Hepinize yeniden selamlar…
Dosya konusu Trans erkeklik olan Lubunya’nın 7.
sayısıyla yeniden sizlerleyiz.
Gerek LGBT hareketi içerisinde, gerek devlet
nezdinde, gerekse toplumda yeterince tartışmadığımız,
hakkında yeterince bilgi ve deneyime sahip olmadığımız
bir konu trans erkeklik. Özellikle Kasım ayında
yapılan Trans Ağı Toplantımızla ve İstanbul’da örgütlü
Voltrans grubunun katkılarıyla hareketimiz trans
erkeklik konusunda gün geçtikçe kendini geliştirmekte
ve toplumun çeşitli kesimlerini bilinçlendirmeye
çalışmakta. Biz de bu amaçla bu sayımızda trans
erkekliği dosya konusu olarak seçtik.
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Sayımıza LGBT gündem ile başlıyoruz. Beraberinde
dosya konumuzla ilgili yazıları sıralıyoruz. Emre
Kandok’un bir trans erkeğin günlük hayatta yaşadıkları
ve eşcinsel bir trans erkeğin tecrübelerinden bahsettiği
yazısından sonra Oğuz’un Aras Güngör’le yaptığı
röportajı yayımlıyoruz. Beraberinde Berk İnan’in
kamusal alanda trans erkek olmak ve LGBT ailelerinin
çevrelerine açılması konularına değindiği yazısını
sizlerle paylaşıyoruz. Dosya konumuzla ilgili yazılarımız
Aras ve Elçin’in trans geçiş operasyonları sırasında
yaşanan hak ihlalleriyle ilgili incelemesiyle son buluyor.
Dergimiz Sinem ve Aras’ın sohbeti ve Barış Sulu’nun
deneyimleriyle devam ediyor. Aslı ve Chris’in
Amerika’da yürürlükten kalkan “Sorma, Söyleme”
Yasası ve Queer hareket arasındaki ilişkiyi ele aldıkları
yazıdan sonra ODTÜ LGBT Dayanışması’nın ihlal
edilen örgütlenme hakları üzerine hazırladıkları
dosyayı sizinle paylaşıyoruz. Queer kimlikle ilgili
tarihsel süreci akademik bir dille bizlere sunan Serkan
Ertin’in yazısından sonra Teslimiyet filmi oyuncuları ve
LGBT aktivistleri Buse Kılıçkaya ve Seyhan Arman’la
yaptığımız röportajı yayımlıyoruz ve sayımızı Elçin’in
barış çağrısıyla noktalıyoruz.
Bu sayımızda bizlere destek olan, yazılarıyla dergimizi
zenginleştiren Pembe Hayat dostlarına ve dernek
gönüllülerimize katkılarından dolayı sonsuz teşekkür
ederiz. Bu gibi çabalarla trans erkeklik konusunda
bilinçlenmeye devam edeceğiz.
Sürç-i lisan ettiysek affola….

İstanbul LGBTT Dernekleşti

Seks İşçisinden Valilik Önünde Eylem

2007 yılının Ekim ayında bir araya gelen
ve Gacı İstanbul/Gacı Laço fanzinleri ile
tanınan İstanbul LGBTT Grubu,15 Aralık
2010’da Dernekler Masası’na başvurarak
dernekleşti. Amaçlarını “Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Travesti ve Transseksüel
bireylerin hakkını savunmak, pozitif
ayrımcılıktan yararlanmak, çalışma ve
yaşama hakkını her alanda dile getirmek”
olarak açıklayan İstanbul LGBTT,
Türkiye’deki kayıtlı altıncı LGBTT derneği
oldu. Ağırlıklı olarak transeksüel bireyler
tarafından kurulmuş olan İstanbul LGBTT
Derneği hakkında daha detaylı bilgiyi web
sitelerinden (http://www.istanbul-lgbtt.org/
lgbtt/) alabilirsiniz. Arkadaşlarımızı tebrik
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Ocak ayı içinde İzmir Valiliği önünde
soyunarak eylem yapan seks işçisi bir
kadın arkadaşımız, kendisine yönelik
polis tehdidine tepki gösterdi. Bir
polis memurunun kendisi için çalışması
konusunda tehditlerine karşı savcılığa suç
duyurusunda bulunmasına rağmen adalet
bulunamayan seks işçisi arkadaşımız, artan
baskılar sonucu çareyi valilik önüne eylem
yapmakta buldu. Seks işçilerinin güvenlik
sorunlarına karşı devlet halen sessiz
kalmakta devam ettiği gibi yasal çalışma
mekanları bir bir kapatılıyor.

Yargıtay: “Cinsel Tercih” Nedeniyle
Ayrımcılık Yapılamaz

ODTÜ Rektörlüğü sen de “Renkli Düşün”

Bir kamu kurumunda çalışan ve kıdem
tazminatı, ikramiye, fazla mesai, eşit
davranmama tazminatı, ikramiye, yol
yardımı, sosyal yardım, yemek, konut ve
giyim yardımı ile Toplu İş Sözleşmesi’nden
doğan alacaklarının ödetilmesine karar
verilmesi istemiyle dava açan davacının
davası, Ocak ayında Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı
İş Yasası’nın 5. maddesinde öngörülen
ayrımcılık tazminatının kabulüne karar
verirken Anayasa’nın 10. maddesini
(kanun önünde eşitlik) anımsattı. Karara,
işçinin işyerinde “olumsuzluklara yol
açmayan cinsel tercihi” nedeniyle ayrım
yapılamayacağı eklenirken, cinsiyet,
gebelik, siyasi sebepler ve dünya görüşü
gibi unsurları esas alan bir ayrımcılığın da
yapılamayacağının altı çizildi. Kararda her
ne kadar “yönelim” ya da “kimlik” gibi daha
doğru tabirler yer almıyorsa da LGBTT
bireylerin çalışma hayatları için önemli bir
kazanım olmuştur. Hepimize hayırlı olsun.

2005 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde
faaliyetlerini sürdüren LGBTT grubu,
Bilkent Renkli Düşün adı altında
örgütlenerek 4 Kasım 2010 tarihinde
resmileşti. Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı
Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve
Ankara Üniversitesi’nden sonra Bilkent
Üniversitesi’ndeki LGBTT topluluğu,
Türkiye’nin kayıtlı beşinci LGBTT topluluğu
oldu. Renkli Düşün’e ileriki çalışmalarında
başarılar dileriz.
1990’lardan beri ODTÜ’de faaliyetlerini
sürdüren ve kayıtlı bit topluluk olma
başvuruları rektörlük tarafından defalarca
kez reddedilen ODTÜ LGBTT Dayanışması
ise, bu sene de yönetimden ret cevabı
aldı. ODTÜ’deki arkadaşlarımızın yazısını
bu sayımızda sizinle paylaşıyoruz. Umarız
birçok üniversite yönetiminin gösterdiği
demokratik tavır hepimizin desteğiyle
ODTÜ Rektörlüğü’nü de etkileyecek ve
ODTÜ’deki arkadaşlarımızın örgütlenme
hakkının ihlali son bulacaktır.

Ugandalı LGBT Hakları Aktivisti David
Kato Öldürüldü

Kavaf’tan Bilmem Kaçıncı İnciler
26-27 Kasım tarihlerinde onursal
başkanlığını Fettullah Gülen’in yaptığı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı öncülüğünde
“Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında
Bir Değer Olarak Aile” adlı uluslararası
bir konferans düzenlendi. Antalya, Rixos
Tekirova Hotel Kongre Merkezi’nde
yapılan konferansın katılımcılarından biri de
homo/bi/transfobisi ve kadın düşmanlığıyla
gönüllerimizde taht kuran (?) Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma
Aliye Kavaf’tı. Toplantıda hazırlanan
bildirgede eşcinsellik ensestle birlikte
değerlendirilerek bu gibi “hastalıkların
önüne geçmek için elbirliğiyle çalışma”,
ve kürtajı önleyen politika ve projeleri
destekleme kararları çıktı. S. A. Kavaf’ın ve
temsil ettiği ideolojinin bu gibi söylemlerine
karşı eylemliliklerimiz sürüyor.

Uzun zamandan beri Ugandalı LGBT
bireylerin karşılaştıkları yoğun hak
ihlallerine karşı insan hakları savunuculuğu
yapan David Kato, 26 Ocak 2011’de
Kampala’daki evinde vahşice dövülerek
öldürüldü. Uganda’da basılan Rolling Stones
adlı ulusal gazete, aylardır David Kato’nun
da yer aldığı onlarca LGBT bireyin
fotoğraflarını yayınlayarak “Asın Bunları!”
başlığı ile Ugandalıları LGBT bireylere
karşı harekete geçmeye çağırıyordu.
Ugandalı bir parlamenter de Eşcinsellik
Karşıtı Yasa Taslağı’nı meclise sunmuş ve
eşcinselliği tespit edilen kişilerin aldığı 14
yıllık hapis cezasının artırılmasını ve idamın
öngörülmesini talep etmişti. David Kato
ise bu haberler üzerine diğer aktivistlerle
birlikte hukuki mücadele başlatmıştı.
Ölümü üzerine Afrika’dan ve dünyadan
birçok insan hakları örgütü basın açıklaması
yaparak, Uganda Hükümeti’ne sorumluları
acilen yargı önüne çıkarması için çağrıda
bulunmuştu. Aktivist arkadaşımız Kato’nun
yakınlarına sabır diliyoruz.

dört

Bu yüzden çatılarının altında
duran insanların hayalleri, bana
hep gerçekleşmesi muhtemel
olanlar gibi geldi. Ayakta işemeyi
düşleyen birine diğerlerinin dev
hayallerini cüce gibi görmemesi
gerektiğini öğretemezdiniz. İşte
bu yüzden beni ve benim gibileri
anlamanız zor.
Trans Erkek olmak; ne kadar
güçlü olursanız olun uçurumun
kenarında durmak gibi bir
şey. Yanınızda birilerinin
olmasını istiyorsunuz. Tam
düşecekken sizi tutabilecek bir el
arıyorsunuz, ama yok…
Hayat klavyenin tuşlarına basıp
öykü yazmak kadar kolay
olmuyor. Dışarı çıktığımda
“beyefendi” kelimesini duymak
ne kadar mutluluk vericiyse,
birilerine “ucube” gibi gözükmek
o kadar onur kırıcı oluyor.
Gerçek hayat bu diyorsunuz öyle
ipe sapa gelmez zamanlarda.
Gerçek hayat içinde
bulunduğunuz an.

Belki de en kolayı kendi ismimi kendim
belirlememdi. Zor olanı ise göğüs kafesimin
önündeki fazlalıkları gizlemek zorunda
kalmamdı. Hep duvarların arkasında durmayı
tercih ettim. Açıkta kalmaktan korktum.
Benim korkularım diğerlerininki gibi değildi.
Kadın bedenine hapis olmak zorunda kalan
ve hissettiğim gibi olmak isteyen biriydim.

Fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum
o yüzden aile albümlerimizin
içinde nadir gözüken tek
siluetim. Bunun kendimi
sevmemekle bir ilgisi yok,
kendimi yeni bedenimde
görmek isteyişimle alakalı
bir şey hissettiğim. Aynaya
baktığımda içimdekinin dışa
vurulmuş halini izlemek
istiyorum. Dünya’ya kendimi
kanıtlamak gibi bir çabanın içinde
değilim. Her şeye gücü yetecek

beş

kadar muktedir olduğumu biliyorum.
Kumbaramda biriktirdiklerim değişimimi
gerçekleştirecek olmasa da “bir gün
mutlaka” dedirtiyor bana. Bir gün
mutlaka; dar kıyafetler giyebileceğim.
Söz! O zaman moda’yı daha yakından
takip edeceğim ve yutkunmayacağım
konuşurken.
Bir sabah uyanacağım ve sokaklar
erguvan kokacak. Sözlerim akıcı olacak,
annemin yüzüne bakıp ağladığım
zamanlar gerilerde kalacak. Bir otobüs
yanaşacak daire kapımızın yola bakan
yüzüne ona binip kısaltmayı unuttuğum
sakalların benzimde hoş durduğunu
fark edeceğim. Gülümseyeceğim sonra
kendimi daha önce hiç olmadığım kadar
mutlu hissedeceğim. İneceğim otobüsten
… Gerisi teferruatsız kalacak.
Sizler de benim gibisiniz. Oysa
daha öncesinde hiç olmadığınızı
düşünürdüm. Yalnızım zannederdim.
Bazen ‘özel’ olduğum hissi uyanırdı
beynimin muhasebesinde. Sadece
yazmak geçerdi içimden ve sayfaların
dışına çıkmak istemezdim. Ben bir
insandım. Hissettiği gibi yaşayan ama
bol giysilerin dışına çıkamayan.
Seviyorum kendimi herkesten daha çok,
daha güzel seviyorum. Çünkü sizler
varsınız.‘kimse yok mu’ cümlesinin
karşılığında kulak zarına yavaşça değen
bir duyu varlığınız. Sizlerle ayrı yerler
de aynı dünyada yaşıyoruz. Tüm
masalların içine giremesek de masalsız
hayatın kahramanlarıyız. Dış kuvvetlerin
nazarında inanışlara ihanet olsa da bu,
hiçbir çocuğa ihanet etmedik. Oysa;
nasıl olduysa, ülke sorunu haline geldik.
Ailelerimize saygısızlık yapan azınlığın
üzerinde uğraş gösterdiği
materyaller olduk.

