlığımı özledim. Orada
kadınlığım da mahkum edildi çünkü.
Kahvaltıda verilen zeytinler bile
sayılıydı. Bazen kavga çıkardı. Bir şeyleri
saymadan almayı özledim mesela.
Çıktıktan sonra hayatına nasıl
devam ettin?
Çıktıktan sonra çok zorlandım. Zaten
cezanı çekmişsin, bir de insanlar
yargılıyor sürekli. “Neden hapse
girdin?” diye soruyorlar. Çıktıktan
sonra eski işime geri dönemedim.
Beni tanıyan insanlar bile eski mahkum
olduğum için önyargılı davrandılar.
Yani sistem eski mahkumları dışlayarak
tekrar suça teşvik ediyor insanları.
Kimse iş vermiyor; herkes uzak
duruyor ve bu süreç tekrar suç
işlemeye teşvik ediyor insanı. Ben
çevremin, arkadaşlarımın sayesinde
kendime geldim. Çıktıktan sonra onlar
olmasaydı çok daha zor olurdu her şey.
Ailemin ve arkadaşlarımın desteği
çok büyük oldu.

sekiz

Cezaevi sayımız için LGBTT aktivist arkadaşımızla özgür tutsaklık
konusunda sohbet ettik. Buse, Gani, Sinem, Gülben K., Zeloş ve Sevgi
Anne’nin sohbetini sizlerle paylaşıyoruz.
Sinem: Konu tutsaklık... Ben dışarıdaki
tutsaklığı hep şöyle düşündüm: Benim
koğuşum pazarın orada, İnci’nin koğuşu alt
sokak, burası başka bir koğuş, volta attığım
yer de Hoşdere... Ayrancı’ya hapsedildik.
Keçiören bize yasak mesela. Biz Ayrancı’da
tutsağız. Gündüz vakti hangi transeksüel
kendi kimliği ile istediği gibi giyinerek
Keçiören’e gidebilir ki?
Gülben K.: Her şey beyinde bitiyor. Ben
de transeksüelim; ama ben seks işçiliğini iş
olarak görüyorum. Akşam belli bir saatte
hazırlanırım, işime giderim; ama işim
bitip evime geldiğim zaman benim gece
yaşantım bitmiştir. Gündüz yaşantım gece
yaşantımdan çok farklı. “Ben seks işçisiyim;
ben gidemem” diye odaklanıp orada dönüp
durursan, o anda çökmüşsündür sen.
Buse: Peki, yaşamının büyük bir
çoğunluğunu nerede geçirirsin.
Gülben K.: İşimin dışında ailemle geçiririm,
sinemaya giderim... Yani sosyal aktivitelerimi
hiç bırakmadım.
Sinem: Mesela İstanbul’da Tarlabaşı
lubunyaları var, Avcılar lubunyaları var...
Ankara’da da Seyran lubunyaları var, Etlik
lubunyaları var... Demek istediğim ister
Ayrancı’da yaşayalım ister Eryaman’da,
gündüz gittiğimiz mekanlar aynı. İşte
tutsaklığımız da burada. Ankara’nın
tamamında yaşayamıyoruz. Acaba Çankaya
ya mı hapsedildik? Sadece büyük alışveriş

merkezlerine gidebiliyoruz, küçüklere
gidemiyoruz.
Gani: Ayrıca çok iri yarı, çirkin bir trans
oralara da giremez.
Sinem:Ben kendim için mücadele
etmiyorum. Ben belki toplumda en az
görünenlerden biriyim; ama uzun boylu, iri
yarı, daha çok görünür olan bir transeksüel
benim gittiğim yerin onda birine gidemiyor.
Gülben K.: Ben de diyorum ki hayatını
başkalarına göre yaşamamak gerekiyor. Sen
kendini nasıl hissediyorsan öyle olmalısın.
“Ben buyum” diyeceksin.
Sinem: Ama yasaklandığın bir yere nasıl
gidebilirsin? Seni içeri almıyorlar. O mekan
sana yasak. Nasıl gireceksin? Ben mesela
bana yasak olan bir mekana gittiğimde,
mesela Keçiören’de bir yere gittiğimde,
ortada hiçbir neden yokken insanlar bana
saldırdığında, sadece görüntümden dolayı
dayak yerken ben nasıl beynimde bitirip
kendimi kabul ettireceğim? Sen de onu
hissettiğin ortamlara kendini sokmayacaksın.
Sinem ve Buse: İşte bu tutsaklık.
Gülben K.: Sen diyorsun ki “Ben
transeksüelim. Ben her yere girerim”. Hayır,
yok. Senin belirli yerlerin vardır. Onun
dışındakilere gidemezsin.
Buse ve Sinem: İşte bu da bir nevi
tutsaklık.

dokuz

Dışarıda dolaşmak istiyorum belki...
Sinem: Niye gidemeyelim? Ben
transeksüelim diye niye gidemeyeyim?
Buse: Diyelim ki bir kafeteryaya
gidiyorsunuz... Ya da akşam saat 12’den
sonra- ben Ayrancı’da oturan bir transımsadece nefes almak için, yürümek için
Hoşdere’ye çıkıyorum veya sevgilimle
beraber parka gidiyorum... Veya mesela
dün Ganimet köpeğiyle birlikte İsrail
Büyükelçiliği’nin yanından geçerken
insanların kendisine saldıracağını düşünüyor
ve hemen eve dönüyor. Demek istediğim
bunun gibi bir şey. Benim akşam 12’den
sonra Hoşdere’de gezme hakkım yok mu?
Sevgilimle bir yere giderken yanımdan
geçen kişinin dönüp “Bak dönme” demesi,
beni rencide etmesi... Köpeğimle dolaşma
hakkım yok mu saldırırlar diye? Çünkü
biz transeksüeliz ve hayatın içinde sürekli
bizi korkutarak evlerin içine hapsettiler.
Ben neden sevgilimle sürekli evde vakit
geçiriyorum? Dışarıda dolaşmak istiyorum
belki. Tatile gittiğimde “Otel alacak mı,
almayacak mı?”, restorana gittiğinde “Alacak
mı, almayacak mı?”... Bizi hayatın içinde
sürekli tutsak ediyorlar. Mesela toplumda
birçok heteroseksüel birey var. 14 aylık
bebeğe tecavüz edildi. Biz bu yüzden “Bütün
heteroseksüeller tecavüzcüdür” mü diyoruz?
Hayır. Bir transeksüel kimine göre doğru,

kimine göre yanlış bir şey yaptığında ise
“Transeksüeller terör saçtı” deniliyor. Yani
sürekli genelleme yapılıyor.
Sinem: Bunun böyle olmasında medyanın da
çok büyük payı var.
Gülben K.: Dizilerde nedense travestilere
hep aşağılanacak, dalga geçilecek şekilde
rol veriyorlar? Yönetmen diyorsun, okumuş
etmiş; ama yapıyorlar. Siz hiç dizilerde olsun,
filmlerde olsun bir travestinin güzel bir
şekilde yansıtıldığını gördünüz mü?
Memem olmadığı için kadın olmadığıma
karar verdiler
Gani: Transeksüelliğe ilk geçişimde
homoseksüel görüntüdeydim. Dışarıdan
görüldüğünde “homoseksüel” deniliyordu.
Bu benim en çok şiddet gördüğüm dönemdi.
Karakola gittiğimde, tecavüze uğradığımda
“Ulan sen koç gibi erkek görünümündesin;
sen nasıl götünü siktirisin“ diyerek ayrı bir
şiddete uğruyordum. Hani cinsiyetimin
her döneminde ufak ufak mahkumiyetler
girdim. Dışarıdan görünümüm “oğlan”
olduğu halim en acı halimdi. Hiçbir şeyimi
anlatamıyordum. Ruhumu, kadınlığımı
mahkumlaştırmıştım. Yürürken çok
“kırıtamıyorsun”. Halbuki doğal yürüyüşüm;
(kendi aramızda “kırıtkan” diyoruz) o
kırıtkanlık benim doğamdan gelen bir
şey. O doğal yürüyüşümü o kadar çok
saklamaya çalıştım ki... İnsan yürüyüşünü,
el hareketlerini, mimiklerini saklamakta çok
zorluk çekiyor. Erkek bir toplumun içinde
“ayol” diyemezsin; “ay” kelimesini çok az
kullanırsın. Yoksa erkek toplumunun içinde
erkekler homososyal olamadıkları için seni
bir anda karşıya atarlar, ötekileştirirler
ve hepsinin en acı saygısızlığı şudur:
“Sana saygım var“cümlesi ile başlayan
saygısızlıklar... Ya bana neden birinin saygısı
olsun? Götümü siktirebilme halimden dolayı
mı olsun? Yoksa bu ruhta olabildiğim için mi
saygısı olsun? Mesela ben yabancı dil bildiğim
için hiç kimse bana “Ne kadar güzel yabancı
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dil biliyorsun” diyerek saygı ile yaklaşmadı.
Öğretmendim; iyi de bir öğretmendim.
“İyi bir öğretmen olduğun için sana saygım
var” demediler. Sadece seksüel varoluşum
üzerinden, seksüel birlikteliklerim üzerinden
bana saygı duydular. Bu saygı duyulma
hali aslında beni biraz tutsaklaştırdı. Sonra
travesti ve transeksüel camiasının içinde ayrı
bir tutsaklığa düştüm. Geçişimi yapmaya
karar verdim. Travesti ve transeksüeller
ise memem olmadığı için benim kadın
olmadığıma karar verdiler. Travesti
hiyerarşisinde en alt grupta olan “domez”
grubuna ait olduğuma karar verdiler. Aslında
bütün mücadelemi heteroseksüel topluma
karşı vermiyorum; transeksüel toplumu da
en az heteroseksüel toplum kadar acımasız.
Benim ilk trans geçiş dönemimde, espriler
sürekli benim üzerimden dönüyordu.
Kadınlığımı algıladıkları yer, heteroseksüel
toplumun algısıyla benzerdi. Arkadaşlarım
bana sürekli “kocaoğlan”, “top”, “laçovari”
gibi şeyler söylüyordu. Bunlar benim travesti
toplumunda en alt kademede olduğumu
gösterir. Hani aslında mahkumiyet sadece
heteroseksüellerin yönettiği bir şey değil
ki... Travesti ve transeksüeller de aynı
kültürden geliyor.
Ailedeki Tutsaklık
Sevgi Anne: Ben 13-14 yaşlarındayken
eşcinselliğimi aileme anlatmaya çalıştım.
Anlayabildikleri kadar anladılar. Sonra
benim tutsaklık hayatım başladı. Eve geç
geldiğimde “Nerdeydin”, “Kime götünü
siktirdin” demeler... Ve bunlar beş dakika
geç gelmelerin üzerine söylenen şeylerdi.
“Kimin yanındaydın”... Yanımda gördükleri
bütün arkadaşlarıma “Bu mu seni sikiyor”,
“Bu mu sana kocalık yapıyor” demeye
başladılar. Veya bir arkadaşım aradığında
“Kocan arıyor” gibi kısıtlamalar başladı. Bu
ailede başlayan ilk kısıtlamalardı. Sonra eve
kapatmaya başladılar. Travesti olduktan belli
bir süre sonra ailemle görüşmeye başladım.
Bu sefer ailem kendilerinin beni kabul
ettiğini söylerken konu komşu geldiğinde

