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Dosya konusu “LGBT Aktivizmi” olan Lubunya dergisinin 8. sayısıyla tekrar sizlerleyiz.
“Aktivistin Sevişmesi Caiz Midir?” yazısı ile Bawer Çakır, “Gönüllü ya da Aktivist” yazısı ile Gülistan Aydoğdu,
“Heteroseksizm karşısında cinsel kimlikler, LGBTT hareketi ve toplumsal muhalefet” yazısıyla Vildan Seçkiner,
“Türkiye’de Aktivist Olmanın Türlü Halleri” yazısıyla Erkan Altay, “Feminizm ve Kuir Düşmanlığı” yazısıyla Tuna
Erdem dosya konumuzda bizi yalnız bırakmadılar. Ayrıca
bir LGBT ailesinin gözünden aktivizm deneyimini Pınar
Özel’den okuyacağız. Kürşad Kahramanoğlu ise LGBT Aktivizmi üzerine düşüncelerini bizlerden esirgemedi.
LGBT kurumlarında örgütlü bireylerin aktivizm anlayışlarını değerlendirmeleri için Buse Kılıçkaya kayıt cihazını elinden düşürmedi ve aktivizm ile ilgili “aktivist”lerden
bol bol görüş aldı.
Avukatımız Sinem Hun ise “Uzun Ve Acılı: Trans Geçiş
Süreçlerinde Hukuki Çelmeler” başlıklı yazısıyla çok merak edilen ama çok dillendirilmeyen trans geçiş sürecine
ışık tutmaya çalıştı.
Pembe Hayat Derneği’nin ilk kez düzenlediği KuirFest,
LGBTK bireylere yönelik ayrımcılığa dikkat çekerken
Türkiye’de kuir sanatın tartışılmasına olanak yaratmayı
öngörüyor. “20 Kasım Trans Bireyleri Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenlen KuirFest ekibiyle, festivalin hazırlık süreci ve sinema üzerine yaptığımız söyleşiyi keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Bu sayımızda bizlere destek olan, yazılarıyla, görselleriyle dergimizi zenginleştiren tüm Pembe Hayat dostlarına
ve dernek gönüllülerimize katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.
İyi okumalar.

Fotoğraf: YarYarik Mishin
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AKTIVIZMI
dosya:

İnternet başında, evinde, sokakta, caddede, susarak,
yürüyerek, giyinerek, soyunarak, öpüşerek, konuşarak ve daha
aklımıza gelen gelmeyen her türlü aracı politika yaparken
kullanan, kullanmayan bir şekilde LGBT aktivizmine dokunan
her türlü eylemliliğimizi, “aktivist kimdir, aktivizm nedir?”
gibi sorularla açarak LGBT aktivizmine bir de içerden bakmak
istedik bu sayfalarda...
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İnsanın cinselliğinden utanmadan, başkalarının önyargılarını içselleştirerek varlığı için
özür dilemeden, daha rahat nefes alabilmek
için yaşam mücadelesi vermektir...
Aktivist nasıl olunur? - Değişik yolları vardır, ama genellikle bir gün “yetti ama” dersin,
saklanıp, yalan dolanla yaşamaktan bıkarsın;
“cinselliğimi öğrenen akraba ve arkadaşlarım
bana farklı davranacaklarsa demek ki ya beni
sevmiyorlardır, ya da beni haketmiyorlardır”
deyiverirsin...
Aktivist kime denir? - Yukarıdaki iki adımı
atan her birey, o adımlardan hemen sonra
“aktivist” olur... Genellikle de mezara kadar
aktivist kalır.
“To be an LGBT activist is like to be the
Queen of England; one cannot abdicate!”

7

Türkiye’de kendine “LGBT Aktivistiyim” demek çok mu zor? - Hayır.

Hangisi daha zor: Sokak mı Sanal mı?
- Sokak.

Aktivistler ne yer, ne içer, ha bi de sevişirler
mi? - Etyemezleri çok zannedilirse de genellikle her şeyi yiyip içen gurmelerdir. Yatakları
fevkaladedir, özellikle açıldıktan sonra...