Son satırlarda dile getirdiklerim değişme
ihtimalleri düşük olanlar ama bir
yerlerde biz Trans Erkekleri anlayan
birileri var biliyorum. Bir yerlerde
sesimizi duyurabilmemiz için bizlere
olanak sağlayanlar var.
Bu yazıyı yazdıktan sonra dışarı çıkıp
dolaşacağım. Kim bilir bir martıya simit
atarım belki. Belki bir yaşlının koluna
girip evine gitmeye gücü olmayan
bacaklarına güç olurum. Onunla birlikte
yürürken ona aşktan bahsederim. Size
bahsedip “tekrar görüşmek üzere”
kapınızdan dışarı çıkacağım gibi onunda
daire kapısından içeri girerim.
Neden olmasın.
Halil Kandok doğuştan erkek bedenine
sahip bir gey. Ben sekiz yaşından
itibaren kendini ruhen ve bedenen
erkek hisseden biriyim ama kapı
eşiğinden geçirmek istediğim kişi
hiçbir zaman bir kadın olmadı. Ben
erkeklere ilgi duydum ve kendimi gey
olarak tanımladım. Çünkü “Her trans
erkek kadınlara ilgi duymaz”... Bir yıl
dört aydır sarsılmayacak bir ilişkinin
iki ismiyiz. Ondan çok şey öğrendim.
Tabağıma koyduğum yemekler değişti.
Kaleme aldığım yazılar onunla tanıştıktan
sonra amatörlükten biraz uzaklaştı.
Kendime güvenim son 3 aydır içimde
öyle bir yere oturdu ki, onu bazen
istesem de ben bile kaldıramıyorum.
Yaşadıklarımızı anlatsam ayrı bir konu
başlığına girer. Onun için şimdilik ‘kısa
bir paragrafa sığdırılamayacak aşk
öykümüzü bir başka yazıda dillendiririm
belki kim bilir!’ deyip babamın çoğu
zaman bana seslendiği gibi “yakışıklı” bir
erkek olarak yoluma devam ediyorum.

altı

b i r trans erkeklik d e n e y i m i
Oğuz’un Aras Güngör’le
yaptığı röportajı yayınlıyoruz.
Oğuz: Transeksüel bir öğrenci olmanın ne
gibi zorlukları var?
Aras: Şöyle… Aslında eğitim hayatında trans
erkeklere karşı sürekli bir yalnızlaştırma
var ve bu sistemle ilgili bir şey. Benim
okuduğum dönemlerde, mesela lisede
kıyafet zorunluluğu vardı. Kişinin istemediği
bir kıyafeti giyerek okula gitmek zorunda
kalması bir şiddet yöntemidir. Tıpkı kravat
takmak zorunda olmak gibi... Eğitim
alabilmek için reddettiğin cinsiyeti kabul
etmek zorundasın; eğitim almak için bunu
yaşamak zorundasın. Eğitim hayatının en
büyük zorluklarından biri de beden eğitimi
dersleriydi. Hem trans erkekler için hem de
trans kadınlar için cinsiyet ayrımının çok net
ortaya çıktığı bir alan olması açısından, eğitim
hayatının en büyük zorluklarından biri. Trans
öğrencilerin çoğu beden eğitimi dersinden
nefret eder; çünkü kadınların yanında
soyunmak da erkeklerin yanında soyunmak
da trans birey için zordur. Örneğin erkekler
futbol oynar, kızlar voleybol oynar ve
sen her iki tarafta da olamazsın ve sürekli
derse katılmamak için bir bahanen olmak

zorundadır. O okul bahçesi fotoğrafında
bir taraf futbol oynarken, bir diğer taraf
voleybol oynarken, kantin bahçesinde ya
da bir köşede yalnızlaştırmak zorunda
kalan bir transeksüeli görebilirsin. Şöyle
de bir şey var. Transeksüel bir bireyin
eğitim alanındaki ayrımcılıkla mücadele
etmesi için her zaman fazladan bir silahı
olmak zorundadır. Diğer öğrencilere göre
daha çalışkan olmak zorundasındır ki sana
yönelik gelebilecek eleştirilere karşı bir
kalkan oluşturabilesin. Kimliğindeki isimle
hitap edilmesi bile çok travmatik bir şey ve
bunun önüne geçebilmek için türlü önlemler
almak zorundasın. Üniversite döneminde
bir şekilde bunun önüne geçebiliyordum,
örneğin sınav kâğıtlarına okul numaramı
yazıyordum. Fakat lise döneminde insanların
bana kimliğimdeki isimle hitap etmesinin
önüne geçemiyordum. Lise döneminin
sonuna kadar o ağır travmayı yaşamak
zorundaydım. Bir de eğer okumazsam
istediğim hiçbir şeye sahip olamayacağımı
biliyordum ve özgürlüğüme kavuşmak için
eğitim hayatımı devam ettirmenin gerekli
olduğunu düşünüyordum.
Oğuz: Bir trans erkek olarak erkeğe
yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri sizi nasıl
etkiliyor veya etkiliyor mu?

yedi

Aras: Tabi ki çok fazla etkiliyor; çünkü
erkek olmayı öğreniyorsun. Toplumsal
erkek normları var ve onlara ne kadar
yakın olursan daha fazla erkek olacağını
düşünüyorsun. Öğrendiğin erkeklik rolleri
nelerdir: sigara içmek, küfretmek, oturma
şeklin, sigarayı tutuş şeklin, futbol maçlarına
ilgin olması… O öğrendiğin erkeklik rollerini
bir şekilde gizlenmek için hem de birçok
tehlikeden korunmak için taklit etmek
zorunda kalıyorsun; ama biraz olayı farklı
boyutlardan görmeye başladığın zaman,
yani biraz eleştirdiğin sorguladığın ve politik
görüşlerin oturmaya başladığında, aynı
zamanda feminizmle dirsek teması halinde
bulunduğunda bir dönüşüm yaşıyorsun.
Kendimi hiçbir zaman toplumsal erkek
rollerini benimsemek zorunda hissetmedim;
ama yine de travmatik olarak bunu yaşamak
zorunda kaldığın yerler oluyor. Mesela bir
erkek berberine gittiğin zaman, kendini
birçok şeyden korumak için toplumsal erkek
dilini, oradaki sosyalleşme dilini kullanman
gerekebiliyor. Yine de buna karşı mücadele
ediyorum.
Oğuz: Toplumda erkeğe benzemek
yüceltilirken kadına benzemek aşağılanıyor.
Bu konuda ne düşünüyorsun?
Aras: Trans erkek olmak trans kadın olmaya
göre biraz daha kabul edilebilir bir şey gibi
gözüküyor. Bu ikinci bir ayrımcılık şekli
midir? Evet, bence öyledir. Çünkü bir trans
kadın mesela toplumun erkeklik algısını
yıkıyor, alaşağı ediyor. Toplumda erkek
denen şeyi yıkıyor. Bu kadınlığı yıkmaya
göre çok daha ağır bir şey. Çok transfobik
ve cinsiyetçi (seksist) bir yerden şöyle
düşünülüyor: kadın gibi ikinci sınıf bir şeyden,
erkek gibi daha ideal bir şeye “terfi ettiğin”
bir şey olduğu için trans erkeklik onaylanıyor
ki bunun terfi olarak görülmesi çok korkunç
bir şeydir. Feminist bir yerden baktığım
zaman ben böyle bir onayı reddediyorum.
Böyle bir bakış açısıyla onaylanmam benim
için iyi bir şey değil.
Oğuz: Biyolojik olarak erkek doğmakla
transeksüel bir erkek doğmak arasında ne
gibi benzerlikler ya da farklılıklar var?

Aras: Ben transeksüel bir erkeğim ve kadın
sosyalleşmesinden geliyorum. Bu benim için
inanılmaz iyi bir şey; çünkü ben toplumsal
erkekliği daha geç öğrenmiş oluyorum.
Yani duyarlılıklarım biyolojik bir erkeğe
göre çok daha farklı. Örneğin karanlıkta
yürürken karşı kaldırıma geçmenin, yolunu
değiştirmenin, zikzaklar çizmenin ne
demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu
bir kadının hangi motivasyonla yaptığını
çok iyi anlayabiliyorum; çünkü ben de
taciz korkusunu, tecavüz korkusunu ve
erkek şiddetinin korkusunu yaşadım.
Doğal olarak şimdi karanlıkta bir kadının
arkasından yürüdüğümü fark ettiğim zaman
önüne geçiyorum. Biyolojik erkekler o
kutsanan erkeklik imparatorluğunun içine
doğuyorlar. Çocukluklarından itibaren
erkekliklerinin çizgileri çok net çizilmiş.
Çok gülersen ya da çok ağlarsan erkekliğin
zedelenir; yenilgiyi kabul edersen erkekliğin
zedelenir. O erkekliği ayakta tutmak, sürekli
erkekliğinin zedelenmesi paranoyasıyla
yaşamak biyolojik erkekler için çok zor
olsa gerek diye düşünüyorum; ama benim
bu anlamda çok daha konforlu bir hayatım
var; çünkü erkekliğim o kadar kırılgan bir
yerde değil; cinsiyetle ilgili baskıladığım bir
şey yok. Erkeklikte o kadar da iddiam yok;
iddiamın olduğu yer burası değil. Ben kendi
beden algımı, erkeklik anlayışımı kendim
kuruyorum ve birçok şeyi kendimde var
ediyorum.
Oğuz: Bir trans erkek olarak erkeklik
kavramını yeniden şekillendirdiğinizi
düşünüyor musunuz?
Aras: Evet. Az önce de dediğim gibi bir
trans erkek olarak farklı bir erkeklik anlayışı
yarattığımı düşünüyorum. LGBT camia
içerisinde de toplumsal erkekliğinden
kurtulamamış bir sürü insan var. Benim
gördüğüm kadarıyla trans erkekler de o
toplumsal erkekliği inanılmaz besliyorlar.
Sokakta laf atan, kadınları taciz eden,
kadınlar hakkında aşağılayıcı şekilde konuşan
bir sürü trans erkek tanıyorum. Aslında trans
erkeklerin daha kolay empati kurmasını
bekliyorsun; ama transeksüel olmak insanları
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transfobinin, homofobinin, bifobinin dışında
tutmuyor.

Oğuz: Sence bu korku neyden
kaynaklanıyor?

Oğuz: Şu an için zor gözüküyor olabilir; ama
ben toplumsal kadınlık ve erkeklik kalıplarını
transeksüellerin yıkabileceğini düşünüyorum;
çünkü bir bakıma kendi kadınlıklarını ve
erkekliklerini yaratıyorlar.

Aras: Bence bu korkunun temel sebebi o
çok konforlu erkeklikten feragat etmekle
ilgili; çünkü o konforlu erkekliğinden
vazgeçemiyor bir türlü. Trans erkek
olduğunu söylediği andan itibaren hem
kadınların hem erkeklerin onu algıladığı yerin
değişeceğinden korkuyor.

Aras: Bir de şöyle bir şey var. Trans
kadınlar toplumda gördükleri kadınlığı
yeniden kurguluyorlar. Örneğin ev
içerisindeki rollerde kadına biçilen rolleri
kabulleniyorlar. Trans kadınların kadınlığı
ikinci kez kurgulamaları çok fazla dikkat
çekmiyor; ama LGBTT camia içerisindeki
insanlar bir trans erkek gördüğü zaman direk
toplumsal erkekliği ne kadar tekrar ettiğini
sorguluyorlar. Birileri de orada kadınlığı
üretiyor aslında; ama kimsenin bununla ilgili
çok fazla derdi yok.
Oğuz: LGBT mücadelesi içerisinde nasıl bir
noktada duruyorsunuz?
Aras: Trans erkeklerin ciddi örgütlenme
sorunları var. Bunun nedenlerinde biri
açık kimliğiyle yaşayan trans erkek
sayısının çok az olması. Trans erkekler çok
görünür değiller; bir an önce geçiş sürecini
tamamlayıp heteroseksist düzenin bir parçası
olmaya çalışıyorlar. Bir an önce kimliğimi
alayım; evleneyim; kimse bilmesin… Yani
bir bakıma kendimi kurtarayım anlayışı
hakim. Ben bunu kendini kurtarmak olarak
görmüyorum; asla öyle bir şey değil;
daha çok köle olmak gibi bir şey. Trans
erkeklerin taleplerini çok net bir şekilde dile
getirmeleri için kesinlikle açık trans erkek
sayısının çok daha fazla olması gerekiyor ve
birbirleri arasında iletişimin olması gerekiyor.
Ankara’da benim tanıdığım trans erkek
aktivist şu anda yok. Benden önce Toprak
vardı. Benim burada olmamın sebebi de
odur. Onun açık kimliğiyle yaşıyor olması ve
çok büyük bir cesaret gösterip bir gazeteye
röportaj vermesi ve ondan sonraki süreç
örgütlenmeye dair bana en çok şey katan
örneklerden biridir.

Oğuz: Cinsiyetin penis veya vajina üzerinden
algılanması konusunda ne düşünüyorsun?
Aras: Bu tamamen öğrenilmiş bir şey. Trans
erkekler içinde de böyle tartışmalar oluyor.
Örneğin senin hala göğüslerin var; sen
erkek sayılmazsın gibi şeyler konuşulduğunu
duymuştum.
Oğuz: Daha spesifik bir şekilde sorayım.
Örneğin senin için penisinin olması ne kadar
önemli?
Aras: Zaten bedenini bir erkeklik algısı
üzerine kuruyorsan sen göğüsleri olan bir
erkek de olabilirsin. Bu kişiye göre değişen
bir durumdur. Tamamen senin erkekliği
veya kadınlığı algılama şekline göre değişir.
Mesela ben ameliyat olmak istemiyorum.
Belki on yıl sonra bunu isteyebilirim ve
o zaman bu tıbbi sürece girerim; ama şu
aşamada ben böyle mutluyum ve bacağımın
arasındaki bir uzantı benim hayatıma çok
fazla bir şey katmayacak. Kendimi daha fazla
erkek hissetmeyeceğim ya da bana sosyal
olarak da bir şey katmayacak. Yalnız kimlik
olayı çok daha farklı. Tüm yasal işlemlerde,
polisle olan ilişkilerde, öğrenim hayatında
erkek bedeninde olup pembe kimliğe sahip
olmak birçok zorluk yaratıyor. Toplumun
istediği erkek olmak zaten başarabileceğim
bir şey değil; o zaman insan olmamam
gerekiyor. Toplumun istediği erkek olmak
için insani duygularımdan ya da bedenimle
ilgili hiçbir şeyimden taviz vermeyeceğim.
Ben mutluyum ve böyle yaşıyorum. Kimsenin
beni daha az kadın veya daha az erkek olarak
görmesi derdim değil.