beni odalara kapatmaya başladılar. Veya
“Teyzenler gelecek; sen git, görünme”
denmeye başladı.
Nasıl bir şeydir bilmem...
Sevgi Anne: LGBTT alanındaki tutsaklık
bizim dönemimizde çok iyiydi, çok
mükemmeldi. Birinin yanına yerleşirsin, onun
kızı olursun, bir dönem ona çalışırsın. O
senin burnunu yaptırır, göğüslerini yaptırır,
“Şunu bunu yapacağım” gibi vaatlerde
bulunur. Muhtaçtın ona. Yaşayabileceğin
başka bir alan yoktu; çünkü tek başına
yaşaman imkansız. Kendini ancak bir transın
yanında var edebilirsin. O sana annelik
edecek, kol kanat gerecek, bir takım
şeyleri öğretecek, laçolarla, müşterilerle
nasıl konuşacağını öğretecek, saç yapmayı,
makyaj yapmayı öğretecek... Yani trans
olarak yaşamayı ilk orada öğreneceksin.
Senin üzerine kapı kilitler; nasıl bir şeydir
bilmem. O insana çalışırsın, o insana para
kazandırırsın, o insana büyük paralar
kazandırırsın; ama o insanın sana hala güveni
yoktur, üzerine kapıyı kilitleyip gider. Çok
büyük bir tutsaklık yaşatır sana. Şu andakiler
bunu pek yaşamıyor. “Canım şunu çekti”,
“Akşam şu yemeği yapalım” diyebiliyorlar;
ama biz zamanında bunu söyleyemiyorduk.
Evde para harcanmasın diye günlerce
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bir öğretmenin... Yani okuldaki tutsaklığın
çok daha farklı olur. Beden derslerine
giremezsin, soyunma odalarına giremezsin...
Bunlar da bir tutsaklıktır. Beden dersinde
ben üzerimi değiştirmekten utanırdım. Ya
kıllarımın yokluğundan bahsederlerdi, ya
kalçalarımı ellerlerdi.
Bunlar da bir tutsaklıktır.

makarna yeniliyordu. Canının istediğini
yiyemiyorsun, giyemiyorsun... Üstelik
kazanan da sensin.
İş Yerindeki Tutsaklık
Sevgi Anne: Ben özelde de çalıştım,
memuriyet hayatım da oldu. Hiçbir şekilde
belli edemiyorsun. Belli olduğun anda önce
mesai arkadaşların tarafından dışlanıyorsun,
bir de amirlerin seni direk damgalıyor.
Siciline işleniyor, en ufak bir şey olduğunda
atılıyorsun.
Buse: Zaten devlet memuru olmak gibi
bir şansın yok kendi kimliğinle. Çalışmak
istiyorsun. Kadınsın veya erkek transsın,
feminen veya maskülen olmak zorundasın.
Sevgi Anne: Benim en büyük tutsaklığım
kravat takmaktı. Ben ortaokulda da lise de
de kravat takmadım. Bu bana bir eziyet.
Eğitimdeki Tutsaklık
Sevgi Anne: Okul hayatındaki sıkıntıları
zaten hepimiz yaşadık. Okul hayatında sen
zaten topsun, oğlansın, sikilmeye müsaitsin.
Her merdiven altında, her kapı aralığında
biri seni taciz etmekle yükümlüdür. Onlar
kendilerine bunu iş edinmişlerdir. Ya beden
öğretmenin seni taciz eder ya da başka

Gani: Bir transeksüelin okul hayatının çok
fazla olmayacağını düşünüyorum. Ben sınıfta,
amfide, dersliklerde her konuştuğumda
ses tonumdan dolayı -homoseksüel
bir ses tonum varmış, ben bunu ayırt
edemiyorum- “ibne”, “top” diye başlayan
cümleler duyuyordum. Bunu sadece öğrenci
arkadaşlarım değil okuldaki öğretmenlerim
de hissettiriyordu.
Buse: Okulda senin kendine verdiğin isimle
değil de ailenin sana verdiği isimle çağırılmak
da bir engel midir? Kadınları sevmeye
zorlanmak bir de, bu da bir şiddettir.
Gani: İlkokulda bir kız, bir erkek
oturtturulurduk; ama benim yanımda kendi
biyolojik cinsiyetimde biri oturtulurdu.
Ayrımcılık daha orada başlıyor. Oyun algın,
sosyalleşme algın... “Erkek” çocukları
silahla, şunla bunla oynarken sen daha
feminen şeyleri tercih ediyorsun. Daha
çocukken başlıyor. Ben sonuçta 40 yaşımda
transeksüel olmadım.
Zeloş: Bizi ayırırlardı mesela beden eğitimi
dersinde; kızlar voleybol oynasın erkekler
futbol oynasın diye...
Sinem: Biz bu eğitim sisteminde öğrenciydik
ve bu sistemde öğretmen olmaya zorlandık.
Aynı bize uygulanan sistemi biz de
uygulamak zorunda bırakıldık. Ben ilkokul
öğretmeniydim. Beden eğitimi derslerinde
(bir trans için beden dersi eziyettir) aynı
sistemi öğretmen olduktan sonra da
uygulamak zorunda kalıyorsun.
Buse: Aslında tam da reddettiğiniz yerden,
siz de bir şekilde buna zorlanmışsınız ve “Bu

oniki

meslek bana göre değil. Ben öğretmenlik
yapmak istemiyorum. Yapacaksam da kendi
bildiğim gibi yaparım” demişsiniz.

Rehberlik hizmeti sıfır; okulda psikolog yok;
olan okullardaki öğretmenlerin de toplumsal
cinsiyete dair hiç bir bilgileri yok.

Sinem: İşte kendi doğrularımızla yaparız
dediğimiz anda da ya atılacaktık ya da istifa
edecektik.

Buse: Aslında bu sistem sadece LGBTT
bireyler değil heteroseksüel bireyler için de
tutsaklık.

Sevgi Anne: Aslında bunu Sinem’e ben
de dayattım. Bir trans olarak ben bile “Git
öğretmenliğini yap, ayak uydur
sisteme” dedim.