Birkaç LGBT aktivist biraraya gelince ne konuşurlar? - Seks, her şey, seks.

Aktivistler günün 24 saati mi çalışırlar? 24
saat online aktivizm? - LGBT Aktivistleri
herkes kadar çalışır, son 15 senedir online aktivistler arttı, ama hakiki aktivist rüyasında
bile eylem koyar...

LGBT Aktivistleri arasında hiyerarşi mi var?
- Olmaz mı? Hiç Ajda ile Tuğba aynı şey mi?

Sanal aktivizm olur mu, yoksa alanlara mı
çıkmak gerekir? - Olur da “sanal aktivizm”
biraz “sanal seks” gibidir; yani mümkündür,
ama tatsızdır ve de pek tatminkâr değildir...

Tüm aktivistler politik midir? - Nerdeeee???

LGBT Aktivistler “dışarıdan” nasıl görünüyor haberleri var mı? - Bilmem. Önemli de
değil. Birbirlerine nasıl göründükleri daha
önemli.
31 Mart, 2011
www.pinkpope.net
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LGBT AKTIVISTLERE
SORDUK
Türkiye’de Lgbt Aktivizmini Şu An Nerede Görüyorsunuz?
Kendinizi Lgbt Hareketin Neresinde Görüyorsunuz?
BUSE KILIÇKAYA
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DEMET DEMİR
Şöyle diyeyim; tabi ki bir 20-25 sene öncesine
göre LGBT aktivizmi baya bir sıçrama yaptı, örgütlenildi, dernek kapatmalarına karşı dernekleşmeler başladı; yani kısaca baya bir işler yapılabiliyor artık. Ben mesela bu süreçte birkaç kurumda yer aldım. İlk kez siyasal olarak 1986 yılında başladı LGBT hareketi; ben 1988 yılında Yeşil Hareket içindeydim. Tabi orası daha sonra dağıldı. Daha sonra Lambdaistanbul’da bulundum,
sonrasında ise trans ağırlıklı bireysel oluşumlar yarattık. Biliyorsunuz dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de ilk mücadele alanına translar çıkmıştır, daha sonrasında geyler ve lezbiyenler ve
erkek translar gelmiştir. Şu an İstanbul LGBTT
kurucularındanım ve Kadın Kapısı’ndayım. Bilemiyorum, daha sonra neler olur? Biz biraz dinozor oluyoruz hareketin ilkleri olarak, gözü gibi
koruması gerekiyor hareket. Çünkü biz canlı tarihi anlatıyoruz, bizden sonraki yeni nesil hiçbir
şey bilmiyor ve hazıra konuyorlar. İlk zorluğu ve
ceremesini çeken 30 yıl önceki –bugün yaşları 50
ve 60 olan- trans bireyler, LGBT’ler bunun zorluğunu çok çektiler. Şimdi çantasını alan bir lubunya mahalleye geliyor ya da LGBT örgütüne ulaşıyor; internet var, cep telefonu var. Bizim zamanımızda ne internet vardı ne de cep telefonu vardı. Birbirini bulmak çok zordu, gidilebilecek sayılı mekân vardı. Tabi ki 30 sene öncekine göre
baya bir gelişme oldu, daha da iyisini istiyoruz.
Talep ettiklerimizin daha çeyreğini bile almış değiliz, önümüzde daha uzun bir yol var.
EBRU KIRANCI
İSTANBUL LGBTT DAYANIŞMA DERNEĞİ
Açıkçası ben LGBT hareketini çok iyi görüyorum ve LGBT hareketi baya iyi gidiyor. Özellikle travesti ve transeksüellerin dernekleşme sürecinde bu işi omuzlamaları, LGBT derneklerinin
yanı sıra LGBT açılımlı fakat trans ağırlıklı derneklerin çok verimli olduğunu, olacağını düşünüyorum. Artık travesti ve transeksüellere dönük politikalar üretmeleri gerektiğini düşünmeye