dokuz

Oğuz: Doğurganlık özelliğini elinden alması
açısından trans geçiş ameliyatını bir çeşit
hadım edilme olarak görüyor musun?
Aras: Tabi ki. Yasal olarak zaten inanılmaz
bir dayatma var. Mavi kimliğini almak
istiyorsan doğurganlık özelliğinden
vazgeçmen gerekiyor ve bu da işin şiddet
olan kısmı. Ben doğurganlık özelliğimi
korumak istiyorum; ama aynı zamanda
hukuki haklarımı da terk etmek istemiyorum.
Bu zorunlu kısırlaştırma gibi bir şey, evet.
Bu konudaki yasaların kesinlikle değişmesi
gerekiyor. Ameliyat olmadan, kişisel beyanla
kişi kendi cinsiyetini tayin etme hakkına sahip
olmalı. Devlet bir şekilde trans bedeni yok
sayıyor. Önüne iki seçenek koyuyor, ya bu
olacaksın ya da bu. Üçüncü bir seçeneğin
yok; ama insanın sonsuz seçimleri var.
Oğuz: Trans bireylerin heteroseksüel
olmak zorunda oldukları düşünülüyor; ancak
biliyoruz ki eşcinsel ya da biseksüel trans
bireyler de mevcut. Bu yanlış algının nedeni
sence ne?
Aras: Bu tamamen heteroseksizmle ilgili.
Madem erkeklerle sevişecektin neden erkek
oldun diye sorular gelebiliyor. Halbuki ben
hayatım boyunca hiçbir erkekle ya da kadınla
sevişmesem bile transeksüelim. Cinsel
yönelim konusunda da bu böyle Eşcinsel
bir erkek hayatı boyunca hiçbir erkekle
sevişmese bile eşcinseldir. Bu cinsel yönelim,
cinsiyet kimliği ve cinsel kimliğin cinsellikten
ibaretmiş gibi tanımlanmasıyla ilgili. Kimle
yatıyorsan onun üzerinden tanımlanmanla
ilgili. Birey olarak ben varım ve benim
beyanım var; benim kendimi nasıl gördüğüm,
nasıl hissettiğim önemli. Bunun dışında cinsel
yönelim cinsiyet kimliğinden farklı bir şey.
Son 5 yıldır insanlar trans kadınlarda lezbiyen
ve biseksüel eğilimleri görmeye alıştılar; ama
trans erkekler için biraz daha zor; çünkü
zaten çok görünmezler. Eşcinsel bir trans
erkek açıldığında öncelikle cinsel pratikleri
üzerine düşünülüyor. Transeksüellerin
cinsel yönelimleri söz konusu olduğunda
gelen eleştiriler açısından heteroseksüel
dünyayla LGBTT camia arasında hiçbir fark

görmüyorum. Söylemler neredeyse birebir
aynı. Heteroseksüel bir arkadaşım bir
erkekle ilişkim olduğunu duyduğunda “Beni
yıllarca kandırdın. Hani sen erkektin? Nasıl
başka bir erkekle birlikte olursun?” diyerek
homofobisini kusmuştu. Ve ben bunu biraz
yumuşatılmış bir şekilde LGBTT aktivisti bir
arkadaşımdan da duydum. Transeksüellerin
cinsel yönelimlerini LGBTT gündem
içerisine daha fazla taşımak gerekiyor.
Ben Pembe Hayat’a ilk geldiğimde trans
kadın arkadaşlar trans erkekleri çok fazla
tanımıyorlardı. Kafalarında öğrenilmiş bir
trans erkek algısı vardı ve bunun sınırları o
kadar net çizilmişti ki. Ve onların kafasındaki
profilin dışına çıktığım tüm davranışlarımda
direk sorgulandım. Örneğin dernekteki bir
toplantıda masaya çayları ben getirdiğimde
“Sen erkeksin; otur oturduğun yerde” gibi
tepkiler aldım. Ya da kadınsı (feminen)
olduğumu söyleyen ve erkekliğimi eleştiren
trans kadın arkadaşlarım oldu. Tamamen
kafalarındaki trans erkek modeliyle ilgili ve o
da toplumsal erkekliğe çok yakın. Bu algıların
yıkılması gerekiyor. Tek bir erkek, tek bir
kadın yok; ne kadar çok insan varsa o kadar
çok kadınlık ve erkeklik var.
Oğuz: Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler
için. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Aras: Hayır, ben teşekkür ederim.
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Bayram
- Ailenin Ailesine
Açılamaması
Babaannem artık blogumu
okuyanlar için meşhur bi şahış
sayılır : ) Bir de anneannem var,
uzakta oturuyor, sık göremesem
bile her zaman ararım, annemle küs
oldukları uzun yıllar boyunca da ara
ara giderdim... Gidip anlatma fırsatım
olmadığı için ve telefonda açılmayı uygun
bulmadığım için 2 yıldır açılamadım gitti
onlara! En son 2008 biterken görmüşlerdi
beni, yine kısa saçlı, işte bol kazaklı
pantolonlu falandım, birkaç yüz kez
erkek sanıldım, göğüslerimi de sarmaya
yeni başlamıştım galiba; ama dikkatlerini
çekmemişti galiba kısa kaldığım için.
Her neyse, orada annemin 3 kardeşiyle
aileleri ve anannem yaşıyor ve sadece
teyzeme annem söylemiş başkaca bilen
de yok. Annem onun akrabaları olduğu
için açılmamamı istiyor ben de benim de
akrabalarım sen karışamazsın diyorum
:) Anneannemin şekeri yükselir felç
inermiş, yengem kansermiş ölürmüş; ilk
laflar bunlar hep. Halbuki bin yılda bir
kez elbiseyle görünce yadırgamıştır bu
insanlar beni hep, “farklı” olduğumun hep
farkındalar. Bir de kuzenlerimin sadece
biri erkek olduğu o da epeyce sakin bir
erkek evlat olduğu için, ha tabii bir de
-aramızda birkaç ay olmasından bağımsız
olarak çok iyi anlaştığımız- bu kuzenimden
de “free” olduğum için “farklı” olduğumun
da hep farkındalar; ama şehirde büyümüş
olmama mı yoruyorlardır bunu tamamen...
Sanmıyorum. Son gittiğimde anneanneme
“bu sefer saçların oğlan gibi demedin ya
anane?” demiştim, deli deli dikmemişin
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de ondan deyip gülmüştü : ) Teyzeme de
“ kaç kez karıştırıldı teyze ne hissettin?”
demiştim; “sen benim 23yıllık yeğenimsin,
aynı insansın, hiç umursamadım” demişti.
Annem her ne dediyse teyzemle aramız
biraz farklı ve dünyada en sevdiğim
insanlardan biri o olduğu için bu beni
çok üzüyor. Onu o kadar severdim ki
4-5yaşındayken bir sefer “teyzee keşke
annem benim annem olmasaydı da sen
benim annem olsaydın” demiştim, 7. yaş
günümde evlendiğinde 5 saat teyzemi
eski gibi göremiiceeeeğğmmm” diye
ağlamıştım... Konuyu dağıttım yine : )
O karşılaşmamızdan sonraki bayram anneannemi aradığımda evde yoktu ben de
erkek kuzenimi aradım, sesim ergen çatlağı,
sesimi değiştirmiş bi yabancı gibi yaptım,
yemedi tabii numaranın kayıtlı olduğunu
unutmuşum :) şakalaştık, babasına/
dayıma verdi. “Nasılsın kızım?” diyen
dayıya sesimdeki çatlağı griple açıklayıp
geçiştirdim, anneannem sesimi tanıyamadı,
benim ben olduğumu anlatabilince “Ani ya
ben erkek sesi sandım ya seni” demişti tatlı
Ege şivesiyle :) Sonra ne zaman bi kandil,
bi bayram olsa annemle çatıştık. Ben her
zaman en azından bir telefon açardım,
anneannemde en azından bir telefon
beklerdi, açamadım. Her sefer mi gribim
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ben... Geçen bayram da hastaneye yatttım,
aramama bahanem olmuştu... Bu kurban
artık aranacak kaçış yok, İstanbul’daydım
önce annemi aradım, bayramını kutladım,
“telefon açıyorum işte senden başlayayım
dedim” dememle aynı mevzu patladı,
hemen “arama” dedi, anne, dedim, “sence
aramamam onlarda daha mı az tahribata yol
açıyor?” Bak, dedim, “sesim gripli yine gribim
diyorum bi şey de demiyorum ki...” Cidden
de geniz akıntım vardı biraz. “Daha da kötü
ya iyice kalın olmuş sesin” dedi, “arama”
dedi, bozdu sinirimi. O sinirle hemen
anneannemi aradım, sesi kırgın, yalandan
el gibi kabul etti tebriği... “Geçen bayram
hastanedeydim anneanne arayamadım özür
dilerim” deyince yumuşadı azıcık sesi, o da
yeni çıkmış hastaneden... Haklı olduğumu
anladım, aramamak da üzüyor onları
çok, annemin endişeleri kulağıma küpe
tamam ama yine de bilmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Babannemin tansiyonu mu
çıktı? Babamın kuzeni de biliyo sağlığımı
mı bozuldu? Tek sağlığı bozulan annem, o
da yaklaşımı yüzünden... Açıkcası onların
sağlık problemleri üzerinden duygu
sömürüsü yapıp beni engellemeye çalışmayı
anneme yakıştıramıyorum. Onlara zarar
verme kaygısını ben duymuyor olabilir
miyim??! Üzülseler benim yakınım olarak
üzülmeyecekler mi? Sahip çıksalar yine
öyle? Yakınlıksa burada değişmeyen
yakınım olarak bilmeye hakları yok mu?
Silinip gitsem hayatlarından kim daha mutlu
olacak(?) anne?
KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı
veya Kafa Patlatan Saçma Sorular...
Bir sınava gireceksiniz, önemsiyorsunuz
diyelim, hazırlandınız bir süre sınava
sonunda gireceğiniz günden bir önceki
güne geldiniz, ne düşünürsünüz?
Kaçta kalkmam gerek?
Yanıma ne almam gerek?
Üstüme ne giysem?
Kahvaltıda ne yesem?
Hangi yoldan gitsem? ...
Transeksüelseniz bunlardan önce
düşündüğünüz şeyler olur. Devlet, sizi
baştan o sınava giren diğer birçok kişiden

daha çok zorlayarak elemeye çalışır:
Girişte kimliğimi göstermem gerekir mi?
Ehliyetim sayılır mı?
Üzerimi kadın polise mi erkek polise mi
aratmam gerekir?
Salon başkanı veya görevli kimliğimle
olan uyumsuzluk yüzünden beni sınava
almamazlık eder mi?
Görevlilerden herhangi biri beni rencide
edecek transfobik bir tavır sergiler mi?
Durumu gidip benim mi açıklamam
gerekir, onların mı sormasını
beklemeliyim?
Açıklamam gerektiği an ne demem
gerekir?...
Tam bir varoluşsal kriz! Malum KPSS çalındı, eğitim bilimleri sınavı iptal edildi ve
güvenlik işleri MİT’e devredildi. Ehliyet
sayılmayacak illa nüfus cüzdanı getirilecek,
dendi. O sınava tüm bunları düşünerek
gittim, sınav kartımı erkek polise gösterdim, üzerimi arattım içeri girdim sırama
oturdum, salon başkanının kapının önünde
olduğu bir an yanına gittim: “Sınav sırasında
bir karışıklık olmasını istemediğim için
söylemek istedim kimliğim, adım ve
görüntüm arasında bir uyumsuzluk var;
ama isterseniz farklı kimliklerden kontrol
edebilirsiniz” dedim sınav kartımı üniversite
kimliğimi, iett pasomu, nüfus cüzdanımı
verdim; o incelerken (belgisiz) “ gördüğüm
tedavi yüzünden böyle bir uyumsuzluk”
olduğunu belirttim, ne tedavisiymiş neymiş
hiiiç açıklamadım. Kimliklerimi geri alıp
yerime geçtim, o andan itibaren de bunların
üzerimde yarattığı gerginlik an an azaldı.
Mesele benim meselem, çözüm yine bende,
kendime sahip çıkıyorum!
Queer Tartışmaları
Bir süredir -nispeten- şahsi şeyler yazıyordum ve daha ciddi bir şey yazsam
diyordum. Dün trans erkekliği konu
alan, KAOS GL Derneği’nde katıldığım
bir etkinlikte geçen konuşmalar bunu
sağlayacak kıvılcımı sağladı.
Etkinlikte geçen ilgili kısmı aktarmadan
önce arka planı vermek lazım sanırım:
2010 yılı feminist camiada bir trans kriziyle geçti. Özellikle 8 Mart Kadınlar Gü-
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nü etkinlikleri planlanırken ve özellikle
İstanbul’da, sadece kadınlara açık olan
etkinliklere trans kadın ve trans erkeklerin
katılıp katılamayacağı tartışmaların özünü
oluşturuyordu. Bir arkadaşımızın bu konuyla
ilgili görüşümüzü sorması üzerine önce
tartışmaların yaşandığı süreçte olanlar kendi
penceremden aktardım: “Bedenimizin bizim algıladığımızdan başka bir de okunan
cinsiyeti var. Memenize, sakalınıza göre
insanların size nasıl davranacağına karar
vermesi durumu... Buradan doğan bir
kadınlık deneyimim olduğunu düşünüyorum
ben, kadın gibi davranılmak üzerinden;
ama kadınlık-erkeklik deneyimine sahip
çıkmayan translar da var ‘hayır, o bir translık
deneyimi’ diyen arkadaşlar biliyorum, o
yüzden bunlar benim kendi fikirlerim olarak
alınsın lütfen. Kadın gibi davranıldığım
dönem kadınlarla yaşadığım birçok ortak
deneyim var, bu sebeple ben kadınlarla
dayanışabileceğimi düşünüyorum; ama nasıl?
Örneğin o etkinliklerin programında film
gösterimi vardı, ilgimi çekti, gittim. Gece
birde bir kadına sokakta nasıl bakarlarsa
etkinlik mekanına girdiğim andaki durumum
aynen öyleydi, kahveye girmiş kadın gibi
tüm gözler üzerime çevrildi, çok rahatsız
ediciydi.” (Kendilerine ayırdıkları alana yine
gelmiş bir erkek olarak hissettirildiğim için,
kimliğimi etkinlik sorumlularına açıklamak
zorunda kaldığım ve açıklamadığım insanlara da orda olabildiğime göre trans erkek
olduğum sonucuna varabildikleri için yani
Trans erkekleri afişe eden bir durum
olduğu için 3 kere rahatsız edici bir durum.)
“Ama mesela “geceleri de istiyoruz sokakları da” sloganıyla yapılan gece- sokak
parti-eylem gibi olan etkinliğe gitmedim;
çünkü orada 500 kadın olsa ve biz 3-4
trans erkek bile olsak sadece görünürlük
hedeflenen bir eylemde biz görünürüz
yine, “bu ne etkinliği abi” demeye adamlar
bizim yanımıza gelir, bundan eminim. (...)
Sözün özü, pro-feminist bir noktadan
yaklaşıyorum; trans erkeklerin özne olarak
değil ama destek olarak kadın mücadelesi
içinde yer alabileceğini düşünüyorum.”
de-dim. Sonra canım arkadaşım, KAOS GL
aktivistlerinden Barış Sulu bir insanı kendi

kimliğini tanımlamak zorunda bırakmanın ne
kadar kötü olduğundan yola çıkarak Queer
tanımının ne kadar önemli olduğunu söyledi.
Ben Queer tanımına çok sıcak bakıyor
değilim açıkçası, bu yazıda anlatmak istediğim bu. Nitekim Judith Butler -yine
KAOS GL’nin davetlisi olarak Ankara’ya
geldiğinde- yaptığı konuşmasında Queer’in,
Eşcinsel vb. olmakla ilgili normlar yüzünden
nefes almak zorlaştığında ortaya atılmış
bir kavram olduğuna dair anlamlı şeyler
söylemişti. Ben Queer için erken olduğunu
düşünüyorum. Neden? Çok basitçe anlatayım: Bu konuşmaların geçtiği etkinlik
“Trans erkeklerin Erkeklik Deneyimleri”
başlığındaydı, ben buna uygun bir giriş
yaptım, diğer trans arkadaşlara sözü
pasladım ki soru sormak istediler, izin verdik
gelen soru prosedürler, ameliyatlar, kimlik
vb ile ilgiliydi... Etkinlik başlığını kenara
koyup Trans erkeklik konuştuk. Erkeklik
deneyimi yoktu, nasıl ötekileştiriliyoruz,
LGBT hareketteki yerimiz, geçiş süreci
nasıl işler, süreç bitince hayata entegrasyon
nasıldır vb.
Biz LGBT hareket içinde dahi birbirimizle
ilgili tanımlara/durumlara hakim değiliz,
bilgi açlığı içindeyiz. Birbirimizin ötekiliklerini anlayıp neden dayanışmamız
gerektiğini bile aramızda konuşmuş, anlamış değiliz. Dolayısıyla tanımların bizi sıkıştırması,sınırlaması aşamasına gelene
kadar Queer tanımı bizim için engelleyici
bir rahatlık sunuyor diye düşünüyorum.
Özgül şartlarımızı dikkate almaktan yanayım. Queer tü kaka demiyorum, önceki
süreçleri bitirmeye odaklanan etkinliklerden
yanayım.