Hizmet alımı satımında da aslında baskı
söz konusu

Buse: Neden peki?
Sevgi Anne: Bizim yaşadığımız sıkıntılardan
dolayı... Seks işçiliği yapmasın diye...
Gani: Bu coğrafyada yaşıyorsun. Bu ülkenin
ekonomik koşulları belli. Öğretmen olmak
bu açıdan çok avantajlıdır. Sigortası vardır,
belli bir maaşı vardır... Ama ben bunları
reddederek trans kimliğimle yaşamaya
başladığımda ne olacağını biliyordum. Seks
işçisi olacaksın. Neden böyle bir konfordan
sadece transeksüel olduğum için vazgeçeyim
ki? Mücadeleyi hem öğrencilere karşı
veriyorsun, hem de öğretmenler odasında
öğretmenlere karşı veriyorsun.
Buse: Son dönemlerde eğitim sisteminde
çok tartışılan bir konu LGBTT öğrencilerin
tutsaklığı. Bu sistemde, bu müfredatla bu
tutsaklık kırılabilir mi sizce?
Gani: Öğretmenken benim başıma bir olay
geldi. İmam hatip lisesinde staja gidiyordum.
Bir öğrenci “Öğretmenim, ben sizi kendime
çok yakın hissediyorum” diyordu. Tahmin
ettiğim kadarı ile transeksüeldi; fakat ben bu
öğrenciye hiçbir şekilde yardım edemedim
ve bunu asla unutamam. O feminenliği
falan... Yani çocukluğumla karşı karşıyaydım.
Çalışkanlığı falan da öyle... Çocuk daha
çalışkan olmak için çabalıyordu; ama öğrenci
her yanıma geldiğinde ilk önce öğretmenler
dalga geçmeye başladı. “Hacı hacıyı Mekke’de
bulur” muhabbeti yapmaya başladılar.

Sinem: Hangimiz devlet hastanesine
gidebiliyoruz? Toplu taşıma araçlarını
kullanabilir mi bir trans ya da metroya
binebilir mi? Hayır. Markete, pazara
gidemezsin. Bu yüzden her şeyin en
pahalısını almak zorundayım. Bir transın
evinde, buzdolabının üzerinde bakkalın,
tüpçünün, sucunun telefon numarası olur
ve sürekli aynı yerlerden sipariş vermek
zorundadır. Ben sipariş verdiğimde 40 lira,
erkek arkadaşım gidip aldığında 20 lira... Ben
pazarda hakarete uğramamak için manavdan
sipariş verip en pahalısını almak zorundayım.
Kadın kuaförüne gidemiyoruz; almıyorlar;
“Eve gelelim” diyorlar. 3 liralık fön için eve
gelip 15 lira alıyorlar. İşte bu yüzden birkaç
belli yere hapsolmuşuz. Bankaya gittiğimizde
hiç sıra beklemeyiz. Ben müdürün odasına
giderim, çay içerim, bütün işlerim halledilir.
Acaba bu olumlu bir ayrıcalık mı yoksa “Sıra
beklemesin; diğer müşteriler görmesin,
rahatsız olmasın” diye yapılan bir ayrımcılık
mı? “Hemen işini bitirip gitsin” diye, “Ortada
görülmesin” diye yapılan bir şey aslında.
Buse: Hayatımızın farklı farklı alanlarında
tutsaklık yaşıyoruz. Yargı desen yargıda, okul
hayatında, iş alanında, ailede, sivil toplum
alanında, askerlik alanında, cezaevinde... Her
yerde sana dayatılan tutsaklığı yaşıyorsun.
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ULUSLARARASI
HOMOFOBİ
(VE TRANSFOBİ)
KARŞITI
BULUŞMA*
Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs 1990 tarihinde,
eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı. Bu
nedenle uluslararası LGBTT hareketi, 17
Mayıs tarihini Uluslararası Homofobi (ve
Transfobi) Karşıtlığı Günü ilan etti.
Uluslararası Homofobi (ve Transfobi) Karşıtlığı
Günü, her yıl elliyi aşkın ülkede kutlanmakta
ve Paris, Fransa merkezli olarak koordine
edilmekte. Günün amacı, eşcinselliğin (ve
transeksüelliğin) aksine homofobinin (ve
transfobinin) bir utanç kaynağı olduğunu
vurgulamak ve homofobi (ve transfobi) karşıtı
toplumsal bir mücadelenin homofobi (ve
transfobi) hastalığını bertaraf edebileceğinin
altını çizmek.
Fark etmişsinizdir ki yazımızda transfobi ve
transeksüelliği şu ana kadar parantez içinde
kullandık. Bunun sebebi ne yazık ki toplumun
her alanında olduğu gibi uluslararası LGBTT
hareketinde de cinsiyet kimliğinin, cinsel
yönelime ikincil olarak kabul edilmekte ve
travesti ve transeksüel bireylerin maruz
kaldığı sistemik şiddet ve ayrımcılığın, dünya
çapında daha az vurgulanmakta olmasıydı.
İşte tam da bu nedenle Paris merkezli
Uluslararası Homofobi (ve Transfobi)
Karşıtlığı Günü kampanyası aktivistleri,
2009 yılında transfobi üzerine yoğunlaşma
kararı aldı. Bu nedenle 2009 yılına kadar
Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olarak
ilan edilmiş olan 17 Mayıs tarihi, 2009’dan

itibaren Uluslararası Homofobi ve Transfobi
Karşıtlığı Günü olarak kutlanmaya başladı.
17 Mayıs tarihi Türkiye’de de 2006 yılından
itibaren Kaos GL Derneği tarafından
düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı
Buluşma etkinlikleri ile kutlanmaktadır.
LGBTT bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerinden ötürü maruz bırakıldıkları
ayrımcılık, karşılaştıkları homo/bi/transfobik
tutumlar, LGBTT bireylere yönelik
sistemik şiddet, son dört senedir Kaos
GL öncülüğünde yaklaşık bir hafta, on gün
süren etkinliklerle yeniden vurgulanmakta.
“Eşcinsellerin özgürleşmesi heteroseksüelleri
de özgürleşecek” sloganıyla yola çıkan
Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı
buluşma adı altında düzenlediği etkinliklerde
Türkiye’de LGBTT bireylere yönelik
ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün
sağlanmasına zemin yaratmayı, LGBTT
bireylerin sorunlarına çözüm aramayı, çözüm
yollarını paylaşmayı ve LGBTT camiasının
örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesine
katkıda bulunmayı amaçlamakta.
Bu seneki Uluslararası Homofobi Karşıtı
Buluşma da yine Kaos GL tarafından 1-17
Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlendi. 13 Mayıs tarihine kadar
13 farklı şehirde düzenlenen çeşitli
etkinliklerle başlayan buluşma, 13-17 Mayıs
tarihleri arasında Ankara’da devam etti.
Sol ve homofobi, yeni medya ortamında
örgütlenme ve nefret söylemi, ayrımcılığa
karşı kamunun görevleri ve sorumluluğu,
Anayasa, homofobiye karşı sanat, sınırlara
karşı forum, lezbiyen ve biseksüel kadınlar,
Queer yoldaşlığı ve savaş karşıtı siyaset
gibi başlıkların ele alındığı etkinlikler
boyunca çeşitli tiyatro eserleri ve filmler de
gösterildi. 16 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te
Ankara’daki yürüyüşle biten buluşmayı
düzenleyen Kaos GL’ye ve tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.
* Kaos GL tarafından hazırlanan http://www.
kaosgl.com kaynağından ve çeşitli internet
sitelerinden yararlanılmıştır.
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Etkinliklerde kullanılan “onur” tabiri,
LGBTT bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliklerinden onur duymaları anlamına
gelir. Tarih boyunca LGBTT’leri kontrol
etmek ve ezmek için kullanılan “utanç”
kavramının zıttıdır. “Kimliklerimizden utanç
değil, aksine onur duyuyoruz” demenin bir
yoludur onur.
Onur Haftası Etkinlikleri, 26 Haziran
1969’da New York’ta Stonewall Inn adlı
LGBTT barında, uğradıkları haksızlıklara
topluca karşı çıkan LGBTT bireylerin
isyanının yıldönümü kutlamalarıdır.
Polisin ve toplumun baskılarına daha fazla
sessiz kalmayı reddeden LGBTT bireyler,
26 Haziran’da New York’ta polis şiddetine
karşı durdu, polisi durdurdu. Bunu takip
eden günlerde barın bulunduğu sokak,
şehrin dört bir yanından gelen
LGBTT’lerle dolup taştı.
Bu, artık bir şeylerin eskisi gibi
olmayacağının göstergesiydi. Sembolik
olarak o gün o sokakta başlayan mücadele,
bugün dünyanın dört bir yanında hala
devam ediyor. Bugün Batı ülkelerindeki
kutlamalara katılan çoğu insan, ne yazık ki
neyin yıldönümünü kutladıklarını bilmiyor.
Batı’daki büyük kentlerdeki büyük onur
etkinlikleri, mücadele eden örgütlerin
katılımı olsa da, çoğunlukla büyük yerel
ve çokuluslu şirketlerin LGBTT müşteri
kitlesine reklam aracı olarak kullandığı,
hatta bazı ikiyüzlü politikacıların LGBTT
seçmenlerine şirin gözükmek için boy
gösterdiği, ticari bir etkinliğe, büyük bir
partiye dönüşmüş durumda. Öte yandan
Türkiye’de çoğumuz için hala belki bazen
çekinerek ama heyecanla “ben buradayım”
demenin en önemli fırsatlarından biri onur
etkinlikleri. Pek çok eski Sovyet ya da Doğu
Bloğu ülkesinde ise çoğu zaman saldırılara
maruz kalan, bazen gerçekleştirilemeyen,
ama denenmesi bile mücadelenin önemli bir
ayağı olan bir etkinlik, onur etkinliği.