başladıklarını, açık söylemek gerekirse o bastırılmış zincirleri kırdıklarını düşünüyorum. Maalesef söylemek zorundayım ki, travesti ve transeksüeller üzerinden çok politikalar yapıldı, çok projeler yazıldı; fakat bunların hiçbir şekilde geri dönüşü olmadı. Hiçbir trans arkadaşım o projelerde
çalıştırılmadı. Bundan nemalanan insanlar oldu,
ama ben artık diyorum ki, travesti ve transeksüel
arkadaşlarım da artık bu projelerden yararlansınlar. Seks işçileri gününde mesela artık ‘seks işçiliği’ meslek midir değil midir konuşmayalım. ‘Seks
işçiliği’ bir meslektir ve bu mesleği isteyerek yapan arkadaşlarım vardır. Bu kişilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi için beyin fırtınası yapmak gerek. Panellerden çıkınca bunlar üzerinde konuşmak lazım. Nasıl iyileştirebiliriz, LGBT
dernekleri nasıl yardım edebilir gibi. Ben artık
dernekleşme sürecinde yeterli olduğumu ve sendikalaşmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Kısacası bence hareket çok iyi gidiyor.
EYLÜL ÇEVGEN
MOREL ESKİŞEHİR LGBTT OLUŞUMU
Eskişehir yerelinde cevap vereyim. Eskişehir bir
öğrenci kenti olduğu için LGBT hareketin ilerlemesinde biraz zorluklar çekiyoruz, çünkü insanlar derneklere geliyorlar ama öğrenci oldukları için mezun olduktan sonra kayboluyorlar ve
hiçbir şekilde bulamıyorsun. Bu şekilde oluğu zaman da belli sabit bir örgütlenme gerçekleştiremiyorsun. Ondan dolayı da biz Eskişehir‘de biraz ağır ilerliyoruz, ama ağır da olsa ben sağlam
adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. O yüzden
bence Eskişehir‘in de yakında bir Ankara bir İstanbul gibi olacağına inanıyorum.
ASYA HELİN
LGBT hareketin özellikle son iki senede giderek daha da güçlendiğini düşünüyorum. Özellikle transların ana örgüt olarak gördüğümüz örgütlerin içerisinde güçlenerek kendi başlarına ayakta durmaları ve bu hareketin çeşitli kollardan
daha da büyüyeceğini ve önceki senelere oranda daha önemli şeyler elde edileceğini düşünü-
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yorum. Mesela bu sene Dünya Seks İşçileri Gününde yapılan etkinliklerde de bunu gördüm.
Daha öncesinde İzmir’de Baki Koşar’da yine ve şu
anda bunun üzerinden Homofobi Karşıtı Buluşmaya doğru çevrilen süreçte de eşcinsel hareketin
daha da güçlenerek büyüme gösterdiğini görüyorum. Bundan bir iki sene önce bu konuyu ağzına
bile almayan insanların bunu konuşmaları aslında eşcinsel hareketin ne yönde olduğunu gösteriyor. Mesela Aliye Kavaf ’ın yapmış olduğu açıklama bile bir başarıdır diyebiliriz bu anlamda. Çünkü bu insanlar bunu yok sayan insanlar, bir yandan da ağızlarına alıp konuşmaları bile artık bizim varlığımızı göstermeye başladığımızın açık
kanıtı olarak görülebilir. Bunun dışında yerel anlamda da Diyarbakır’da olsun Trabzon’da olsun
bu gibi küçük yerel bölgelerde de yavaş yavaş bir
kıpırdanma başladı. LGBT oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Üniversiteler keza öyle, üniversitelerde çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. Bunların
hepsinin önümüzdeki süreçte çok önemli şeyleri beraberinde getireceğini düşünüyorum. Bir de
baya baya LGBT örgütlerin sayısı artmaya başladı. Giderek birbirimize verdiğimiz destekle daha
da büyüyerek hem ana şehirlerde hem de yerel
bölgelerde kuvvetlenerek sesimizi daha da güçlü
bir şekilde duyuracağımıza inanıyorum.
MICHELLE DEMISHEVICH
Şu an Türkiye’de LGBT aktivizmi yıllar öncesine
göre çok güzel bir yerde. En azından istediğimizi söyleyebiliyoruz, haklarımızı savunabiliyoruz