on üç

Aras Güngör - Elçin Kurbanoğlu
Bir insan kendi hayatını nasıl yaşayacağına,
ruhuna nasıl bir bedende hayat vereceğine
ancak kendisi karar verebilir. Oysaki içinde
yaşadığımız sistemde bu var oluş, devletin
düzenlemelerine tabidir. Bu nedenle
trans geçiş sürecinin hukuki bir boyutu
bulunmaktadır. Türkiye’de yasal mevzuat
1988 yılında pembe kimlik uygulaması ile
başlatılmış, transeksüel bireyler yasal statü
kazanmıştır. 1980’lerin ikinci yarısında
LGBTT bireyler adına yaşanan belki de tek
umut verici gelişme bu gibi gözükmüştür;
ancak yasal boşluk ve eksikliklerden dolayı
uygulamada TT bireyler birçok ayrımcılığa
ve insan hakkı ihlaline maruz kalmaktadırlar.
Bu ihlallerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
kişinin bedensel bütünlüğüne müdahale,
kişinin hekim seçme hakkının ihlali, kişinin
sosyal hayatının kısıtlanması, kişinin üreme
hakkının ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali,
istihdamda ayrımcılık vb.
Tüm bu ihlallerin ve ayrımcılıkların temel
nedeninin devlet politikası olduğunu
belirtmek gerekir. Pembe/mavi kimlik
ayrımı, bireylerin biyolojik cinsiyete dayalı
farklılıklarını iktisadi, siyasi, hukuki ve sosyal
alanda bir eşitsizliğe dönüştürme amaçlı
yaratılmıştır. Bu noktayı da akılda tutarak,
süreç sırasında yaşanan temek insan hakları
ihlallerinden kısaca bahsedelim:
Kişinin bedensel bütünlüğüne müdahale
Devlet, kadınlık/erkekliği cinsel organ
üzerinden algıladığından cinsiyet geçiş
operasyonu geçirmeye karar veren bireylerin
ameliyatların tümünü geçirmelerini şart
koşmaktadır. Oysa ki bireyler bedenleri
üzerinde istedikleri değişiklikleri, istedikleri
zaman ve istedikleri kadar yapma hakkına

sahiptirler. Bu nedenle devletin bu
uygulaması, bir insan hakları ihlalidir.
Kişinin hekim seçme hakkının ihlali
Cinsiyet geçiş operasyonu yaptırmak
isteyen bir bireyin sosyal güvenlik hakkından
yararlanabilmesi için mahkeme kararıyla
belirlenen hastanede operasyon geçirmesi
şarttır; ancak kamuda çalışan birçok
hekim, geçiş operasyonu konusunda
uzmanlaşmamıştır. Konuda uzmanlaşmış
hekimlerinse genelde özel sektörde
çalıştıkları gözlemlenmektedir. Geçiş
operasyonları özel kliniklerde oldukça yüksek
fiyatlara yaptırılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı
bir şekilde operasyon geçirmek isteyen
bireyler, trans olmayan bireylerin aksine
hekim seçme hakkına sahip olmadıklarından,
yani yasadaki ayrımcılıktan dolayı kendi
seçmedikleri hekimler tarafından ve
çoğunlukla görece sağlıksız koşullarda
ameliyat edilmeye zorlanmaktadırlar.
Kişinin sosyal hayatının kısıtlanması/
Özel hayatın gizliliğinin ihlali/
İstihdamda ayrımcılık
Trans erkeklerin ameliyatları iki aşamalıdır.
Tıbbi olarak iki ameliyat arasında ortalama
altı ay geçmesi gerekmektedir; ancak alınan
mahkeme kararı ve geçirilen ilk operasyon
sonrası Nüfus Dairesi’ne gönderilen bilgiler,
askeriyeye iletilmektedir. Bu nedenle
ilk ameliyatını geçiren trans erkeklere
askerlik yoklaması gelmektedir. Bununla
beraber trans erkekler sosyal güvenlik
haklarından genellikle pembe kimlikleriyle
yararlanabilmektedirler. Hal böyle olunca
trans erkekler ikinci ameliyatlarına kadar,
yani tıbbi olarak gereken süreçte çifte
ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Pembe
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kimliklerini korudukları sürece sosyal
hayatlarını sınırlanmak zorundadırlar; çünkü
polis tarafından kimlikleri sorgulandığında
yasal olarak taşımaları gereken kimliği
taşımadıklarından karakola alınmaktadırlar.
Mavi kimlik aldıklarındaysa son ameliyatları
için gerekli sosyal güvencelerinden
yoksun kalmakta ve askerlik şubesine
çağrılmaktadırlar Yine uygulamada karşılaşılan
sorunlardan biri olarak, ameliyat olmuş
kişilerden, iş başvurusu esnasında nüfus
kaydı talep edilmesi durumunda, ameliyat
öncesi kimlik ve cinsiyetlerine dair mahkeme
kararının bu kayıtlarda yer alması, kişinin özel
hayatının gizliliğinin ihlalidir.
Bir diğer tartışma yaratabilecek konu,
2006’da yürürlüğe giren “Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca “Özür Durumuna
Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları
Cetveli”ndeki transeksüellerle ilgili
düzenlemedir. Bu cetvelde “Cinsel Kimlik
Bozuklukları - Cinsel Seçim Bozuklukları”
olarak kabul edilen transeksüalizm, fetişizm,
gösterimcilik, çocuğa cinsel sevi ve sadomazoizm (cetvelden aynen aktarıldı) yüzde
0-15 arası bir özürlülük durumu olarak
değerlendirilmektedir1. Bunun sonucunda
transeksüel bireyler çeşitli alanlarda, örneğin
istihdam alanında ayrımcılığa uğramaktadırlar.
Kişinin üreme hakkının ihlali
Geçiş operasyonu yaptırmak isteyen bireyler
mahkemeye başvurduklarında yasada
belirtildiği üzere “üreme yeteneğinden

sürekli biçimde yoksun” bulunduklarını sağlık
raporuyla kanıtlamak zorundadırlar. Hakim
tarafından geniş şekilde yorumlandığında2
daha önceden evlilik yapmış ve/veya
çocuk sahibi olmuş bireylerin geçişi
zorlaştırılmaktadır. Aynı şekilde trans
geçiş bir tür kısırlaştırma operasyonuna
dönüştürülmektedir. Geçiş operasyonu,
transeksüel bireylerin üreme haklarını
ellerinden almaktadır. Aslında “normal” bir
cinsel organa ve hormon fonksiyonlarına
sahip transeksüel, doğal olarak üreme
yeteneğine de sahip olabilir; ancak yukarıda
belirtilen yasa nedeniyle geçiş operasyonu
yaptırmak isteyen transeksüeller devlet
tarafından zorla kısırlaştırılmaktadır3.
Gerek yerel gerekse uluslararası boyutta,
özel olarak cinsiyet geçiş eksenindeki
hukuksal düzenleme ve uygulamalar,
gelişmeye ve değişmeye açıktır. Bu
nedenle transeksüel bireylerin insan hakları
mücadelesi önem kazanmaktadır.
Notlar
1. Özlem Kaynak: Radikal İki, 29 Nisan 2007
Altınparmak: Avukat, Uluslararası Af Örgütü
Türkiye Şb. Hukuk Koordinatörü
2. Sürekli yoksun olma hali “doğuştan itibaren
yoksunluk” olarak yorumlanırsa, çocuk sahibi olan
kişilerin ameliyat olması mümkün olmayabilir.
Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatlarıyla birlikte tartışılmasını gündeme
getirilebilir.
3. Barış Erman, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka
Uygunluğu, Ankara 2003
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Trans Erkeklik Üzerine Sohbet
Aras - Sinem
Aras: Dergimizin konusu bildiğin gibi trans
erkeklik. Bu konuda ben özellikle trans
kadınların bakış açısını merak ediyorum;
buradan başlayalım mı sohbetimize?
Sinem: Önce aslında erkeklik ve kadınlık
üzerine konuşabiliriz. Trans kadınların olduğu
gibi trans erkeklerin de sorunu toplumsal
cinsiyet aslında. Algıladığımız, bize öğretilen
erkeklik ve kadınlık üzerinden bize hep iki
seçenek sunuluyor: ya erkek olacaksın ya
kadın olacaksın. Benim gördüğüm kadarıyla
Türkiye’deki trans erkeklerin de sorunu,
erkeklik algısı.
Aras: Peki bu erkekliği idealize etmek ile ilgili
bir şey mi? Erkek olmayı kutsamak ile ilgili bir
şey mi?
Sinem: Evet, çünkü ne kadar erkek olursa,
erkek derken “toplumsal erkekliği” kast
ediyorum, ne kadar maço olurlarsa, ne kadar
tespih sallarlarsa o kadar toplumla barışık
yaşayacaklarını düşünüyorlar bence. Birçok
tanıdığım trans erkek, örgütlü hareketin
dışında olanlar, hep bu şekilde yaşıyorlar. Hiç

birini ben, kişisel arkadaşlıklarıma dayanarak
derneğe getiremiyorum; bir trans erkekle
konuşturamıyorum. Bana bile sanki ben
onların trans erkek olduğunu bilmiyormuşum
gibi davranıyorlar. Tamamen diğer biyolojik
erkekler gibi davranıyorlar.
Aras: Zorunlu heteroseksüellik mi bu, yoksa
öğrenilmiş erkeklik mi? İkisi birbirinden çok
farklı şeyler.
Sinem: İkisi birbirinden farklı ama birbirini
tetikleyen şeyler.
Aras: Burada ikili bir yanlış öğrenme
şekli var, çünkü biyolojik erkeklerin de
birçoğu, en azından bizim çevremizdekiler
kadına atfedilen ev içi rollerin birçoğunu
üstlenebiliyorlar. Temizlik yapmanın ya
da bulaşık yıkamanın erkeklikle ilgili bir
mevzu olmadığının farkındalar, belki de
erkekliklerini kanıtlamakla ilgili bir sorunları
yok, kompleksleri yok; ama sanırım trans
erkekler daha çok erkek olmak adına belki
böyle yapıyorlar.
Sinem: Trans kadınlar da çok efemine; hiç
bir kadının giymediği kıyafetleri giyiyorlar.

on altı

“İlla ki biyolojik kadınlardan kadınlık adına bir
adım önde olmalıyız, öğrenilmiş kadınlık algısı
üzerinde “bir adım daha önde olmalıyız”…
Acaba bu bizim özgür olmamızla mı alakalı
yoksa kadınlığımız kanıtlama çabası mı?
Bunu gerçekten ben de bilmiyorum, trans
erkeklikte de bu var bence: öğretilmişlik
mi ispatlama çabası mı, ya da toplum içinde
yaşamak için bir avantaj sağlama çabası mı?
Tanıdığım örgütlü trans erkeklerin çoğu, Biz
Erkek Değiliz İnsiyatifi’ndeler. “Tecavüz eden,
kadın döven erkeklerden değiliz” diyorlar;
feminist hareketin bir şekilde içindeler; kadın
duyarlılıkları olan erkekler.
Aras: Peki trans erkeklerin cinsel yönelimleri
ile ilgili ne düşünüyorsun? Heteroseksüel
olmayan trans erkeklerle ilgili ne
düşünüyorsun? Öyle bir deneyimin var mı?
Sinem: Şimdi şöyle bir açıklık getirmemiz
gerekiyor. Bu açılma süreci son yıllarda olan
bir şey. 15 yıllık aktivizm deneyimi olan biri
olarak söylüyorum, eskiden trans kadınlar
içinde biseksüel olduğunu söylemek de çok
zordu, bırak lezbiyen olarak açılmayı. Hatta
aktif olduğunu söylemek bile zordu. Bütün
transeksüeller ameliyat olma yolunda uğraşan
kadınlar olarak gündeme geliyorlardı sürekli;
kendi aramızdaki sosyalleşmemiz de böyleydi;
ama zaman değiştikçe, örgütlenme pratiği
arttıkça trans kadınların birçoğu Queer
kimliklerini kabul etti. Bu trans erkeklerde
biraz daha geç gelişiyor, çünkü kutsanmış
bir erkekliğe adım atmışlar. Şimdi ikinci kez
açılmak zorundalar. Trans kadınlarda böyle
bir şey yok; onlar zaten en alttalar; ama trans
erkekler toplumda böyle bir yere ulaştıktan
sonra, ayrıcalıklı olan erkeklik sınıfına
yükseldikten sonra, bir de biseksüel olduklarını
ya da gey olduklarını söyleyemez duruma
geliyorlar. Tekrar bir travma yaşamak zorunda
kalacakları için çok geç açılıyorlar. Açılamayan
da bir sürü insan var.
Aras: Peki LGBT toplumunun baskısı,
dayatması yok mu bu konuda?
Sinem: Benim yıllardan beri şikayet ettiğim
bir konu bu. Biz birbirimizi kabul etmedikten
sonra, birbirimizi yeterince tanımadıktan
sonra başkası bizi tanıyamaz. Özellikle trans
erkeklerin bu konuda problemi bizden