Onur Etkinlikleri Türkiye’de ilk defa
İstanbul’da 1993 yılında bir grup LGBTT
birey tarafından gerçekleştirmek istenen
“Cinsel Özgürlük Etkinlikleri” adı altında
kutlanılmaya çalışıldı; ancak İstanbul Valiliği
tarafından yasaklandı. Bu olaydan çok kısa
bir süre sonra İstanbul’daki ilk LGBTT
örgütü olan Lambdaistanbul kuruldu.
1993’ten bu yana Onur Haftası Etkinlikleri,
Lambdaistanbul’un katkıları ile gönüllü bir
grup tarafından örgütlenmeye devam ediyor.
Bu yılki Onur Haftası Etkinlikleri ise, 1827 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirildi. 18 Haziran Cuma günü
LGBTT Onur Haftası Sergisi ile başlayan
etkinlikler, 27 Haziran tarihinde İstanbul
Taksim Tramvay Durağı önünde saat
17.00’de başlayan Onur Yürüyüşü ile son
buldu. Cinsellik, erkek erkeğe güvenli seks,
hegemonik erkekliğin başat formu olarak
baba ve heteroseksizm, açılma hikayeleri,
üniversite buluşması, göç ve LGBTT, nefret
cinayetleri ve trans örgütlenmesi ve daha
birçok konuda söyleşiler, paneller, atölyeler
düzenlendi; tiyatro oyunları, filmler
gösterildi; konserler verildi. Geleneksel
Hormonlu Domates Ödülleri de Onur
Haftası Etkinlikleri kapsamında 23
Haziran Çarşamba günü sahiplerine ulaştı.
Etkinliklere ev sahipliği yapan
Lambdaistanbul’a ve destekçileri Siyah
Pembe Üçgen, MorEl Eskişehir, Kaos
GL, Pembe Hayat ve Hevjîn Diyarbakır’a
selamlar...
* Bu yazıda Lambdaistanbul tarafından
hazırlanan http://www.prideistanbul.org
sitesinden yararlanılmıştır.

onbeş

TÜRKİYE’NİN
İLK
TRANS
ONUR
HAFTASI
2010 yılı travesti ve transeksüel hareketi için
bir ilke sahne oldu. Türkiye’de ilk kez bir
Trans Onur Haftası düzenlendi. İstanbul
LGBTT Sivil Toplum Girişimi ve Emekçi
Hareket Partili LGBTT’lerin aktif olarak
organize ettiği etkinliklere Kadın Kapısı,
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği,
Pembe Hayat LGBTT Derneği, Voltrans
Trans Erkek İnisiyatifi, Çukurova Eşcinsel
İnisiyatifi, Sosyalist Kadın Meclisleri, Yeşiller
Partisi ve Devrimci Anarşist Faaliyet de
destek verdi. Trans Onur Haftası grubunun
basın açıklamasını olduğu gibi yayınlıyoruz:
“Türkiye’de ilk kez bir Trans Onur Haftası
düzenleniyor. Trans Onur Haftasını
düzenlememizin nedenleri, devletin
Trans bireylere uyguladığı ayrımcılığa ve
insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve
sorunları bir de biz öznelerinden

dinlemenizi istememizdir. Son bir yılda
özellikle travesti ve transseksüellere
yönelik baskı ve şiddet oldukça artmış,
nefret cinayetleri tavan yapmıştır. Para
cezalarıyla, polisin keyfi uygulamalarıyla
iyice kendini belli eden devletin zihniyeti,
başta travesti ve transseksüellere yönelik
olmak üzere LGBTT toplumuna yönelik
baskıyı da arttırmıştır. Devletin biz LGBTT
toplumunu “hasta” olarak gören zihniyeti
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın yaptığı
açıklamalarla da açıkça kanıtlanmıştır.
Devlet eliyle yapılan bu açıklama nefret
cinayetlerini körüklemiş, LGBTT bireylere
yönelik baskı ve ayrımcılığı körüklemiştir.
Son aylarda en fazla İstanbul’da olmak
üzere, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da,
Denizli’de ve daha birçok yerde birçok
insan nefret cinayetlerine kurban gitmiştir.
Devletin bu cinayetler karşısındaki tutumu
ise bellidir. Kardeşlerimizi öldürenler “ağır
tahrik” indirimi adı altında hafifletilmiş
cezalarla güya cezalandırılmış, neredeyse
devlet ve hukuk sistemi eliyle nefret
cinayetleri meşru hale gelmiştir. Ayrıca,
geçtiğimiz haftalarda Ankara’da Pembe
Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
üyelerine yapılan saldırı da artan nefret
ve ayrımcılığın bir göstergesidir. LGBTT
toplumuna yönelik tüm baskı ve şiddete
dikkat çekmek için, başta travesti ve
transseksüeller olmak üzere tüm LGBTT
toplumunun taleplerini daha gür bir sesle
haykırmak için 10–13 Haziran 2010
tarihleri arasında Trans Onur Haftası’nı
düzenliyoruz.”
10 Haziran Perşembe günü başlayan Trans
Onur haftası boyunca birçok hayati mevzu
tartışıldı, müzikler dinlendi, filmler,
belgeseller izlendi. 13 Haziran’da mücadelede
yitirdiğimiz, sokaklarda, evlerinde öldürülen
kardeşlerimiz saat 16.30’da Ülker Sokağı’nda
buluşularak anıldı ve aynı gün 13 Haziran
saat 17.00’de Taksim tramvay durağı önünde
buluşulup Trans Onur Yürüyüşümüz yapıldı.
Şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri, örgütlenme
ve istihdam, sağlık, kentsel dönüşüm adı
altında zorunlu tahliye, seks işçiliği gibi birçok
konunun irdelendiği Trans Onur Haftası
hepimize kutlu olsun.

Bu sayımızda yer vereceğimiz cezaevi tanıklıklarından
biri de arkadaşımız Gülben K.’nın deneyimleri. Gülben
K. arkadaşımız bizi kırmayarak cezaevindeki hayatı ve
cezaevinde transeksüel olmayı bizimle paylaştı.

Cezaevi deyince aklınıza neler geliyor?
Bu ülkede transeksüel olmak toplumsal
yaşamın her alanında çok zor. Aynı şey
cezaevinde de geçerli. Bir sürü önyargı
var; sürekli mücadele etmek zorundasın.
Benim pembe kimliğim olduğu için kadınlar
koğuşunda kalıyordum. Önceleri çok
baskı altındaydım. Sürekli benim hakkımda
konuşuyorlardı. İlk başta kimse benimle
muhabbet etmiyordu; ama ben sessiz bir
şekilde onları izledim. Bu tavrımdan sonra
kendileri bana yaklaştılar. Beni tanıdıktan
sonra söyledikleri laflardan kendileri
utandılar; mahcup oldular. Bana haksızlık
yaptıklarını anladılar.
Bir transeksüel cezaevinde öncelikle
kendini mi kabul ettirmek zorunda?
Aslında ben kendimi kabul ettirmek için
kimseye bir şey anlatmadım. Böyle bir çabaya
girmedim. Sessiz kalarak, söylediklerine cevap
vermeyerek aştım bunları. Zaten o ortamda
olmak yeterince zor.

Daha sonra kendini yalnız hissettin mi?
Hayır, arkadaşlarım vardı. Cezaevi yönetimi
beni çok zorlamadı. İstediğim şeyleri
yapıyorlardı.
Neden?
Aslında bu da bir önyargı… Transeksüel
olduğum için “Şiddete eğilimi vardır; aman
idare edelim.” diye yapıyorlardı belki de.
Nerelerde kaldın?
Çankırı ve Denizli Açık Kadın
Cezaevlerinde... Oradayken deneyimlerimi
anlattığım bir röportajım yayınlanmıştı.

Peki, cezaevindeki sosyal olanaklardan
yararlanabiliyor muydun?
Evet, tabi; ama bunun için belli bir zaman
geçmesi gerekiyor. Açık cezaevlerinde
sosyal olanaklar daha fazla; ama açık
cezaevi sayısı çok az. Bu nedenle
yeterli değil.
Peki, nasıl zaman geçiriyordun?
Davam sonuçlanana kadar sürekli dışarı
çıkma umudum vardı; ama cezam
kesinleşince dünyam yıkıldı sandım.
Bunalıma girdim; ama cezaevinde hep
teselli olabileceğin örnekler vardır. 15 yıl
yiyen biri için 30 yıl ceza alan biri tesellidir.
Sürekli onlara bakıp avunmaya çalışırsın.
Maddi sıkıntım yoktu; ama bunalıma girdim.
Asla bir daha dışarı çıkamayacağım diye
düşündüm; ama zamanla kabullendim.
Orada geçireceğim zamanı avantaja
çevirmeye çalıştım. Hafif cezalı insanları
etrafımdan uzaklaştırıyordum; çünkü
onlar sürekli dışarı çıkınca yapacakları
şeyleri anlatır; ama senin daha önünde
uzun zaman vardır. Onları dinlemek insanı
bunalıma sokuyor. Onun beklentileri seni
üzüyor. Kendi cezama yakın insanlarla bir
aradaydım daha çok.
Cezaevinde arkadaşlıklar nasıl, hala
görüştüğün arkadaşların var mı?
Evet, var. Üç yıl oldu. Hala görüşüyoruz.