ve kanunlar eşliğinde haklarımızı arayabiliyoruz. Ben kendimin faal bir aktivist olduğuna inanıyorum ve benim kendi mesleğimden kaynaklanan bir durum. Okuyarak, araştırarak bir şeyleri
insanlara anlatarak aktivizim yapmaya çalışıyorum. Birçok yerde üyeliğim var. Hayvan Hakları
Derneği’nde, Pembe Hayat’da, İstanbul LGBTT’
de sürekli çalışmalar yapıyorum ve İstanbul’daki
transların bir araya gelmesi için çabaya harcıyoruz. İstanbul çok geniş bir bölge ve insanlar birbirinden kopuk yaşıyor. Eğer onları bir araya getirebilirsek çok büyük bir güç olacağımıza inanıyorum, çünkü büyük bir gücüz ama kopuk. Bir
araya geldiğimizde çok daha güzel işler yapılacağına eminim.
NEJAT ÜNLÜ
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
LGBT aktivizmi bizim için çok önemli bir alan
çünkü var olan ayrımcılık ve yapılan bunca kötü
muamelelere bakarsanız en çok ezilen, en çok başına dert gelen, en çok toplumdan dışlanan... ki
onların kendi içerisinde bile bir hiyerarşi var. Aslında LGBT bireyler, kadınlar bir ayrımcılık sebebi, engelli olmak bir ayrımcılık sebebi, ama bunların hiçbiri bir travesti bir transeksüel olmak kadar şiddetli yaşanmıyor. Geyler arasında da yaşanmıyor yani. LGBT arasında da bir hiyerarşi, acı anlamında söylüyorum, şiddet anlamında
söylüyorum ne yazık ki var. Biz mesela parçalanmış geyleri duymuyoruz o kadar ama parçalanmış travestileri her hafta duyuyoruz. Dolayısıyla
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“Talep ettiklerimizin
daha çeyreğini bile almış
değiliz, önümüzde daha
uzun bir yol var.”
LGBT aktivizmi son derece önemli. Son dönemlerde Türkiye’de bir insan hakları rüzgarı var. Bunun içerisine homofobinin girdiğini görüyoruz,
mesela eşzamanlı olarak transfobinin de işlenmesi transvestizmin daha iyi anlatılması ve daha
da önemlisi doğru anlatılması gerekiyor. Bu yüzden biz LGBT hareketini son derece önemli buluyoruz, çünkü LGBT hareketin gelişmesi Pozitif Yaşam Derneği’nin kendi işlerini yapabilmesi
konusunda da büyük kolaylık sağlayacak. Sonuçta biz travesti ve transeksüel arkadaşlarımızı alıp
hastaneye götürdüğümüz zaman aslında biz orada onun HİV taşıyıcısı olmasından dolayı uğradığı ayrımcılıkla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Her iki hareket birlikte yürümek zorunda, kardeş
hareket olarak yürümek zorunda, daha şiddetli ve
ciddi bir şekilde transgender hareketin daha güçlü
olması gerekiyor çünkü sorunun esas sahibi onlar.
OKTAY CERİT
Buse arkadaşıma çok teşekkür ederim. Öncelikle Ankara’da böyle bir sempozyumu gerçekleştirdikleri için, seks işçiliği ve insan hakları ile ilgili toplumsal bilinç ve farkındalık yaratacak çalışmalarından, emeklerinden dolayı tebrik ederim.
Çok güzel bir soru belki kısa bir soru ama cevabının neredeyse bir külliyet oluşturacak kadar kapsamlı olduğuna inanıyorum. Önce kendi geçmişim ile ilgili bu soruya cevap verebilirim. Aktivist olarak İzmir’de ilk faaliyetlere başladığım zaman 2003-2004 yılları arasındaydı. O dönemde bir şeyler yapabilmek için en azından sesimi-