çok daha fazla. Aslında Queer bunu çok
destekleyen bir şey. Ufkumuzu açan bir şey.
Biz yıllarca LGBT hareket içinde lezbiyen
böyle olmalı, gey böyle olmalı, biseksüel böyle
olmalı, trans böyle olmalı diye kendimize
heteroseksizm benzeri bir düzen kurmuşuz.
Bu sisteme uymuşuz. Ve bütün bu bize
konulan isimleri ve onun davranış kalıplarını
kabul ediyoruz.
Aras: Öğrenilmiş kadınlık, öğrenilmiş erkeklik
gibi aslında öğrenilmiş bir translıktan da söz
edebilir miyiz?
Sinem: Tabi ki, aslında trans kadınlar birçok
şeyi daha önce geliştirdiler; ama trans
kadınların yaptığı yanlışlık da belki şuydu:
Kendimizi trans varoluşu ile ilgili geliştirirken
diğer alanlara kapalı kaldık belki. Son birkaç
yıldır trans erkekler örgütlü hareketin içine
dahil olmaya başladıkça biz de öğrenmeye
başladık. Öyle bir süreçten geçtik ki gerçekten
biz de hızlı bir şekilde öğrenmeye başladık.
Mesela Çankaya Belediyesi Kadın Meclisi’ne
üyeyim. Geçen genel kurulda şunu söyledim:
Kadın meclisi var engelliler meclisi var. Bir
de gençlik meclisi var. “Trans erkeklerin,
eşcinsel erkeklerin sözlerini söylemeleri için
hangi mecliste var edeceksiniz?” dedim. Acaba
LGBTT olarak dördüncü bir meclisin açılması
mı gerekiyor? Bunu söyleyebilecek kadar
yol aldık aslında. Trans erkeklerin örgütlü
olmaları, aktivizm yapmaları hem LGBT
hareket içinde trans erkekliğin öğrenilmesi
açısından, hem de heteroseksist düzene karşı
da bu varoluşun öğrenilmesi için çok önemli.
Aslında LGBT’nin en son görünen, en son
kabul edilen, belki de en son gelişen harfi diye
düşünüyorum trans erkekliği.
Aras: Sence Pembe Hayat veya diğer LGBT
örgütleri trans erkeklere yönelik yeterince
politika üretiyor mu?
Sinem: Yeterince olduğunu zannetmiyorum
asla. Hala birçoğumuz yeterince bilgi sahibi
değiliz. Trans hareket aslında çok ciddi
çalışma yapmıyor. Trans ağı toplantısında
da bunu konuştuk. Trans erkeklerin çoğu
sorununu bilmiyorum. Transların her LGBT
örgüt içinde ayrıca bir çalışma yapmaları
gerektiğine inanıyorum. Türkiye’deki en
bariz örneği trans erkeklerin biyolojik kadın
olarak kabul edilmesi ve zorla evlendirilmesi.
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Bu resmi bir tecavüzdür; hem aile eliyle
hem devlet eliyle olan tecavüzdür. Nasıl
trans kadınların seks işçiliği konusunda
yaşam haklarının direk elinden alınması
söz konusuysa, trans erkeklerin de önemli
sorunlarından biri bu. Şunu da eklemek
istiyorum Avrupa’daki trans kadınlar ve trans
erkekler Queer harekete ivme kazandırıyor.
Transeksüellerin herkes herkesi sevebilir
algısı oldukça gelişmiş. Ve cinsel anlamda da
sınırları olan kavramlardan uzak duruyorlar.
Aras: Son olarak 20 Kasım etkinlikleri öncesi
trans ağı toplantısı yapıldı. O toplantı senin
trans erkek algın konusunda neleri değiştirdi?
Sinem: Trans erkeklerle Biz Erkek Değiliz
İnisiyatifi kurulmadan önce İstanbul’da
tanışmıştım, örgütlü trans erkeklerle. Daha
sonra Voltrans kuruldu ki çok önemsiyorum
Voltrans’ın olmasını. Pembe Hayat içersinde
de trans erkeklerin daha çok örgütlenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Bizim dilimizde
bile bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Trans cinayetleri dendiğinde yalnızca trans
kadınlar aklımıza geliyor; ama biliyoruz ki
bu ülkede namus cinayeti adı altında trans
erkek cinayetleri de işleniyor. Özeleştiri
yaptığımda da trans erkekler konusunda
bilgimin çok az olduğunu söyleyebilirim.
Son beş yılda öğrenmeye başladık bir
şeyleri; daha önce hiç bir şey bilmiyorduk.
Şunu da eklemek istiyorum politika üretme
konusunda gerçekten trans ağı toplantısında
erkek transların çok büyük katkısı oldu. Sayı
olarak da trans erkek katılımının fazla olması
sevindiriciydi. Trans kadınlar bir olayda,
cinayette ya da polis şiddeti olayında örgütlü
olmasalar bile bir araya gelebiliyorlar; ama
trans erkeklerin böyle bir sosyalleşmesi yok.
Bir araya getiremiyorsun; örgütleyemiyorsun.
Bu anlamda trans ağı toplantısının katkısı
olduğunu düşünüyorum. Aslında trans
erkeklerin bu toplantıda tanışmalarından sonra
ayrı bir toplantı yapmalarının da olağanüstü
olacağını düşünüyorum.
Aras: Ben bunun biraz ayrıştırıcı olduğunu
düşünüyorum. Benim seks işçiliğine dair
politika üretmem için seks işçisi olmama gerek
yok. Bunun gibi bir trans kadın ya da eşcinsel
bir erkek de trans erkek politikası üretmeli.
Sinem: Ben ayrı örgütlenmeden çok şunu
düşünüyorum: LGBT hareket bir arada

yürüyebilecek bir hareket. Ve buna bağlı
olarak aslında bütün insan hakları örgütlerinin
bir arada çalışması gerekiyor; ortak
alanlar yaratılıp birbirimizi desteklememiz
gerekiyor. Trans erkeklerin bir araya gelip
örgütlenmeleri ve bunu kendi örgütleri içinde
açıklamaları ve destek istemeleri gerekiyor.
Birbirimizi tanımamız için bu gerekli. Trans
erkeklerin kendilerini tanıtmak konusunda
eksik olduklarını düşünüyorum.
Aras: Hazır bu konuya gelmişken ben dert
yanayım biraz. Asıl sorun şu, hayatında
tek bir trans erkek tanıyan kişi, o kişinin
bütün hareketlerini tüm trans erkeklere
yakıştıracaktır, genelleyecektir; ama ben bir
grubu temsil etmiyorum, sadece kendimi
temsil ediyorum.
Sinem: Türkiye’deki trans erkekler birleşip
talepleri konusunda, politikaları konusunda
bir ön çalışma yapmalı. Sonra kendi
örgütlerinden ve trans ağı grubundan destek
istemeli. Yeni bir hareket olması nedeniyle
de hem trans hareket içinde hem de LGBT
hareket içinde desteklenmeli. Bir de trans
ağı toplantısında bakıyoruz, evet, çerçeve
çok genişlemiş. Bizim de açılma sürecimiz
gelişmiş. Bakıyoruz trans erkekler feminen
de olabiliyor, uzun saçlı da olabiliyor, gey
de olabiliyor biseksüel ya da Queer de
olabiliyor. Trans kadınlarda da böyle bir
açılma var. Eskiden hiçbir trans kadın kısa
saçlı olmazdı; illaki uzun saçlı olacağız gibi
bir algı vardı; ama şimdi bakıyoruz, giyiniş
olarak da beden algısı olarak da çok çeşitli
trans kadın var; cinsel yönelim olarak da öyle.
Eskiden baktığında silikonlarıyla, makyajlarıyla,
trans kadınların hepsi Bülent Ersoy’du; ama
şimdi çeşitlilik çok fazla. Toplumun diğer
kesimlerinde farklı tarzı olan bir sürü grup
var. Bunların hepsini translarda da görmek
mümkün. O öğrenilmiş algının yıkıldığının
bir göstergesidir bu. Trans ağı toplantısında
da gördük ki trans erkeklerde de böyle bir
çeşitlilik var. Bir trans kadın olarak ben de
iki trans kadının ilişkisine çok şaşırmıştım;
garipti benim için; ama dediğim gibi o algının
yıkılması sadece heteroseksüeller için değil
bizim için de geçerli. LGBT hareket içinde bir
harfi temsil ediyorsan içini doldurmak adına
onun kalıp yargılarını kabul etmek durumunda
kalıyorsun; ama aktivistler olarak şunu
bilmeliyiz ki hiç bir şeyin sınırı yok.

Üzerime etiket gibi yapışan
“eşcinsel kimliğim” için devrim
niteliğinde gelişmeler yaşamayı
huy edindim biliyorum. Ne
yapayım, seviyorum öncelikle
kendimi şaşırtmayı. Şimdi
bahsedeceğim hikaye de
-hala az/çok kurgusalmış
gibi zannetseniz de- benim
devrimlerimden biri niteliğinde.
Öncelikle şunu belirteyim
ki temeli böyle atalım;
insan insanı sever şiarını
duygusal hayatımda gayet de
uyguluyorum. Çıkış noktası bu
olunca “öncelikle” kendimi ikna
etmem kolaylaşıyor. Ama sıra
başkalarına gelince soru işaretleri
her yeri kaplıyor.
Kendimi zamanında eşcinsel
olarak adlandırmam ile
başlayan içsel devrimlerim
bu yıl “bambaşka” bir boyuta
evrildi. Bir trans erkekle aramda
geçenleri ben aşk olarak yazdım
gönül defterime ilk kez. Çok
şaşırtıcıymış gibi bahsetmemin
nedenini biraz sonra
okuyacaklarınız açıklayacaktır
diye düşünüyorum. (İçimde

keşfetmediğim daha neler var acaba?
Neyse o başka konu). Kelimelere
dökmek de kolay değil benim için bu
hikayeyi aslına bakarsanız. Kelimelere
dökülmesi gerekiyor mu onu bile ciddi
ciddi düşünüyorum gayet de.
Yıllarca “eşcinsel sosyalleşmesi” içinde
kurgulayınca hayatınızı “değişik” şeyler
yaşamayı kendinize çok görüyorsunuz,
çünkü toplumsal baskı burada “LGBT
toplum”un baskısı olarak karşınıza
çıkıveriyor.
Öncelikle o çok sorgulamış, düşünmüş,
her şeyi ters yüz etmiş, kafa patlatmış,
aşmış LGBT çevreniz size tepki
gösteriyor. Kalıyorsunuz bir başınıza
aniden, yalnızlaşıyorsunuz. Toplum
baskısı bunun yanında hak getire.
İki tarafın da beyninde atom bombaları
patlatıveriyorlar. “Sen bir eşcinsel
miymişsin nasıl yani” diyenleri mi ararsın
“sen trans erkektin hani, yıllarca bizi
mi kandırdın” diyenleri mi, “Sevişirken
kim aktif oluyor” diyenleri mi, “sen de
cinselliğin bokunu çıkarttın” diyenleri mi,
“Hayır bu olamaz, sen heteroseksüelsin
ama” diyenleri mi, “Yok ikiniz de aynı
dönemde sevgililerinizden ayrıldınız ve
boşlukta hissettiniz kendinizi ondandır”
diyenleri mi?

“Bilindik toplum”un yıllarca bizleri
ötekileştirmek için kurguladığı cümleleri
yine bizlerin ağzından duymak nasıl acı
veriyor tahmin edemezsiniz. “Toplumun
duvarlarına çarpıp çarpıp kırılmaya
alışmıştım tamam da bu da nesi”
diyorsunuz kendi kendinize. Öyle bir
baskı var ki üzerimizde, biz bu durumu
çok fazla dillendirmiyoruz artık, çözümün
bu olmadığını bildiğimiz halde… Bir süre
uzaklaşmamız da birbirimizden “yanlış bir
şey mi yapıyoruz biz, acaba bu tantana
niye” gibi düşüncelere kapılmamızdandır,
böyle biline!
Evet, ben uzun zamandan beri
kendimi “eşcinsel” kelimesi altında
adlandırmadığımı kendime ve çevreme
açıklıyorum ve “erkek” olarak
adlandırmadığımı da ekliyorum bu
cümlenin sonuna, cinsiyetimi sınırlamak
istemiyorum diyorum, erkek ve kadın
olmak/olmamak üzerine bu kadar kafa
patlatırken hala ve hala “yok sen erkek
eşcinselsin” diye beni adlandıranlara
şaşırıyorum. Demiştim ya başta
insan insanı sever diye; biz iki insanız
ve biyolojik ve cinsel kimliklerimizi
dillendirmemeyi “tercih” ediyoruz.
Nokta.

LGBT topluluk kendi içinde hala
birçok noktaya kapalı, tartıştığını
zannedip tartışmıyor, kendini
mağdur durumuna getiren
“toplum”un söylemleriyle karşımıza
çıkıveriyor ve gayet de kendinden
emin küstahçasına! Bütün bunlar
değişmeli, değişecek elbette.
Şimdi köşemize çekilip bilindik
şarkılar dinlesek de kayıp değiliz.
Birlikteyiz. İyi bakacağını biliyorum
kalbime; kırmadan, yıpratmadan
kendisininmiş gibi sevecek. Bu
kadar net.
Kırık, yitik bir aşk öyküsü mü bu?
Yok değil, o kendini biliyor, ben
kendimi biliyorum. Başkasının
bizi nasıl bildiğine kulak tıkamaya
karar verdik sonunda. Bu aşkın her
damlasını büyütüp çoğaltıyoruz
içimizde artık. Ne yokluktan ne
yoksulluktan, tam tersine çok ve
çoğul olduğumuz için seviyoruz
birbirimizi. İnanıyoruz aşkımıza.
İnanıyoruz “öteki”lerin de aşık
olabileceğine.
Barış Sulu
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AMERİKAN ORDUSU İÇİN QUEERLER
Aslı - Chris
Yıllarca gey evlilikleri için mücadele ettikten
sonra Amerikan sivil toplum kuruluşlarının
yeni hedefi LGBT’leri askeri sokmak!
Bill Clinton döneminde yasalaşan “Sorma,
Söyleme (DADT)” isimli kanun, eşcinsel
askerlerin, eşcinselliklerini açıklamadıkları
takdirde askerlik yapmalarına izin veriyordu.
Geçen ay muhafazakar geylerin açtığı bir
dava sonucu federal mahkeme DADT’nin
Amerikan Anayasası’na aykırı olduğuna
hükmetti. Eşcinsellerin açık bir şekilde orduya
girmeleri için yürütülen kampanya [bunların
en büyüğünü İnsan Hakları Kampanyası
(HRC) yürütüyordu] Lady Gaga’nın da destek
vermesiyle epey dikkat çekti.
Sonuç olarak Pentagon bu yıl bu yasayı
kaldırarak eşcinsellerin açık olarak görev
yapmalarına izin verdi.
Peki ama Queer özgürlüğünün hangi
kısmı gezegendeki en baskıcı kurumun
desteklenmesini gerektirir?
Amerikan ordusu yürüttüğü korkunç iki savaş
ve küresel hegemonik gücünü sürdürmeye
çalışmaktan zayıflamış durumda. HRC’nin
açıklamasına göre “DADT’nin kalkmasıyla
Amerikan ordusuna 50 bin Queer girebilir
ve böylelikle ordu eski gücüne dönebilir”.
Açıklamaya anarşistlerin ve radikallerin
cevabıysa “Ordu kendini b….sin”.
LGBT hareketin Amerikan ordusuna karşı
DADT’yi kullanarak gösterdiği direniş,
savaş karşıtı hareketin dahi orduya karşı
mücadelesinden daha etkiliydi. DADT’nin
kalkması bu nedenle genel olarak orduya
karşı muhalefete zarar verdi. Sivil toplum
kuruluşları Queer mücadeleden o kadar
uzaklaşmış olmalılar ki yapılanın Queer
özgürleşmesiyle hiç bir alakasının olmadığının
farkında değiller. Liberal sivil toplum
kuruluşları ortaya “iyi eğitimli ve DADT