Çıktıktan sonra işe dönmek zor oldu mu?
Ben seks işçisiyim. Bu benim işim. İnsanlara
katlanmam gerekiyor; ama bunu mesleğim
olarak görüyorum. İşimin zorlukları var tabi
ki, hem de çok fazla; ama kolay tarafları da
var. Diğer insanlar için meslekleri ne ise
benim için de mesleğim o yani.

Çıktıktan sonra sosyal hayata
alışmakta zorluk çektin mi?
Bir süre insanlarla konuşmakta, iletişim
kurmakta zorlandım tabi. İkinci kez
dünyaya gelmiş gibi oldum. Kendime
sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştım; ama
dışarı çıktığımda insanlarla konuşacak pek
fazla bir şey bulamıyordum. Ortak bir dil
geliştiremiyordum.
Diğer mahkumlar?
Çeşit çeşit insanla tanıştım; onların
hikayelerini dinledim. Onların hikayelerini
dinlediğimde kendimi çok güçlü hissettim.
Benim mücadele ettiğim şeyler sonuçta...
Ben sonuçta bütün tabuları yıkmışım;
cinsiyet değiştirmişim; bir sürü şeyle
uğraşmışım. Diğer insanlarınki basit
geliyordu.
Peki, psikolojik destek alıyor muydun?
Tabi, destek alıyordum. Bir hastalığım
falan yoktu; ama moral olması için
destek alıyordum.

Ayrımcılık?
Yaşadığım koşullar, çalışma koşullarımız
çok zor. Devletin bize iş vermesi
gerekiyor. Benim pembe kimliğim var.
Diğer insanlara tanınan hakların bize
de tanınması gerekiyor. İş olanakları
sağlanması gerekiyor. Bu yüzden seks
işçiliğinden başka seçeneğimiz kalmıyor.
Zaten transeksüelleri cezaevine iten
koşulları da sistem yaratıyor. Toplumun
değişmesi için örgütlü mücadele gerekli
diye düşünüyorum.
Cezaevi sürecinde arkadaşların, ailen
destek oldu mu? Yaklaşımları nasıldı?
Aile çok önemli… Ailem çok destek oldu.
Arkadaşlarım da çok destek oldu. Ailesi
olmayan insanlar için arkadaş desteği çok
önemli tabi; ama ben en büyük desteği
ailemden gördüm. Bir transeksüelin
muhtaç durumda olması çok kötüdür.
Birilerinden bir şeyler beklemesi mesela...
Ben cezaevine girmeden önce evliydim.
Cezaevindeyken eşimden boşandım.
Ve daha kötüsü çocuğumu kaybettim.
Bu benim için çok travmatikti. Eşimden
ayrılmak o kadar sarsmadı beni; ama
evladımın kaybı çok zordu. Depresyona
girdim; intihara kalkıştım; 3-4 ay gözetim
altında psikolojik tedavi gördüm. Evlatlık
çocuğum vardı ve onun ölmesi ile yanımda
sadece ailem kaldı. Bütün bunlar birer
hayat deneyimi. Beni olgunlaştırdı ve
hayatta bana çok şeyler öğretti.

onsekiz

CEZAEVİNDE
TRANSEKSÜEL HÜKÜMLÜ ÇOCUK OLMAK:
BİR GAZEL ÖYKÜSÜ*
Deniz Zeytinoğlu
10 aydır hükümlü olan 16 yaşındaki Gazel’le
ilk olarak sosyal uzmanı olarak uygulama
yaptığım cezaevinde karşılaşmıştım.
Transseksüel olduğu için diğer çocuklarla
aynı koğuşta değil tek başına bir odada
kalıyordu. Seyrek olarak infaz koruma
memurlarıyla konuşuyor, durumundan dolayı
etkinliklere çıkarılmıyor, ayda bir annesi
memleketten ziyarete geliyordu. Güvenlik
sebepleri gösterilerek eğitim evinden
cezaevine gönderilmişti. Görüştüğüm çocuk
daha sonra şartları daha iyi olduğu için eğitim
evine gitmek istediğini belirtmiş, bunun
üzerine ona diğer çocuklardan ayrı bir yerde
olan bir oda ayarlanarak tekrar eğitim evine
gönderilmiştir. LGBTT bireylere uygun
düzenlemeler içermeyen adalet sistemi
içersinde, çocuklar ve gençler cezaevinde
ve eğitim evinde dışlanmaya maruz kalıyor,
bu dışlanma sonucunda tecrit ediliyor ve
toplumsallaşmaları engelleniyor. Bu nedenle
Gazel ile eğitim evinde sosyal hizmet mesleği
çerçevesinde düzenli olarak görüşmeye
başladım.
Sosyal hizmet uzmanı olarak Gazel’le
yapmış olduğum çalışma hükümlü bir
çocuğun ihtiyaçlarına yöneliktir ve
güçlendirme perspektifinden yola çıkılarak
yapılandırılmıştır. Çalışma halen devam
etmektedir. Amaç, görüşülen çocuğun
bilinçlenmesi, örnek teşkil edebilecek
bireylerle tanışması, ihtiyaç olan kurumlara
ya da derneklere yönlendirilmesi, kendini
rahatlıkla ifade edebileceği amaçlar edinmesi,
bu doğrultuda kendi yaşamına yeniden
değerlendirmesini sağlamak, sorgulatmak,
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve tahliye
sonrasına yönelik planlar yapmaktır.

Gazel, kendini olduğu gibi kabul eden,
onu yargılamayan biriyle görüşme yaptığı
için çok mutlu ve heyecanlıydı. O pırıl pırıl
gözlerinde görmek mümkündü bunu. Aynı
zamanda onunla benzer duyguları ben de
taşımaktaydım. Benimle görüşmeyi kabul
ettiği için çok mutlu ve heyecanlıydım.
Sosyal hizmet mesleği çerçevesinde Gazel ile
yaşam öyküsü çalışması yaptık. Hayatını ve
yaşadığı deneyimleri anlattı. Gazel ortaokul
mezunu ve kendini 11 yaşında bir kadın olarak
hisseden bir çocuk. 11 yaşındayken babası
ölmüş ve annesiyle yaşıyor. Bir ablası var.
Çalışmamız esnasında Gazel bir transseksüel
olarak cinsiyetçi, heteroseksist bir dünyada
nasıl olmadığı bir insan gibi görünmeye
çalıştığından bahsetti. Olmadığı bir insan
gibi görünmenin duygusal karmaşasının ve
hissettiklerinin üzerinde durdu. Okulda,
evde neler yaşadığını ve ne gibi homofobik
davranışlarla karşılaştığını anlattı.
Anneme zaten bunu kabul ettirmek için
hep bir kızla görünüyordum. “İşte bak
bu benim kız arkadaşım” diye tanıtmam
vardı. Orda da annemin çok hoşuna
gitti bir kızı eve almam. O ara çok
korkuyordum açıkçası; ailemin bunu kabul
edemeyeceklerini biliyordum. Kızlarla
olmak kabul edemediğim bir şey. Bir kızla
birlikte olduğumu düşünmek bile midemi
bulandırıyor. Ailedeki en çok aykırı olan
kişi benmişim gibi geldi. Bir süre hep
böyle geldi. Acaba bunu söylesem…
Bir ara söylemeyi çok istedim ve bunu
denedim. Ne zaman annemin karşısına
geçsem “oo oğlum gelmiş” deyince içim
bir hoş oluyor. O cinsiyet bana uygun
değilken birinin tutup oğlum, erkek

ondokuz

muamelesi yapması beni çok üzüyordu.
Bir de onların hayali beni paramparça
ediyordu. Ablam diyordu “o askere
gidecek, benim yeğenlerim olacak”.
Bunları duymak bile onlara sanki ben
ümit veriyormuşum gibi oluyordu. Artık
bıktım. Bir süre böyle devam ettim. 13
yaşıma kadar hep böyle gitti, hep kızları
anneme tanıştırma... Okula gidiyordum;
okulda ders dinlemek yerine sıraya kafama
gömüp ağlıyordum. Her Allah’ın günü
sosyal hizmetlerde soluk buluyordum,
okulun sosyal hizmetlerinde. Okulda da
çok sorun yaşıyordum. Okul hayatım
normal hayatımdan daha kötüydü benim
için. Çünkü okulda ilk ve son kişi bendim
sanıyordum.; ama okulda benden başka
biri daha varmış, bilmiyordum; o gizliymiş.
Okulda böyle birinin olduğunu bilseydim
kendimi yalnız hissetmezdim; ama
oradaki çocuklar çok değişik terimlerde
bulundukları için, homoseksüelin ne
demek olduğunu bilmeyen, futbol topu
ile seni aynı muamelede görüyor. Ve
böyle boş boş muhabbetlere giriyorlar.
Bu laflar bir süre beni çok yıprattı; ama
bir süre sonra onların söylediği lafların
değil de, benim içimin söylediği lafların
ne kadar önemli olduğunu düşündüm.
Dışarıdaki laflara aldırış edeceğine içindeki
sese aldırış et ve içindeki sese yönelik
ver. Bunu bayağı düşündüm. Eskiden
çok sorun ediyordum bunu; cidden
aşırı derecede sorun ediyordum. Okula
gidesim gelmiyordu. Okuldan kaçtım.
7. sınıfta bu yüzden kaldım. Ortaokulda
okuldaki benim gibi olan homoseksüel
arkadaşımla tanıştım. Çok mutlu oldum
böyle birinin olduğuna. Kendimi yalnız
hissetmeyeceğim diye.
Gazel kendi hayat mücadelesini ise şu
cümlelerle ifade ediyordu:
Mücadele denir mi bilmiyorum ama
ben eşcinselim, ben homoseksüelim
dedim. 11.5 yaşımda bunun ne olduğunu
öğrendim ben. O zamana kadar bilgim
yoktu ama mesela homoseksüel