zi duyurabilmek, LGBT camiasındaki arkadaşlara kimlik bilincini verebilmek, tanınabilmek, varlığımızın da mevcut olduğu ve bizim de “kafayı
yemiş”, “burjuva olmuş” ya da “sıkıntıdan” cinsel
tercihleri kendisine yetmeyen insanlar olmadığımızı; bunun cinsel yönelim, cinsiyet kimliği olduğu ve bunun bir varlık olduğunun baştan kabullenilmesi gerektiği doğrultusunda bir şeyler
yapılması gerektiğine inandık ve dernek olduk.
Ne yaptık, ne yapıyoruz ve ne yapacağız, nereye
doğru gidiyoruz en önemlisi bu. Öncelikle İzmir
yerelinde LGBT arkadaşların örgütlenmesini sağlamaya çalıştık ve birçok hakim, avukat bu dava
dolayısıyla, sadece bu dava dolayısıyla eşcinsel
nedir, gey nedir, lezbiyen nedir, bizim savunma
dilekçemizden öğrenmiş oldular. Böylelikle ilk
önce mensubu olduğu kimliğin farkında olmayan
bir çok arkadaşa ulaştık ve bu doğrultuda onlara
kimlik bilincini vermeye çalıştık. En önemlisi de
bu örgütlenmede, kimliğine sahip çıkan bireyler
ileride haklarına da sahip çıkabilirler. Kimliğine
sahip olmayan hakkına hiçbir zaman sahip olamaz. Bu doğrultuda zaten çalışmalarımız da yapılmaya devam etmekte. Bunu ileride nereye taşıyabiliriz en önemlisi de bu. Git gide daha örgütlü, daha sistemli ve disiplinli çalışmayla varlığının kıymetinden habersiz arkadaşlara ulaşarak,
sesimizi çıkararak bu hareketi daha da ilerletebiliriz. Kolay değil, çok zor. kKemikleşmiş mantelitelerle karşı karşıyayız. İdaremiz, yargımız, adliyemiz hala çok kuvvetli bir dirençle bizi reddediyorlar. Haksız tahrik indirimi uygulanıyor, şiddete maruz kalınıyor, adil yargılanmıyor. LGBT’lere

yapılan ayrımcılık, insan hakları ihlali olarak görülmüyor, ama neticede biz varız ve bunu değiştirmek için yapacağımız her çalışma bize ileride
fayda olarak dönecektir. Sadece yılmadan sabırla
aynen bu çalışmalara devam etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Buse: Ben ayrıca bir soru soracağım, bu özel bir
soru ise kesebiliriz. Siz aynı zamanda avukatsınız ve buna benzer birçok dosya yürütüyorsunuz.
Karşılaştığınız zorluklara da kısaca değinirseniz
çok sevineceğim.
Oktay: Adalete erişim LGBTler için çok zor, çünkü dövüldüğünde, taciz edildiğinde, tecavüze uğradığında karakolda cinsel yönelim ve cinsiyet

lık etmeyelim” diye manevi işkencelerle ve hiçbir şekilde adil olmayan muamele ile karşılaştıkları durumlar hakikaten beni üzmekte. Pembe Hayat Derneği özellikle Eryaman davasında
translara yönelik sistematik şiddetin haksız tahrik indirimine uygulanacağını mahkeme içtihatları ile gerçekleştirildi. Şimdi biz de İzmir’de erkek eşcinsellere yönelik şiddet olduğu vakit sadece ve sadece eşcinsel olmasından kaynaklanan
durumun haksız tahrik sebebi olmaması gerektiğini söylüyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bu konuda mahkemeler ısrarla haksız tahriki uyguluyorlar. Hukuksal mücadelemiz devam edecek ayrıca TCK’nın değişik

kimliği doğrultusunda açıklama yapmak bir insanın Türkiye’de özellikle en büyük işkencelerinden birisi haline geliyor. İzmir‘de biliyorsunuz
peş peşe üç kadın cinayeti işlendi. Bir tanesi de
derneğimizin üyelerinden olan Azra’ydı. Medyada olsun, basında olsun, adliyede olsun nedense ilk iki kurbanın biyolojik cinsiyetinden dolayı dikkat çekmişken, trans kadın olan Azra gerekli hassasiyeti görmedi. Öyle ki yargılamalarda, kamuoyuna mal olmuş olduğu için bunu isim
olarak veriyorum, davanın görüldüğü Ağır Ceza
Mahkemesi’nin başkanı ısrarlı ve sürekli olarak
“trans olduğu söylenen” deyip gülüp ve “belki de
değildir” deyip, “şimdi naşına, ruhuna haksız-