kalkar kalmaz askerlik bürosuna koşup vatanı
için savaşacak, cesur, kahraman, vatansever
“ imajını çiziyorlar; ancak gerçek şu ki
ordunun yeni hedef kitlesinde olan gençler
toplumun homofobik ve transfobik nefretine
maruz kalmış, askerlik maaşını almaktan
başka hiçbir şansı kalmamış kişiler olacak.
Amerika sokaklarda yaşayan gençlerle dolu.
Evlerinden kaçmış ya da aileleri tarafından
evden atılmış, iş bulamayan ve kapitalist,
ırkçı, patriarkal, heteronormatif toplum
tarafından yabancılaştırılmış gençler bunlar.
Amerikan ordusunun ölüm makinesinin içine
çekilecek gençler bunlar. Onlara şu vaat
ediliyor: kesişen tahakküm sistemlerinin
onları içine ittiği durumdan çıkış yolunun
orduya girmeleri olduğu. Queerler orduda
psikolojik olarak işkence görecekler; sıklıkla
cinsel tacize uğrayacaklar. HRC’yi fonlayan
şirket çıkarları doğrultusunda öldürmeye
gönderilecekler ve eve kafadan çatlak olarak
dönecekler. Zaten yaralı Queer topluluğunun
bir problemi daha olacak.
ABD’deki siyah insanlar orduda görev
yapabilmek için uzun ve zorlu bir mücadeleyi
kazandılar. Şimdi ordunun birçoğu işçi
sınıfından siyah insanlarla dolu. Bütün bunlar
elbette zengin beyaz ve heteroseksüel
erkeklerin çıkarı için. Durum böyleyken biz
neden hala Queerler’in orduya girmesi için
çalışıyoruz?
Neden liberal sivil toplum kuruluşu
yöneticileri bunun iyi bir fikir olduğunu
düşünüyorlar? Sınırlara Karşı Queerler şu
teoriyi öne sürüyorlar: İmtiyazlı Queerler
hükümet ve şirket aristokrasisindeki
katillerle aynılar. Amerika’daki büyük
LGBT organizasyonlarını yöneten insanlar
ABD’nin emperyal yönetici sınıfının üyeleriya da öyle olmak için ellerinden geleni
yapıyorlar. Onların kampanyalarını milyoner
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donörler destekliyor. Amaçları artık
“özgürleşmek” değil! Dahası 2009 İstanbul
Onur Haftası konuşmacı olarak Stuart
Milk’i ağırladı. Milk DADT’ın kalması için
çalışan zengin beyazlardan biri. O Amerikan
emperyalizminin kültürel elçisi ve o ünlü bir
gey politikacısı. Bu sene San Diego Onur
Festivali’nin destekleyicisi Hewlet Packard.
Packard bir firmanın kurucu CEO’su.
Şimdi anti-kürtaj platformu ile senatörlüğe
oynuyor. İşçi sınıfından renkli bir trans
kadın olan Slvia Rivera gibi ajitatörler -ki
kendisi Stone Wall’da polislere ilk karşılığı
verenlerden birisidir- kendi mücadelelerinin
üzerine kurulan gey kurumlarından şiddetle
uzaklaştırılıyorlar. Riviera New York gey
merkezinden açıkça evsiz Queer gençliğin
problemlerine daha çok dikkat etmelerini
istediği için kovuldu. Ayrıca Queer kadınlar
konferansından da transfobik lezbiyenler
eskortluğunda atıldı. Bunlar onun zor
hayatından iki örnek. Geçtiğimiz günlerde
o unutulmuş ve yoksul bir şekilde öldü.
Ölmeden önce şunu deklare etmişti:
Bizim şu anki ana amaçlarımızdan birisi
HRC’yi yok etmek.
HRC evrensel olarak paylaşılan bir Queer
deneyiminin olduğu fikrini savunuyor;
ancak Justin Timberlake ve Bülent Ersoy’un
deneyimleri ile sokaklardaki trans seks
işçisinin deneyimledikleri arasında bir eşitlik
yok. Queerler arasındaki en imtiyazlıların
tecrübesine dayanılarak hegomonik bir tanım
oluşturuluyor. Ve bu tanımın dışında kalan
farklı tahakküm sistemlerinin keşişimindekileri
ölümcül bir şekilde marjinalize ediliyor.
Sürmekte olan marjinalizasyon trans
bireylerin, renkli Queerler’in, engelli
Queerler’in ve işçi sınıfından Queerler’in
mücadele tarihini siliyor. Onların
oluşturdukları tam Amerikan heteronormatif
Queer imajına uymayan hemen hemen
her şeyi de. Bu yaratılan imaj, militarizmi
destekleme gösterisini sunuyor bizlere; ancak
o Queerler’in pek çoğu militarize olmuş
toplum tarafından eziliyor.
ABD’deki Queer mücadelesi tarihi bir
şiddetli isyan ve ayaklanma tarihidir. Bu tarih

toplumun en çok ezilenler ve kaybedecek hiç
bir şeyi olmayanların eşcinsellerin, transların,
seks işçisi/orospu/fahişelerin, çok az para
kazananların, üniversiteye gidemeyenlerin,
kağıdı olmayan göçmenlerin… Sivil toplum
kuruluşu yöneticilerinin ve ünlülerin değil!
Şimdi HRC Iraklılar’ı öldüren gey askerlerin
şanını anlatıyor.
Pek çok şirket sponsorluğundaki Onur
Festivali anti-kapitalist Queer anarşistler
tarafından sabote ediliyor. Trans bir anarşist
olan Ariel Attak, gey evliliği ve DADT’nin
kaldırılmasını destekleyen demokratik partinin
bir bürosuna saldırı nedeniyle tutuklandı.
Maalesef ABD’deki Queer hareketi çok
parçalı ve bu nedenle dağınık eylemlerden
daha fazlasını yapamıyor. Liberal sivil
toplum kuruluşlarının Queer mücadelesini
üstlenmedeki başarısızlığı düşünülünce,
anarşistlerin Queer elitlerin programlarına
alternatif üretecek bir örgüt oluşturmaları
ve herkes için özgürlüğü savunmaları hayati
önem arz ediyor. Öyle ki bizim bütün
baskı sistemlerine karşı mücadele etmemiz
gerekiyor. Yoksa yaptığımız güç dengelerini
değiştirmekten başka bir şey olmaz. Queer
mücadelesi sadece imtiyazlı Queerler’in
hissettikleri tek tip bir homofobiyi bitirmekle
ilgili olamaz. Biz tahakküm sistemi tarafından
marjinalize edilenlerin tecrübelerine
odaklanmalıyız. Böylece bütün bu tahakküm
şekillerinden özgürleşmeyi savunmalıyız.
LGBT sivil toplum kuruluşları,
heteroseksüellerin imtiyazları için mücadele
ediyorlar. Queer mücadelesi sadece
homofobiye değil transfobi, kapitalizm,
ırkçılık, patriarka, engelli karşıtlığı ve cinsiyet
gibi bütün baskı sistemlerine karşı olmalıdır.
Askerlik kurumu bütün bunların failidir. Biz
onu bedenlerimizle beslememeli, aksine
açlıktan öldürmeliyiz.
Amerikan Queerler, HRC ve bütün diğer
bayrak kuşanmış asker kucaklayan LGBT sivil
toplum kuruluşları yanıp kül oluncaya kadar
özgür olmayacaklar.
Queerler sizlere sokaklarda ihtiyacımız var!
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ODTÜ
LGBT
DAYANIŞMASI
NEDİR?
Biz ODTÜ’de İngilizce derslerinin
vazgeçilmez alay konusu olan;
yurtlardan atılan, dövülen, hakaret
edilen; “buradayız” diye haykırmamıza
rağmen yok sayılan, patolojikleştirilen;
sapkınlıkla, ahlaksızlıkla suçlanan; düzgün
davranmaya, daha fazla erkek olmaya ya
da kadınlığını bilmeye davet edilen “O”
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transeksüel
bireyleriz.
Ataerkil, kapitalist sistemin ikili cinsiyet
ve bu cinsiyetlerin biyolojik ve toplumsal
zıtlığı kurgusu üzerinden doğallaştırılan
heteroseksüel normlara uymayı
reddediyoruz. Kendi var oluşumuzun değil,
farklılığa izin vermeyen sistemin, egemen
kültürün hastalıklı olduğunu düşünüyoruz.
2008 yılı bahar döneminden beri, görünür
olmak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
üzerinden farkındalık yaratmak, yaşanan
ayrımcılıklara ve nefret suçlarına dikkat
çekmek ve LGBT bireylerin kendilerini
özgürce ifade edebilecekleri sosyal bir
ortam yaratabilmek için ODTÜ LGBT
Dayanışması adı altında çeşitli çalışmalar
yürütmekteyiz. Ancak 3 aydır süren
topluluk olma çabalarımız ODTÜ
Rektörlüğü ve Kültür İşleri tarafından
defalarca kez homofobik, bifobik ve
transfobik tutumlarla karşılanmış ve
geldiğimiz noktada topluluk olma talebimiz
resmi olarak reddedilmiştir.

ODTÜ
LGBT
DAYANIŞMASI
NEDİR?
Topluluk Başvurusu Süresince
Başvurumuz geçtiğimiz dönem, 2010
yılının Ekim ayında başladı. Bizim için en
büyük sıkıntı topluluk odası bulmaktı.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı,
fakülte içinde verecek odamız yok
dedikten sonra, piyasa toplulukları da
denebilecek Finans Topluluğu ve Genç
Girişimciler Topluluğu’na iki ayrı oda
tahsis etti. Hem de bize yer yok denilen
fakültede. Şu anda da fakültede halen
toplulukların kullanabileceği boş bir oda
mevcuttur. Sonunda, topluluk odası
sorununu Sosyoloji Topluluğu’nun yardımı
sayesinde aştık; fakat tüm “teknik engeller”
ortadan kalktığında Kültür İşleri Müdürü,
kendisinin genel kurulu topladığını ve
topluluğumuzun amaçlarının ODTÜ
yönetmeliğindeki topluluk olma kıstaslarıyla
örtüşmediği için kabul edilemeyeceğini
ve bunun son yanıtları olduğunu açıkladı.
Topluluk başvurularında yapılması gereken
Kültür İşleri’nin başvuruyu değerlendirip
rektörlüğe göndermesiyken, Kültür
İşleri daha rektörlüğe başvurumuzu
ulaştırmadan bize kurul kararı varmışçasına
topluluk olamayacağımızı bildirdi diğer bir
deyişle. Kendilerinden resmi ret cevabı
istediğimizde ise tamamen söylemini
değiştirerek “Çocuklar benim genel kurul
dediğim arkadaşlarla oturduk konuştuk
mantıksız bulduk” dedi ve son merciin
kendileri değil rektörlük olduğunu
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söyleyerek resmi ret belgesini rektörlükle
görüştükten sonra verebileceğini söyledi.
Buradaki bu çelişkili, samimiyetsiz tavır
daha önce Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Topluluğu’nun iki senelik
topluluk olma çabasından, yalancı şahit
bulunarak okul güvenliğinin kollanıldığı taciz
soruşturmalarından da anımsanacaktır.
Rektörlükle görüşmeye gittiğimizde ise
bize söylenilenler aynıydı; ODTÜ LGBT
topluluk olamazdı, topluluk olmak için
yeterli değildi; fakat bu görüşme sırasınca
ve sonrasında yapılması gerekenler
yapılmamıştı. Yani rektörlüğe başvurularak
resmi bir ret cevabı istenmemişti.
Başvurumuzun kabulü ya da reddi
rektörlüğün elinde olması gerekirken
topluluk başvurumuz işleme alınmamıştı.
En nihayetinde baskılarımız sonu 23 Aralık
Perşembe 2010 günü ise Rektörlükten
resmi ret belgesini almış bulunmaktayız.
Bu belgede kabul edilmeme nedenimiz
“‘Kimlik’ ve ‘duyarlılık yaratmak’,
‘bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar
yapmak’ topluluk amacı ve topluluk
kurmak için yeterli değildir.” olarak
gösterilmektedir. Bu açıklama bile topluluk
amacının anlaşılmaya çalışılmadığının başlı
başına bir kanıtıdır.
Homofobik, Bifobik
ve Transfobik ODTÜ
ODTÜ’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Topluluk Girişimi’nin 2007
yılında başlattığı topluluk olma süreci
yirmiden fazla kez türlü bahanelerle
geri çevrilmişti. Kültür İşleri defalarca
derslerimizle ilgilenmemizi, böyle şeylerle
pek de uğraşmamız gerektiğini öğütlemişti.
ODTÜ LGBT Dayanışması resmi bir
topluluk olmasa da 2008’den bu yana okul
yönetiminin sansürleriyle karşılaşmaktadır.
Bilindiği gibi 2010 yılı bahar şenliklerinde
izinli etkinliklerimiz Kültür İşleri tarafından
engellenmiştir. Üniversite yönetiminin
homofobik, bifobik ve transfobik
tutumunu, tahminlerimizi doğru çıkararak

ODTÜ LGBT Dayanışması’nın topluluk
olma başvurusunda somut bir şekilde
ortaya koymuştur. ‘ Kadın kimlik değildir’,
‘ODTÜ’de eşcinsel mi varmış’, ‘Ben hiç
tacize uğramadım, ben kadın değil miyim?’,
‘Ataerkil de kimmiş?’, ‘Biz de sorunlar
yaşıyoruz topluluk mu kuralım şimdi? ‘
,’Şimdi öbürleri (heteroseksüeller) de
topluluk kursa ne yapacaksınız?’ , ‘Tabi
ki bu sizin cinsel tercihiniz’ , ‘Kimlikler
üzerinden topluluk kurmuyoruz.’ , ‘Cinsel
topluluk kurmuyoruz’, ‘ Biz sadece
kültürle ilgili topluluklar kuruyoruz’ , ‘Gidin
başka topluluklarla okuma çalışmaları
yapın, bilincinizi öyle yükseltin’ , ‘Siz
kurulursanız Karakartallar da topluluk
olmak ister’ gibi ifadeler, ayrıca ODTÜ
LGBT Dayanışması’ndan geliyoruz
dediğimizde gözlenen tavır değişikliği
de bu tutumu açıkça gözler önüne
sermektedir. Yukarıdaki ifadeler aslında
cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili
farkındalık yaratılmasının ne kadar acil bir
ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm
bunların yanı sıra, Kültür İşleri Müdürü’nün
adeta ant içerek “Ben burada olduğum
sürece bu topluluğun kurulmasına izin
vermem.” dediği de bilinmektedir.
Önümüzdeki süreçte yaşanan bu
ayrımcılıkları ve usulsüzlükleri teşhir
etmeye ve hukuki yollardan takip etmeye
devam edeceğiz. Okul yönetiminin
homofobik, bifobik ve transfobik tutumunu
anlatabildiğimiz her yerde tekrar tekrar
anlatacağız. Sansürleriyle bizi yıldırmaya
çalışan Kültür İşleri’ne inat, etkinliklerimize
devam edeceğiz. Hepimiz, zorunlu
heteroseksüelliğin ve katı cinsiyet
kimliklerinin doğduğumuz andan itibaren
çeşitli biçimlerde bize dayatıldığı cinsiyetli
bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın dışında
var olmak mümkünlüğünü her gün bir kez
daha haykırmak için, biz, ODTÜ LGBT
Dayanışması olarak mücadelemizden asla
vazgeçmeyeceğiz.
ODTÜ LGBT Dayanışması
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Trans kimlik terimi, eşcinsel ve biseksüel
kelimeleri gibi, yeni bir kullanım ve henüz
kırk yıllık bile değil. Ancak heteroseksüel
terimiyle kıyaslandığında da bir o kadar
eski; zira Batı, normal kabul ettiği
ve normalleştirdiği cinsiyet anlayışını
tanımlamaya gerek duymayıp, öncelikle
farklılaştırdığı eşcinsel ve trans kimlikleri
tanımlayarak, heteroseksüel kimliği
ancak ötekileştirdiği kimlikler üzerinden
tanımlayabilmiştir. Transgenderal kelimesinin
basıldığı ilk eser 1969 yılında Virginia
Prince’in Transvestia adlı dergide yazdığı
makalesidir. Ancak 1978lerde yazar bunun
yerine Transgenderist terimine geçiş
yapmıştır ve trans kimlikleri üç kategoriye
ayırmıştır: Travesti, Transeksüel, ve
Transgenderist. Kendisinin de son kategoride
gören Prince, bu kategorideki bireylerin
herhangi bir cerrahi operasyon geçirmeksizin
karşı cinsin dış göstergelerini benimsediklerini
ifade etmiştir ve onlara erkek-kadınlar (malewomen) ismini takmıştır.
Kısa bir süre sonra çok daha farklı bir trans
kimlik anlayışı ortaya çıkmıştır. Prince’in
sınıflaması beden, cinsellik ve toplumsal
cinsiyet arasındaki ilişkiler üzerine bir bakış
açısı ortaya koymuştu. Yeni ortaya çıkan
trans kimlik kavramı ise böyle kavramsal
bir ön koşul sunmaksızın travesti ve