terimini biliyorum; ama kendi ismimi
buna koymamıştım daha. Bunun içine
girmemiştim. 11 yaşında gerçekten evet
ben böyleyim dedim ve böyle devam
edeceğim dedim. Kendime sonsuza kadar
güveniyorum ve bunu herkese kabul
ettireceğime dair kendime söz verdim. Ve
çok aşırı derecede o zaman başladı ve hala
şu ana kadar mücadelem devam ediyor.
Edecek de, bitmeyecek yani. Bu böyle
devam… Ben zaten herkese söyledim
bunu: Ölüme kadar devam. Ben kimsenin
hissettiği şey olmak zorunda değilim.
Kendi hissettiğim şey olmak zorundayım.
Bu benim hayatım, kendi hayatıma kendim
yön vereceğim.
Gazel’i derneklerle tanıştırdım, derneklerin
çıkarmış olduğu dergilerle. Her hafta o
dergileri heyecanla alıyor ve sular seller gibi
okuyordu. Bir gün yaptığımız bir çalışmada
duygularını şu şekilde ifade etti:
Cezaevi her şeyden daha önemli bir
dönüm noktasıydı. Girdikten sonra
dostumu düşmanımı tanıdım. Neyin ne
olduğunu anladım. Artık kendimin ne
olduğunu biliyorum. Bilgilenerek yorum
yapıyorum artık. Gözlerimi açan biriyle
tanıştım. Beni bilgilendirmek için uğraşan
Deniz’le tanıştım. Bu da dönüm noktası…
Okuyorum, tartışıyorum ve ilerliyorum.
Bu Gazel adına beni fazlasıyla mutlu eden bir
şeydi; çünkü ben Gazel’in kendisini ve dünyayı
tanımasını istiyordum. Onun bilgilenmesini,
okumasını, kendi ayakları üstünde duran
bir birey olmasını ve böylece heteroseksist
ideoloji karşısında kendi varoluşunu özgürce
yaşayabilmesini hedefliyordum.
Daha hayatın çok başındaydı. Okumak
ve bilgilenmek istiyordu. Sosyal hizmet
mesleği çerçevesinde onu bilgilendirmek
amacıyla kitaplar götürüyorum, beraber
okuyoruz, tartışıyoruz. Beraber sosyal
hizmet çalışmaları yapıyoruz. Düzenli
görüşmelerde hayatta yaşadıklarından,
uğradığı ayrımcılıktan konuşuyoruz. Tahliye
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sonrası neler yapabileceği üzerine planlar
yapıyoruz. Eğitimine ne olursa olsun devam
etmesi üzerinde karar kıldık. Gazel hayatında
iki yol çizdi. Birisi asıl istediği şey, okumak
ve meslek sahibi olup kendi ayakları üstünde
durmak. İkincisi ise toplumun istediği gibi
biri olmak... Oysa bu istemediği ve mutsuz
olacağı heteroseksist ideolojinin baskıladığı
heteroseksüel bir erkek olmak.
Ailem olmaz. Olsa bile faydası olmaz. Mutlu
olurum. Olmak istediğim şeyi olurum.
Okurum meslek sahibi olurum. Arkama hiç
bakmam ilerlerim. Okumam gerek, kendi
ayaklarım üstünde durmam gerek. Meslek
sahibi olmam gerek. Eğer eşcinsel olmasam
ailem yanımda olur. Mutsuz olurum.
Kendimi kısıtlamak zorunda kalırım.
Eşcinselliğimi bitirirsem, onların istedikleri
gibi biri olursam, ne yaparsam yapayım
bunları yapmazsam olur.
Gazel birkaç görüşme sonra izin gününün
(eğitim evinde kalan çocuklar 1 ay arayla 6
gün izin alabiliyorlar) bir gününü benimle
dışarıda geçirmek istediğini, gece ise
memleketine gitmek istediğini söyledi. Eğitim
evinin, şehir dışına çıkacak çocukları otogara
bırakmak gibi gönüllüğe dayanılarak yapılan
bir hizmeti olduğu için Gazel’e eşlik ettim.
Beraber neler yapacağımızı planladık ve eğitim
evinde buluşup özgürlüğe doğru yol aldık.
Şehri gezdik, konuştuğumuz derneklere
heyecanla gittik. Sokaklarda özgürlüğün tadına
varmaya çalıştık. Fakat işte o an anladım
toplumca farklı, toplumun “normallerine”
aykırı biri olmanın ne demek olduğunu.
Meğer ben ne kadar rahat yaşıyormuşum.
Mekanların sınırlayıcılığını o zaman anladım.
Her yerden alışveriş yapamamak, her yerde
rahat yemek yiyememek ve o bakışlara maruz
kalmak zormuş hakikaten. Gazel’le dışarıya
çıktığım gün bütün bu gerçekler yüzüme sert
bir rüzgar gibi çarptı.
Dışarı çıktığımız o gün anladım bir çocuğu
cezaevine kapatmanın çocuğa neler
yaptığını… Toplumda dışlanmış bir çocuğun
- sözde rehabilite edilecek diye- kapatılarak

tekrar dışlandığını… Zaman zaman sokakta
yürürken ben de, Gazel de insanların
homofobik davranışlarından rahatsız olduk.
Özellikle Gazel’in hem uzun süre dışarı
çıkmamışlığın verdiği çekingenlikle, hem de
transseksüel olması nedeniyle rahat olmadığını
fark ettim.
Gazel’le tanışmak onun için olduğu kadar
benim için de bir dönüm noktası oldu. Belki
bir zamanlar ufak da olsa yok saymış olduğum
bir şeyleri yeniden görmek ve bunları
görünür kılmak benim için çok önemliydi.
Bunu Gazel ile başardım. Onun cesaretiyle…
Yaşama sıkı sıkı tutunmayı, sevmeyi, her
koşulda pozitif düşünmeyi, hayatın içinden
anlamlar çıkarabilmeyi, gülümsemeyi
öğrendim ondan. Hissettiğin gibi yaşamayı,
neysen o olmayı, yaşamımızdaki bireyleri
“ötekileştirmeden” kabul etmeyi öğrendim,
zor da olsa. Renkleri gördüm onda,
gökkuşağının bütün renklerini…
Anlıyorum ki Gazel’in tek istediği ne
hissediyorsa o olmak ve sevdiği insanlar
tarafından olduğu gibi kabul edilmek. Olduğu
gibi sevilmek istiyor. Hepimiz için öyle değil
mi? Hepimiz ne hissediyorsak öyle yaşamak
istemiyor muyuz? Bize zorla dayatılan şeylere
karşı gelmiyor muyuz? Zorunlu heteroseksizm
bize zorla erkek ve kadın kalıplarını dayatıyor.
Baskılayarak, taciz ederek, küfür ederek,
kurallar koyarak ve sınırları çizilmiş belli
kategoriler içersine sokarak bizleri yok
saymaya ve birbirleriyle aynı olan insanlar
yapmaya çalışıyor. Olmayınca da dışlıyor,
engelliyor, reddediyor, kapatıyor, tecrit
ediyor, yok sayıyor. Oysa herkesin hakkı
istediği gibi yaşamak ve mutlu olmak…
* Eğitim evi çalışmalarında bana büyük desteği
olan süpervizörüm Sedat Yağcıoğlu’na ve
çalışmamın yönlendirilmesinde bana çok
değerli desteklerini sunan hocam Doç.
Dr. Özlem Cankurtaran Öntaş’a sonsuz
teşekkürlerimle...
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TÜRKİYE
VE DÜNYADA
CEZAEVİ
STANDARTLARI
Türkiye’nin uluslararası cezaevi standartlarıyla karşılaştırıldığında LGBTT bireylere karşı tutumunun adaletsizliği herkes
tarafından bilinir. Uluslararası standartlara
değinmeden önce Türkiye’deki duruma bir
göz atalım.
LGBTT bireyler gündelik hayatlarında karşılaştıkları ayrımcılık, önyargı ve damgalamayla
cezaevlerinde de karşılaşmaktadırlar. Pek
çok LGBTT birey cezaevlerinde cinsel
yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle
hem cezaevindeki diğer mahkumların hem
de cezaevi personelinin saldırılarına maruz
kalmaktadır. Bir LGBTT birey cezaevine
girdiği zaman diğer mahkumlardan farklı
bir tutumla karşılaşır. Bu durumun yarattığı
psikolojik hasarları bir yana bırakalım,
bu muamele uluslararası standartlara göre büyük bir haksızlıktır, ayrımcılıktır.
Örnek verilecek olursa, havalandırma
hususlarında LGBTT bireylerin hakları
kısıtlanmaktadır. Heteroseksüel bir bireyin
haftada 3 gün havalandırma hakkı varken
LGBTT bir bireye bu hak tanınmamaktadır.
Hapishanelerde sıkıntı çeken LGBTT
bireyler, bu durumu cezaevi personeline
taşıdığında daha da büyük sıkıntılara maruz
kalmaktadır. Cezaevinde sağlık sorunu
çeken LGBTT bireylerin sağlık hakkı da

ellerinden alınmaktadır. Heteroseksüel bir
birey sağlık sorunları yaşadığında bu hizmete
nispeten daha rahat ulaşabilmektedir. Oysaki her zaman olduğu gibi yine LGBTT birey
büyük sorun yaşamakta, sağlık hakkı elinden
alınmakta ve sonuçta büyük sıkıntılar ve ayrımcılık yaşanmaktadır.
Uluslararası standartlara bakıldığında Türkiye’nin vahim durumu daha da iyi anlaşılır.
Birleşmiş Milletler’e (BM) göre
Mahkumlara Uygulanacak Muameleye
İlişkin Temel İlkeler
BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve
Avrupa İşkencenin, İnsanlık Dışı ve Onur
Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi
Komitesi’nin Standartları (CPT Standartları),
cezaevindeki kişilere yönelik muamele
ve cezaevleri şartları konusunda genel
ilkelerin yanı sıra bir dizi koruyucu standart
geliştirmiştir. Bu kurallar çerçevesindeki
genel ilke, her ne kadar cezaevindeki
yaşam asla dışarıdaki yaşama benzemese
de, cezaevi koşullarının -özgürlüğün kaybedilmesi dışında- mümkün olduğunca dışarıdaki yaşam koşullarına yakın olmasıdır.
Ceza, özgürlükten yoksun bırakmaktan
ibarettir. Hapsedilme koşulları ek bir ceza gibi
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kullanılamaz. Hapsedilmenin doğurabileceği
tüm koşullar en aza indirgenmelidir. Bu nedenle cezaevinde kalanlar için cezaevindeki
hayat mümkün olduğunca dışarıdaki yaşama yakın kılınmalıdır. Türkiye’de 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 2. Maddesi,
hükümlülere ayrımcılığı ve cezanın infazında
zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur
kırıcı muameleyi yasaklamaktadır.
İşledikleri ileri sürülen ya da gerçekten
işlemiş oldukları suç ne kadar korkunç
olursa olsun, tutuklanılan ya da hapsedilen
kimseler insandır. Kendileriyle ilgilenen
mahkeme ya da adli makam, bu kimselerin
ellerinden insanlıklarının değil, yalnızca
özgürlüklerinin alınmasına karar vermiştir.
Cezaevi görevlileri mahkumların insan
olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır.
Cezaevi personeli, işledikleri ileri sürülen
ya da işlemiş oldukları suçlardan dolayı
mahkumlara, kendilerine saygı gösterilmesi
hakkını kaybetmiş ikinci sınıf kimseler gibi
davranarak onlara ek bir ceza veremez. Böyle
bir hakkı yoktur. Mahkumlara kötü muamele
yapılması yasalara aykırıdır. Dahası, böyle bir
muamelede bulunan görevlinin insanlığını
sorgulanabilir. Tutuklanan ya da hapsedilen
insanlar özgürlüklerini kaybetmenin sonucu olarak kaybettikleri haklar dışında
bütün insan haklarına sahip olmaya devam
ederler. Cezaevi makamlarının ve cezaevi
personelinin bu ilkenin doğurduğu sonuçları
açıkça anlamaları gerekir. Bazı hususlar
çok açıktır. Örneğin, işkence ve bilerek
zulüm, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele
yapılması tümüyle yasaktır. Bu yasak yalnızca mahkumlara doğrudan bedensel ya
da ruhsal zarar verilmesini yasaklamakla
kalmaz, mahkumun içinde yaşadığı koşulların
tümünü içerir.
Yogyakarta İlkelerinin 9. İlkesine göre özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insani
muamele görme ve insanın doğuştan sahip
olduğu insanlık onuruna saygı gösterilmesi
hakkına sahiptir. Cinsel yönelim ve cin-

siyet kimliği, insanlık onurunun dahili
bir parçasıdır. Bu nedenle devletler, özgürlükleri kısıtlanarak bir kez mağdur
edilmiş olan LGBTT’leri bir de cinsel
yönelim veya cinsiyet kimliklerinden dolayı
daha da marjinalleştirecek uygulamaların
ortadan kalkmasında üstüne düşen görevi
gerçekleştirmek zorundadır. Özgürlükleri
çalınan insanların bir de cinsel yönelim ya
da cinsiyet kimliklerinden ötürü şiddete
ve kötü muameleye, maddi, manevi
veya cinsel sömürüye maruz bırakılması,
insanlık suçudur. Ayrıca devletler, tüm
mahkumların cinsel yönelimlerine ve cinsiyet kimliklerine uygun alıkonulma yerinin
seçilmesi konusundaki karar alma sürecinde,
mahkumun kendi isteklerini dikkate almalıdır. Cezaevindeki LGBTT’leri tecrit politikalarına son verilmelidir.
Gördüğümüz gibi Türkiye’deki cezaevi
standartları BM standartlarına göre hayli yetersizdir. Malesef LGBTT bireylerin gördüğü
muamele kesinlikle yukarıdaki standartlarla
uyuşmamaktadır. Bu duruma “dur” demenin
artık zamanı geldi de geçmekte.
İnsan haklarının resmen ihlal edildiği Türkiye’deki mahpushaneciliğin uluslararası
standartlara ulaşması için LGBTT derneklerince mücadele vereceğiz. Tutsak edilerek
devletten bir yumruk yemiş insanların bir de
insanlık dışı uygulamalarla mağdur edilmeleri,
bizce anlaşılabilecek bir durum değildir. Cezaevindeki LGBTT’lerin yaşam koşullarını iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız.
LGBTT birey olsun, heteroseksüel olsun,
engelli olsun, erkek olsun, kadın olsun, insan
yine insandır ve tüm haklar tüm insanlar için
geçerli olmalıdır.
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YAŞASIN SEKS İŞÇİLERİNE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ
SELAY
Merhabalar,
Ben 25 yaşında seks işçiliğine başladım.
Başlamamın tek sebebi, bu sistemdeki
düzensizliktir. Yeri geldiğinde adaletten,
haktan, eşitlilikten bahseden ve hiçbir
ayrımcılık yapılmayacak diyen bu ikiyüzlü
milletin vekilleri, nedense bu söylediklerinin
hiçbir zaman arkasında olmadılar. Hep
söylediler, yalnız kendileri duydular. Tabi ki
böyle olunca da en çok zarar gören benim gibi
arkadaşlarım oldu ne yazık ki. Transeksüel
kimliğimle hiçbir iş yeri ben ve benim gibi
arkadaşlarıma kapılarını açmadı. Yani hiçbir iş
olanağı yoktu devletten ve özel yerlerden. O
zaman ne yapacaktım? Aç kalmamak için tek
çıkış noktası bedenimi satmak olacaktı. Ve seks
işçiliğine başlamış oldum.
Gerçekten bana soracak olursanın hayatta en
zor meslek seks işçiliği diyebilirim. Çok şeyler
yaşadım. Kaçırıldım, dövüldüm, hastanelik
oldum, gaspa uğradım, tecavüze defalarca
uğradım... O kadar kötü olaylar yaşadım ki,
aklıma geldikçe “nasıl daha ölmemişim” diye
şükrediyorum. Düşünün, gecenin bir vakti
tek başınıza yola çıkıp bedeninizi satacaksınız,
önünüzde her duran arabayla konuşacaksınız
ve hiç tanımadığınız birinin arabasına binip
onun evine gideceksiniz veya onu kendi
evinize getireceksiniz. Hırlı mı hırsız mı, yoksa
psikopat mı olduğunu bilmeden onunla başbaşa
kalacaksınız. Ne kadar korkunç değil mi her an
öldürülme tehlikesi...
Türkiye’de travesti ve transeksüeller seks
işçiliği yapmak için ölümü göze almak
zorundadır. Birçok seks işçisi arkadaşım ya
evinde 30 yerinden bıçaklanarak, ya arabadan
aşağa atılarak ya da dövülerek öldürülmüştür;
ama bu ölümleri bizden başka hiç kimse
duymaz. Medya hiç bu ölümlerle ilgili olumlu
haber yapmaz. Ya çok küçük bir karede haber
verir ya da görmemezlikten ve duymamazlıktan
gelir. Emniyet güçleri ise o kadar delil olmasına
rağmen fazla üstüne düşmezler. “Nasıl olsa
bir pislik öldürüldü” diye çok hafife alırlar.
Bu yüzden katiller ellerini kollarını sallayarak
aramızda dolaşmaya ve “kimi öldürürüm,