transeksüellerin varlığını kabul edip her
ikisini de kapsama görevini üstlenmiştir.
Bu noktada trans ön ekinin kullanıldığı
terimlere getirebileceği anlamsal nüanslardan
bahsetmekte yarar var: dönüşüm olan trans,
geçiş olan trans ve sınırların ötesine geçen,
tanımlamaları aşan trans arasındaki ayrımın
farkında olmak önemli. Trans kimliğin
ilk oluşumunda ilk iki anlamın ön planda
olduğunu kabul etmek gerek. Bu durum 90lı
yıllara kadar da geçerliliğini korudu. Ancak
90larda trans kimlik terimi ‘sınırları ihlal
eden / tanımların ötesine geçen’ anlamında
kullanılmaya başladı.
Farklılıkları tanımlama adlandırma kaygısı,
temeli Aristoteles’e, Eflatun’a kadar
uzanan, batının metafizik düşünce sistemini
oluşturan ve Viktorya Çağı’nda altın devrini
yaşamaya başlayan ikili düşünme ve normlar
belirleme takıntısından başka bir şey değildi
aslında. Michel Foucault’nun Cinselliğin
Tarihi’nde anlattığı gibi tüm farklı kimlikler
17.yüzyıldan beri zaten ötekileştiriliyor ve
baskılanıyordu. Kimlikler sosyal, dini, daha
sonra da tıbbi ve hukuki söylemlerle kontrol
altına alınıyor ve normal tanımının dışındaki
tüm kimliklere karşı sistematik söylemsel
bir mücadele yürütülüyordu. Böylece
farklı cinsel kimlikler psikolojikleştiriliyor,
tıbbileştiriliyor ve farklı kimlikler üzerindeki
baskı meşrulaştırılıyor, onanıyordu.
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1990’larda trans kimlik yeni bir oluşum ve
kuramsallaşma içine girmeye başladı ve
bu kuramsallaşma aktivist trans bireylerin
oluşturduğu dayanışmalarda da büyük önem
kazandı. Hem travesti hem transeksüel
kavramlarını kapsayan trans kimlik terimi
tüm farklılıklara kendini açtı ve ikili
düşünmenin ötesine geçme anlamının
üzerinden kuramsallaşmayı, kurumsallaşmayı,
politikleşmeyi, radikalleşmeyi sürdürdü.
Feminizmin doğuşu ve gelişiminde olduğu
gibi, trans kimlik politikaları da batıda
öncelikle eşitlik mücadelesi üzerinden
başlattı mücadelesini, ancak daha sonra
kadın ve erkek üzerinden cinselliğe ikili
bakışın kendisine savaş açtı. Zira kadın ve
erkek rolleri, toplumsal cinsiyet algıları
ataerkil düzende varlıklarını sürdürdükçe,
ne eşcinsel ne de trans kimliklerin uğruna
mücadele verdikleri konuma ulaşmaları
mümkün olmayacaktı. Bugün Türkiye’de
de kadın hala ikinci sınıf cinsiyetken, erkek
eşcinselliğin genelde kabul görmesini ve
buna alkış tutulmasını bekleyemeyiz. Ataerkil
sistemlerde egemen erkeğin kendini kadın
kılığına sokması veya kadınsı davranışlar
sergilemesinin kabul görmeyişi aslında
kadına olan bakışta bir sorun olduğunu
açıkça göstermektedir. Zira bu kadınsı
erkekler erkekliğin şanına yakışmayan,
hakaretvari tavırlar sergilemektedir ataerk
için. ‘Erkek Fatma’, ‘erkek gibi kız’ gibi
ifadeler daha çok iltifat amaçlı kullanılırken
kadınsı veya kız gibi ifadelerinin erkeklerde
hakaret için kullanılması bu ayrımcılığı
açıkça göstermektedir. Bu konudaki
daha net bir örneği İranlı trans bireylerin
konumlandırılmasında görebiliriz. İran’da
insanlar ya kadın ya erkek; ikisinin ortasına
tahammül yok. Dolayısıyla eşcinseller
de trans kimliklerin yanı sıra ameliyata
zorlanıyor ve belgeselde röportaj yapılan
cerrah son on iki yılda 400ün üzerinde
ameliyat gerçekleştirmiş olmakla ve bu
rakamın Avrupa’nın on katı olmasıyla
övünüyor. Ameliyat masraflarının da yarısı
devlet tarafından karşılanıyor. Dıştan
bakıldığında bu durum devletin trans kimliği
tanıması ve ona desteği gibi görünse de,

aslında devlet ve ideolojinin iki biyolojik
cinsiyet arasında olması gerektiğini
düşündüğü keskin sınırı korumak için her
şeyi yaptığının bir göstergesinden başka bir
şey değildir. Ameliyat yolunu seçenlerin
çoğu aslında ameliyat istemiyor ancak
erkek bedeninde olup erkeklerle olmanın
imkanı yoktur İran’da. Toplumca kabul
görebilmek ve şiddetten bir nebze olsun
kurtulmak için hem eşcinsel erkekler
hem de trans sürecindeki erkekler
cinsiyet değiştirme ameliyatlarına mecbur
bırakılmaktadır. İdeoloji insanları öylesine
derinden baskılamış ve insanlar ideolojiyi
öyle içselleştirmişlerdir ki ameliyat öncesi
veya sonrası röportaj yapılan bazı trans
bireyler asla eşcinselliğe hoş bakmadıklarını,
eşcinsellerle arkadaşlık etmediklerini, bunun
günah olduğunu söylemektedirler. Kendileri
kadın olup bu günahtan kurtulduklarına
inanmakta, baskı gören eşcinselleri ise
suçlamakta dışlamaktadırlar. Türkiye’de ise
tam tersine, görünürlük açısından tacize ve
şiddete çok daha fazla maruz kalan trans
kimlikli bireyler heteroseksüel ve eşcinseller
tarafından dışlanmaktadırlar. Bunlar göz
önüne alındığında, farklı cinsel eğilimlerin ve
kimliklerin doğru algılanması ve kabullenilmesi
için aslında öncelikli olarak trans veya eşcinsel
kimlikleri anlatmaya çalışmak değil, kadın/
erkek ikili düşünce sistemi üzerine kurulu
olan cinsellik ve cinsiyet eğitimini kökten
değiştirmek gereklidir.
Cheshire Calhoun gibi bazı yazarlar bugün
belki hala eşcinsel ve trans kimlikleri ırk ve
toplumsal cinsiyet ile mukayese ettiklerinde
LGBTT bireylerin diğer ayrımcılıklara karşı
avantajlı olduklarını savunmaktadırlar.
Zira onlara göre bu kimlikler, cinsiyet ve
ırktan farklı olarak, daha çok anti-semitizm
vakalarında olduğu gibi gizlenebilirler ve
bu durumda LGBTT bireyler baskılanmaz.
Ancak görünürlük / gizlilik göreceli
kavramlardır ve gizlenmenin ne kadar
özgürlük getireceği de ayrı bir tartışma
konusudur. Gizlenme ihtiyacı trans kimliğe
karşı ortaya çıkan transfobiden doğar.
Farklı toplumlarda farklı göstergelerle ve
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farklı şekillerde ortaya çıkabilir transfobi.
Bilgisizlikten kaynaklanan bir gaf, kırıcı bir
sözün yanı sıra, dini veya kültürel ideolojiler
sonucu psikolojik hatta fiziksel şiddetle de
kendini gösterebilir. Ancak trans kimliğin
karşılaştığı sorunlar bununla sınırlı kalmaz.
Örneğin sığınma evlerinde ve hapishanelerde
erkeklerle birlikte kalmaya zorlanırlar. Son
yıllarda dünyada bazı yerlerde bu konuda
adımlar atılmıştır. Örneğin New York
Evsiz İnsanlar Hizmet Birimi bu konudaki
ayrımcılığı 2006da sona erdirmiştir.
Türkiye’de bu konuda herhangi bir sıkıntı
asla yoktur, zira evsiz trans birey yoktur(!)
Trans kimlikli bireyler zaten zorunlu seks
işçiliğinden yeterli parayı kazanıp rahat rahat
bir ev geçindirebilmektedirler(!) Transfobinin
ortaya çıkabildiği bir diğer alan sağlık
sektörüdür. Medeniyetin beşiği olmakla
övünen ülkelerde bile hasta trans kimlikli
olduğu için tedaviye yanaşmayan sağlık
uzmanları olabilmektedir. Oysa özellikle
cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecine
giren trans bireylerin düzenli kullanmak
zorunda oldukları hormon ilaçları vardır.
Türkiye’de böyle bir sorun da kesinlikle
yoktur. Trans kimlikler zaten kamuda veya
özel sektörde çalışamadıkları için sağlık
güvenceleri olamaz. Güvenceleri olmadığı
için de kamuda transfobiyle karşılaşma
ihtimalleri yoktur. Zorunlu seks işçiliğinden
özel hastane masraflarını karşılayabilecek
parayı fazlasıyla kazanan trans bireyler zaten
genelde iş kazasına uğradıklarında boğazları
kesilerek veya onlarca bıçak darbesiyle
öldürüldüklerinden, hastane masrafları da
çıkmamaktadır(!) İş sektörü transfobinin
ortaya çıkabildiği bir diğer yaşam alanı
Batı’da. 1999da San Francisco’da bile trans
bireylerde %70 oranında işsizlik görüldü.
İşe alımlarda bazen açıkça bazen de örtülü
şekilde transkimlikler işe alınmamaktadır.
Aynı şekilde işten çıkarmalarda da çoğu
zaman farklı gerekçelerle trans kimlikler
işten çıkarılmaktadır. Türkiye’de işsizlik
oranı genelde olduğu gibi trans bireylerde de
çok çok çok düşüktür(!) Seks işçisi statüsünde
çalışmayan trans birey yok gibidir. Zaten
trans bireylerin kamuda veya özelde

işten çıkarılması veya iş görüşmelerinde
ayrımcılığa uğramaları söz konusu bile
olamaz zira bu bireyler işe girmek bir yana,
iş görüşmesine dahi çağrılmazlar. Son olarak,
transfobi lezbiyen gey, biseksüel birey
veya topluluklarında bile görülmektedir.
Örneğin trans kadınlar kadın topluluklarına
alınmayıp, trans erkekler daha önce
parçası oldukları lezbiyen topluluklardan
dışlanabilmektedirler. Türkiye’de de
eşcinsel barların bazılarına trans kimlik kabul
edilmemektedir, bazılarına ise beyaz translar
alınıp diğerleri alınmamaktadır. Aynı şekilde
lezbiyen ve gey gettoları da bulunmaktadır
ve bu gettolar, mücadele ettikleri düşmanlar
ortak olduğu halde, içlerine kendilerinden
olamayan kimlikleri kabul etmemektedirler.
Oysa homofobi ve transfobinin ülkemizde
devlet eliyle güçlendirildiği 21. Yüzyılda,
cinsel kimlik ve yönelimler konusunda
gerçekten somut adımlar atmak istiyorsak
trans kimliği sınır karakoluna tek başına
gönderip hunhar saldırılara maruz bırakmak
yerine hep birlikte mücadele etmeliyiz
karşı karşıya olduğumuz heteronormatif
ideolojilerle.
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Bu sayımız için Aras Güngör, Emre
Yalgın’ın Teslimiyet isimli filminde rol alan
LGBT aktivistleri Buse Kılıçkaya (Mavi) ve
Seyhan Arman’la (Hayat) sohbet etti.
Aras - Buse
Aras: Bu ilk oyunculuk deneyiminiz. Filmi
izleyenlerden oyunculuğunuza dair nasıl
eleştiriler aldınız?
Buse: Ben bunu başarabileceğimi
düşünmüyordum. Yıllardan beri Pembe
Hayat, Kaos GL ve diğer LGBT örgütlerle
çalışan bir insan hakları aktivistiyim.
Film benim için ilginç bir deneyimdi; bir
süre sonra oyun gibi gelmeye başlamıştı.
Söylediklerine göre her oyunundan sonra
oyuncu kendini seyrettiğinde “Keşke şurayı
şöyle oynasaydım” der diyorlardı film çekimi
esnasında. Ben hiç böyle bir şey demedim.