sıra kimde” diye plan yaparak travesti ve
transeksüelleri öldürmeye devam eder. Ne
kadar acı değil mi? Bursa’da mıydı neydi, bir
transeksüel boğazı kesilmiş halde bulundu.
Hiçbir televizyon kanalı bunu haber yapmadı.
Oysa ki bir Münevver cinayeti 2-3 ay haber
oldu. İşte travesti ve transeksüel ölümlerine
verilen değere en güzel örnek diyebiliriz. Eğer
katiler yakalansa bile “ağır tahrik” indiriminden
faydalanıp en çok 3 veya 5 yılda cezaevinden
çıkıyorlar. Sanıkların mahkemelerde verdiği
ifadelerde hepsi sanki ağız birliği yapmışçasına
“Kadın zannetim, penisini gördüm. Paramı
istedim, paramı vermeyince öldürdüm.” diyor.
Diğer ifadeler ise “İlişki esnasında benim
pasif olmamı istedi. Ben de bunu gururuma
yediremedim ve öldürdüm.” gibi saçma sapan
ifadeler... İşte bu ifadeleri verince “ağır tahrik”
indirimi uygulandığını katillerin avukatları bildiği
için mahkemelerde “Böyle söyleyin, daha az
ceza alırsınız.” diyorlar. Zanlı da böyle ifade
veriyor. Yıllardır bu ifadeler hiç değişmedi
ve değişmeyecek de. Ta ki nefret suçlarında
“ağır tahrik” indirimi kalkmadıkça... İşte bu da
Türkiye’de travesti ve transeksüellere verilen
değerin en açık örneği: En hafif olaylarda bizler
hemen yargılanıp ceza alıyoruz. Birine “git
şuradan” desek, inanın bunu dediğimiz için karşı
taraf gitsin, şikayetçi olsun, hakaretten para
cezası veya hapis cezası alırız. Kanun karşısında
da malesef çok haksızlığa uğruyoruz; ama bir
travesti veya transeksüel dayak da yese, gaspa
da uğrasa korkusundan gidip şikayetçi bile
olamıyor; çünkü dikkate alınmadığı gibi bir de
aşağılanıyor veya suçlu durumuna düşüyor. Bu
yüzden Türkiye’de travesti ve transeksüeller
için ne hak ne adalet işleve girmiyor. Yok
sayılıyoruz ve öldürülmeye devam ediliyoruz.
Sıra hangimizde bilmiyoruz
Şunu da söylemek istiyorum. Genelde travesti
ve transeksüel cinayetlerinin çoğunu da hep
yakınımızdaki kişiler işliyor. Nedense evimize
aldığımız, ekmeğimizi yedirdiğimiz, suyumuzu
içirdiğimiz ve hayatımızın en uç noktasına
kadar anlattığımız, özelimizi ve gizliliğimizi
apaçık onların yanında paylaştığımız kişiler
oluyor... Ya sevgililerimiz, ya üzülüp durumuna
acıdığımız, evimize aldığımız ya da uzun süre
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güvendiğimiz müşterilerimiz oluyor. Şu yakın
dönemde duyduğum 2 arkadaşımın ölümüne
sebep olan katiller, ölen travesti ve transeksüel
arkadaşlarımın tanıdığı, evlerine devamlı girip
çıkan ve her şeylerini paylaştığı kişilerdir. Ve
sonunda o kişiler bizleri öldürüyor; ama bu
olaylardan halen hiçbirimiz ders almıyoruz
ne yazık ki. Üzüntü, korku yaşıyoruz ve
kendimize bir ders çıkartmaya çalışıyoruz
daha dikkatli olmamız konusunda. Sonra
aradan 1 ay geçiyor hayatı yine vurdumduymaz
yaşamaya devam ediyoruz. Yine aynı hataları
yapıyoruz isteyerek veya istemeyerek. Biz
travesti ve transeksüeller çok merhametli ve
vicdanlı oluyoruz. Başkasının çekmiş olduğu
acılara dayanamıyoruz, ona yardım etmek için
elimizden gelen her fedakarlığı gösteriyoruz
ve kapılarımızı kim olursa olsun sonuna kadar
açıyoruz. Sonuçta bizleri böyle vahşi bir şekilde
öldürüyorlar. Bu yüzden fedakarlığımızın ve
iyi niyetimizin kurbanları oluyoruz. Zaten bu
sistemde reddedilen insanlar olarak, doğru
düzgün, hakkın, hukukun ve adaletin bizler için
çalışmadığı bir yerde yaşadığımızı bildiğimiz
için çok dikkat etmek zorunda olduğumuzu
düşünüyorum. Bu sadece öldürülmemizin
sebeblerinden biridir diye bu noktaya değinmek
istedim. Yoksa hiç kimse bu sebepten
öldürülmeyi hak etmiyor; ama malesef böyle...
Travesti ve transeksülerin biyolojik kadın
seks işçileriyle caddelerde dayanışması ile
ilgili bir şey sormuşlardı bana. Caddede hiç
kimsenin güvenliği yoktur. Her ikimiz de kendi
kaderimizi yaşarız, aynı şekilde öldürülürüz;
ama travesti ve transeksüeller ölüme daha
açıktır diye düşünüyorum; çünkü bizleri yıllardır
o kadar kötü tanıtmış ki medya. Bu toplumda
sanki hastalıklı bizleriz, ellerinde sallama,
satırla gezen her gün bizleriz, gasp yapan
bizleriz gibi haberlerde ve gazete başlıklarında
boy boy verdiler. Bunları gören, okuyanlar
da bu toplumda bize karşı homofobik tavır
sergilemeyi kendilerinde hak bildiler. Sonra
da bizlerden korktular, nefret ettiler ve
nefret edenler de bizleri öldürmekten geri
kalmadıkları gibi öldürdüklerinden zevk aldılar.
Bize yapılan her şiddete hak verdiler. Topluma
göre bizler pisliğiz; çünkü böyle iğrenç bir
şekilde tanıtıldık. Yaşamımızın her alanında
tehlikeyle (gece veya gündüz hiç fark etmez)
karşı karşıya geliyoruz; ama biyolojik seks işçisi
kadınlar sadece çalışma alanlarında çalışırken
tehlikededirler. Rekabetimiz yoktur; ama şöyle
bir şey var. Travesti ve transeksüellerin çalıştığı

ortamlarda genelde seks işçisi biyolojik kadın
çalıştırmayız. Yani aynı yerde bulunmayız.
Belli başlı seks işçisi biyolojik kadınlar... Mesela
Ankara’da sadece 1 veya 2 biyolojik seks işçisi
kadın var travesti ve transeksüellerin çalıştığı
bütün noktalarda çalışan; çünkü yıllardır
iç içeyiz. İçimizde olduğu için onlara izin
verilir; ama tanımadığımız biyolojik seks işçisi
kadınlara izin verilmez. İş yapamama veya
müşteri kaybetme riski yüzünden diyebilirsiniz.
Ben böyle düşünüyorum. Bizler de biyolojik
olmasak da kadınız. Heteroseksüel erkeklere
çoğu kez hizmet veriyoruz onlar gibi. Böyle
olunca da herkese izin vermiyoruz; ama az
da olsa çalışma alanlarımız dışında birbirimize
gelip gidiyoruz. Seks işçisi biyolojik kadınlar
birbirleriyle daha uzaklar. Birbirlerine destek
vermiyorlar ve dayanışmıyorlar. Bizlerle
daha çok dayanışma içine giriyorlar; çünkü
bizlerin birbirimize daha kenetlendiğimizi
ve nerede olursa olsun birbirimizi yalnız
bırakmayacağımızı düşünüyorlar. Bu yüzden
bizimle daha çok yan yana durmaya çalışıyorlar.
Son dönemlerde Kırmızı Şemsiye Seks
İşçileri İnsiyatifi kuruldu. Seks işçilerinin de
sendikalaşmasına yönelik bir çaba var. Bütün
seks işçilerinin bir araya gelip toplantılar
düzenlemesi lazım, ister biyolojik seks işçileri,
ister travesti ve transeksüeller, jigololar...
Bu çok önemli bence... Ben sokakta her
gün öldürülme tehlikesi yaşayarak çalışmak
istemiyorum. Benim için korunaklı ve
güvenli yerlerin açılmasını istiyorum. Sağlık
hizmetlerinin verilmesini ve sosyal güvencemin
garanti altına alınmasını istiyorum. Eğer seks
hizmeti bir işçilikse, işçilik adı altında bulunan
tüm haklardan yararlanmak istiyorum.
Bir doktorun, bir mühendisin, bir devlet
memurunun yararlanmakta olduğu bütün
haklardan yararlanmak benim de en doğal
hakkım. Bana göre seks işçiliği bir işçiliktir. Bu
yüzden seks işçiliği yapan bütün arkadaşlarımın
bir araya gelip mücadele vermesini istiyorum.
Eğer bu mücadeleye önem vermezsek ve
bir araya gelip neler yapacağımız üzerine
çalışmazsak, ne bu vahşice ölümlere, ne
tecavüzlere, ne de bizlere yapılan bütün
şiddete karşı “dur” diyemeyiz Gün geçtikçe
sıra kimde diye korkuyla bekleriz ve korkularla
çalışmaya devam ederiz. Bunu hak etmediğimizi
düşünerek
YAŞASIN SEKS İŞÇİLERİNE
ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ diyorum.