Orada oyuncu değildim aslında. Kendi iç
dünyamı yansıtmaya çalıştım.
Aras: Teslimiyet’tekine benzer tanıklıklarınız
var mı?
Buse: Öncelikli olarak bu filmin benim
için çok farklı anlamı vardı. Öldürülen
Çağla arkadaşımızın kıyafetini giymek… Ve
öldürülen transeksüeller anısına biraz da
hissederek girdiğim bir oyundu. Ben filmi
hep böyle anacağım. O filmi her izlediğimde
aklıma onlar gelecek. Çağla’nın abisi de
kıyafetleri Pembe Hayat’a bağışlamıştı ve
biz de Pembe Hayatlı aktivistler olarak
filme bağışladık. Hayat bulsun, tekrar can
bulsun, bu hikayeyle yaşatalım dedik. Benim
aklımdaki tamamen Çağla’nın o haliydi;
abisinin haliydi. Hepimiz de onun kıyafetlerini
giyerken şunu düşündük filmde: Bu
Çağla’nındı. Bunu derken sette de Çağla’nın
bir izi vardı. Kimi zaman oturup ağladığımız
oldu kıyafetini giydiğimizde, öldürülen
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başka arkadaşlarımız aklımıza gelerek. O
ağladığımız gün, hiç unutmuyorum, tecavüz
sahnesi çekiliyordu aynı zamanda sette. Bir
çığlık duydum; tecavüz sahnesinin çekildiğini
bilmiyordum; irkildim birden. Ayta’yla
birlikte oturmuş ağlıyorduk. O çığlık benim
için var olan feryattı aslında; filmi bir şekli ile
anlatan bir şeydi. Hayatın içinde bin bir türlü
tecavüz şekli var. Her alanda aslında tecavüz
şekli var. Her alanda tecavüze uğruyoruz
aslında. Bazen rüyanda tıkanırsın, bağırmak
istersin, çığlık atmak istersin. Aslında içinden
atıyorsundur; ama dışına yansıtamıyorsundur.
Sesinin çıkmadığını anlarsın ve uyanırsın.
O tecavüz sahnesi çok şeyler anlatıyordu
aslında; o çığlık çok şey anlatıyordu. Biraz
anlatmaya çalıştım o çığlığı. Polisin insanları
yakalama sahnesi, bir andaki baskın sonra
bir transı dövmüş olması ve artık gözden
çıkartılmış bir şekilde ölüme atması, dışarıya
atması arabadan… Ölmediyse bile bir yerde
ölsün diyerek elini kirletmeden yaşamak
istemesi. Hangisi insanlık? Bu film benim
hayatımda önemli bir yer tutuyor. Film adına
da hiç konuşmuyorum; ikinci röportajım
galiba; Pembe Hayat’a verilmesi gerektiğini
düşündüğüm için veriyorum bu da geçsin

lütfen. Bin bir türlü şeyi anlatan, çok güzel
ve Türkiye’de ilk deneme olması açısından
da çok önemli. Yönetmenin, senaristin ve
oyuncuların tamamen kenetlendiği, kimsenin
ücret almadan emek verdiği bir film haline
dönüştü bu film. Yani bir emek filmi aslında
aynı zamanda…
Aras: Medyada travesti ve transeksüel
bireyler hep olumsuz şekilde gösteriliyor.
Teslimiyet bu anlamda travesti ve
transeksüel bireylerin yaşam gerçekliğini
yansıtıyor mu?
Buse: Medyada artık bir şey gösterilmez
hale geldi. RTÜK sağ olsun, sistemin kendisi
sağ olsun, artık hiç bir şey gösterilmiyor şu
geldiğimiz dönemde. Konu LGBT bireylere
geldiğinde medya bunu hep alaycı bir şekilde
ele alıyor veya trans bireyleri şiddet yanlısı,
sapık, sapkın insanlar olarak gösteriyor.
Türkiye’deki az sayıda LGBT aktivistlerinin
verdiği emeği medya görmezden gelse
de, bu emek Beyoğlu’nda beş bin kişinin
sokağa dökülmesini sağlıyor. Demek ki bir
emek var ve o emeği güzel yaygınlaştıran,
genellikle alternatif bir LGBT medyası var
aslında. Ana akım medyanın büyük bir kısmı
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ise büyük şehirlerde yaşamayan insanlara
zarar veriyor. Bir kasabada eşcinsel olan bir
bireye, kendisini açmak isteyen bir bireye,
köyündeki bir kadına… Mesela benim hiç
unutamadığım bir hikaye var. Küçükken yıkık
bir ev beni çok çekmişti. “Anne, bu kimin
evi?” diye sorduğumu hatırlıyorum. “Burada
bir kız kendini astı; hiç de bir şeyi yoktu.”
diye cevap vermişti annem. Buna benzer
olaylarda aklıma gelen ilk şey kasabada LGBT
olmanın ağırlığını yaşayan insanların çektiği
sıkıntılar. Bu gibi durumlarda medyanın rolü
olduğunu sezinliyorum. Şu an gerçekten aklı
başında olan bir insanın çok fazla televizyon
seyretmesini de doğru bulmuyorum ben.
Sistem önüne koyuyor; bunu sunuyor;
hazırlıyor ve vermek istediğini veriyor.
Aras: Teslimiyet’i Türkiye’deki LGBT
harekete ve sinemaya katkıları açısından nasıl
değerlendiriyorsun?
Buse: Filmde dört transı dört transın
oynaması çok önemli. Bu anlamda
Türkiye’de çekilen ilk uzun metrajlı
film olması, vizyona girmesi, belki de
hayatında hiç trans görmemiş, transfobinin,
homofobinin ve bifobinin ne olduğunu

bilmeyen insanların merak edip o filme
girmeleri önemli. Aynı şekilde LGBT bireyler
de transfobileriyle yüzleşmemiş olabiliyorlar
veya transfobiye karşı nasıl bir yerde
duracaklarını konumlandıramayabiliyorlar. Bu
nedenle harekete ve sinemaya katkılarının
büyük olduğunu düşünüyorum.
Aras: Film aynı zamanda iki transeksüel
kadının aşkını anlatıyor. Bu konuda neler
söylemek istersin?
Buse: Aslında burada altını çizmemiz
gereken nokta şu: Birbirine aşık iki insan,
yaşadıkları o küçük kasabada iki kadın ve bir
tanesi kendisini kaçıp kurtararak yaşamını
kuruyor. Diğeri ise babası tarafından şiddet
görerek, zorla evlendirilerek çoluk çocuk
sahibi oluyor. Ve o kadın sevdiği kişinin
nasıl geleceğini bilmezken bir gün beyaz bir
kıyafetle karşısına çıkıyor. Beyaz kıyafeti
ve kendisinin sevgilisine duyduğu aşkı
kadınlığıyla yine yaşıyor. Artık karşısında
erkeksi birisi yok; çünkü zaten o, onun
için hiç bir zaman erkek değildi. Karşısına
istediği ve düşlediği gibi, rüyasındaki gibi
bir kadın olarak tekrar çıktı. Lezbiyen veya
biseksüel kimlik transeksüeller için de ayrı
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bir mücadele alanı. Trans kadınlar bugünün
deyimiyle aktif ve pasif ilişki yaşarlardı; ama
gelgelelim, kadın erekte olamaz meselesine
takılırlardı. Kadına yüklenen toplumsal
roller de lezbiyen trans ilişkilerde yeniden
üretilebiliyor. Hayat’la Mavi’nin arasındaki
ilişki ise farklı. Tekrar bir araya geldiklerinde
hayatlarının değiştiğini görüyorlar. Hayat,
hayatın içinde değişmiş; Mavi de onun
aşkının peşine düşmüş. Birinin istediği
evindeki üç transa sahip çıkabilmek, yani o
dönemin “anneliği”. Mavi’ye ise Hayatı’ın
yanında olmak yetiyor. Mavi aslında bir aşkın
nasıl yaşanacağını terasta sigara içerken
anlatıyordu. “Zordur lan bu gacıyla hayat”
cümlesi çok önemli bir cümleydi. Tarif
ettiği şey tamamen aşka olan bağlılık. Nasıl
yaşamalı aşkı? Aşkı yaşamanın şekli şemali
bazen iki çocuk ve aileni arkanda bıraktırır
ve o aşk yaşanır bir şekliyle. Dokunsan da
dokunmasan da, hissetsen de hissettirmesen
de yaşanır ve bir gün yaşanır. Hiç görmeden
bile yaşanır.
Aras: Buse eklemek istediğin bir şey var mı?
Buse: Öncelikle Lubunya’da emeği geçen
bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Lubunya’ya böyle bir röportaj vermek
benim için de çok önemli. Onun dışında film
hakkında söylemek istediğim şey gerçekten

çok Lubunya bir filmdi :) Oradaki dayanışma
Lubunya dayanışması gibiydi. Güzel bir
çalışma alanı; güzel bir film. Son söz filmi
izleyen insanların; ancak ben bu gibi filmlere
destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Seyirci kitlesi geniş olursa bundan sonraki
filmlerin de çekimi ve vizyona girmesi
kolaylaşacaktır. Bu da aktivizmin bir parçası.
Emek veren insanların emeğine sahip çıkmak
ve eleştirilerde bulunmak gelecek filmlere
katkı sağlayacaktır.
Aras - Seyhan
Aras: Teslimiyet’i Türkiye’deki LGBTT
hareketine ve Türk sinemasına kattıkları
açısından değerlendirir misiniz?
Seyhan: LGBTT hareketi ve Türk sineması
açısından bir ilk Teslimiyet; çünkü ilk defa
ana rol dağılımında (ana castta) transeksüel
bireyler yer alıyor. Daha önce mutlaka konu
itibari ile bu tarz filmler çekildi; çekilmiştir;
ama bu kadar cesaretlisi hiç olmamıştı.
Maalesef Teslimiyet hiçbir yerden destek
görmediği için zor şartlarda çekildi ve bazı
eksikleri var; ama LGBTT camia açısından
baktığımızda bu hatalar, eksikler, gedikler
çok da önemli olmamalı; çünkü bu film
bizim filmimiz.

otuz bir

Aras: Oyunculuk açısından eleştirmenlerden
veya filmi izleyenlerden nasıl tepkiler aldınız?
Seyhan: Açıkçası çevremden ya da film ile
ilgili yorum yapan herkesten çok olumlu
tepkiler aldım. Oyunculuğumu beğendiğini
ya da çok beğendiğini söyleyen kişiler oldu.
Belki de benim çevremden kişiler olduğu
için öyle söylediler; bilemeyiz. Önemli olan
benim ne düşündüğüm aslında. Dönüp
baktığımda “keşke şurada şöyle oynasaydım”
ya da “tekrar çekilse şu şekilde davranırdım”
dediğim oluyor (genelde biten işlerimi pek
beğenmem). Teslimiyet’in diğerlerinden
farkı şu: Sette piştim; zorlandığım anlar
da oldu; ama çok şey öğrendim buradan
bakınca benim için de birçok ilk gerçekleşti
bu filmde.
Aras: Film bize Türkiye’de yaşayan
travestilerin hayatlarından kesitler sunuyor.
Peki filmin gerçeği yeterince yansıttığını
düşünüyor musunuz?
Seyhan: Aslında Türkiye’de yaşayan
transların hayatı diyemeyiz; çünkü sadece
bir kısmının hikayesinden kesitler var.
Tarlabaşı’nda yaşayan ve seks işçiliği yapan

dört trans kadının hikayesi, hatta hayatlarının
bir kesiti diyebiliriz. Sonuç olarak kurmaca
bir film; tamamı ile her şeyi anlatamaz.
Yine de çok gerçek bir hikaye; çok içerden
yazılmış bir senaryo. Zeynep ve Emre’yi
tekrar tebrik etmek lazım.
Aras: Eklemek istedikleriniz?
Seyhan: Maalesef ki LGBTT camiası filme
gereken ilgiyi göstermedi; seyirci sayısına
baktığımızda bunu anlayabiliriz. Evet, filmin
halkla ilişkileri diğer filmlerde olduğu gibi
yapılamadı ve evet sadece beş kopya ile
vizyona girdi; ama bunlar filme gitmemek için
bahane olmamalıydı. Filmde oynamasaydım
ve filmi beğenmeyeceğimi düşünseydim
bile sinemaya koşardım ki LGBTT camiada
yapılan bir işi beğenmeyeceğimi bile bile
gidip izliyorum; destek oluyorum. Ben
beğenmesem de beğeneceğini düşündüğüm
kişilere yönlendiriyorum. Her zaman
sadece konuşuyoruz “aa bize şunu dediler,
bunu yaptılar” diye ama dönüp de içimize
bakmıyoruz. Birbirimize destek olmuyoruz.
Lütfen önce iğneyi kendimize batıralım.
Aras: Teşekkür ederiz.

YAŞASIN
BARIŞ!
Trans kadın olmak her nefeste, “amlı” olmak
her adımda direnmektir…
Trans erkek olmak her nefeste direnmek,
erkek olmak her nefeste ayrıcalıklarını bir
kalemde çizebilecek kadar erkek olmamak
demektir…
Erkek olmamak: “İbne Ahmet diye kaydet
adımı”, “hamsi için götümü veririm”, “beni
elledi, ondan yumruk attım”, “babam bana
tecavüz etti, dedem de”, “ben onu kadın
olmadığı için sevmiyor değilim ki, o olduğu
için seviyorum”… cümlelerini kamusal alanda
da, özel alanda da kurabilmektir… “Hepimiz
travestiyiz” sloganını attırabilmektir erkek
olmamak… Yürekli olmak da…
Erkekler yürekli, kadınlar ise korkak
değildir…
Yüreğin de korkaklığın da cinsiyeti olmaz
Yürek cinsiyeti aşar, korkaklık da…
Yürekli olmak, 18 yaşında bir gencin cebinde
taş, elinde sopa, çakı, belinde silah olmadan,
yalnızca bedeniyle ve yine yalnızca sözleriyle
bir tomanın karşısında en önde dimdik
durabilmesidir. Bu genç erkek midir, kadın
mıdır, trans mıdır, interseks midir, cinsiyetini,
cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini tanımlamak
gerçekten gerekir mi? Gerekmez; o an o
genç tüm kavramları yıkmıştır artık. İlla ki bir
kategoriye sokacaksak onu, o artık maddi
mi, manevi mi, ne menemdir bilinmez bir
kategoridir o: yürektir!
Korkak olmak eli taşsız, sopasız, cebinde
biber gazı, gaz bombası olmayan, belinde
silah olmayan o gence karşı 1’e 5, cebinde
silahla, elinde gaz bombasıyla, “su

hortumuyla” durmak demektir. Korkağın
cinsiyeti olmaz; cinsel yönelimi olmaz;
cinsiyet kimliği olmaz. Korkağın bedeni
olmaz; sloganları olmaz; sözü olmaz. Korkak,
artık tüm kategorileri aşmış, öyle bir noktaya
düşmüştür ki çocuğu yaşında, elinde beyaz
bayraklı, aydın genç karşısında elinde
kullanabileceği yalnızca şiddeti kalmış, biçare
bir vaziyette rezil olmuştur artık.
Bu mektubumda, sizinle bu kısa
dertleşmemde aslında milyarlarca insanı
andık: bazısını takdir, sevgi, aşk, hayranlıkla
andık; bazısını ise yergi… Buradan polise
seslenmek istiyorum: Siz coplarınızı,
öğrenciler taşlarını bıraksın! Yaşasın barış!
Yaşasın demokrasi! Yaşasın işçilerin birliği,
halkların kardeşliği! Hatta Yılmaz Erdoğan’ın
dediği gibi “Hep kardeş olacak değiliz ya,
yaşasın halkların sevgililiği”…
Ve son olarak Grup Ekin…
“Korkaklar! Haydi! Tanklarınız, toplarınızla
gelin! … Kucaklıyoruz ölümü! Varsa
cesaretiniz gelin!”
Elçin Kurbanoğlu