maddelerinden kaynaklanan, eşcinsellerin sadece porno seyrettiğinden dolayı sırf eşcinsel olması, bir de TCK 226. Madde, yanılmıyorsam, doğal
olmayan yollarla cinsel ilişkiyi seyretmek, indirmek... Doğal olmayana kim karar veriyor? Bu neden biz LGBTlere dava olarak geri dönüyor? Heteroseksüeller mesela porno seyretmiyor mu? İster seyreder ister seyretmez, bu ayrı bir konu, bizim mevzumuz değil ama ayrımcılık yasağının
ihlali, bu gibi dosyalar bizi fazlasıyla hem uğraştırmak da hem de üzmekte, ama neticede bizde
bu aktivist ruhuyla çalışma mücadelesi ve arzusu olduğu sürece eninde sonunda netice alıncaya
kadar devam edeceğiz.
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SELİN BERGHAN
LUBUNYA KİTABI YAZARI,
PEMBE HAYAT AKTİVİSTİ
Açıkçası ilk olarak söylemeliyim ki, LGBT hareketin ismi son dönemde “LGBT” hareketi oldu.
Bunda travesti ve transeksüel aktivistlerin önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Türkiye‘de aslında hareket daha doğuş aşamasında diyebilirim ve
giderek güçlendiğini görüyorum. Harekette bulunduğum son 7-8 senedir gerçekten bir ilerleme
görüyorum. Tabi ki de kazanımlarımız henüz benim seks işçiliği yapmak zorunda kalan trans arkadaşlarımın gündelik hayatlarını çok etkileme-

latılması. Bu beni en çok üzen konu, ama sanırım
her harekette görülebilecek şeylerden bir tanesi
de. Hepsi ile uğraşacağız, yılmayacağız, bileceğiz
ki her zaman problemlerimiz olacak, ama bunları aşmanın yolu devam etmek, küsüp gitmek
değil. Kişisel bir şey söyleyebilirim, çok karamsar bir insan olarak tanınırım. Sekiz senedir burada gerçekten bir şeylerin olumlu bir tarafa doğru gittiğini görmek, karamsarlığımı azalttı. Çünkü ben ilk tanışıtığımda neredeyse ortada bir dernek yoktu. Kaos vardı, ama transeksüellerin aktif
olduğu bir dernek yoktu. Şimdi derneğimiz var,
internetin gücü şüphesiz bizim işimize yarıyor.
Şu an düşünebiliyor musun, Çukurova’da örgüt-

“LGBT hareketin son iki senede giderek daha da güçlendiğini
düşünüyorum. Özellikle transların ana örgüt olarak
gördüğümüz örgütlerin içerisinde güçlenerek kendi başlarına
ayakta durmaları ve bu hareketin çeşitli kollardan daha da
büyüyeceğini ve önceki senelere oranda daha önemli şeyler
elde edileceğini düşünüyorum.”
miş olabilir. Bazı kazanımlar doğrudan sorunları
çözmemiş olabilir, ama şu ana kadar bir şeylerin
çözülmeye başladığını görüyorum. Bu bir süreç,
yani tabiî ki de zaman alacak ama umutluyum.
Bugün Pembe Hayat olarak seks işçiliğine ilişkin
etkinliklerin dördüncüsünü yapıyoruz ve giderek
katılımın arttığını, diğer kurumlardan insanların geldiğini, tartışmada hem niceliksel hem niteliksel bir artış olduğunu görüyoruz. Demek ki
konuyu kamuya taşıyabiliyoruz, öyle ya da böyle. Bu sürecin tek üzücü tarafı, hareketin kendi
içinden, yani LGBT bireylerin kendi içindeki bir
takım çatışmalardan, belki kişisel belki ideolojik farklılıklardan hareketin kendi içinden zayıf-

lenme var, Eskişehir’de örgütlenme var, Bursa’da,
Diyarbakır’da örgütlenme var, yani birçok şehirde
örgütlenme ortaya çıkmaya başladı. Bunu on yıl
önce tahayyül etmiyorduk belki. Bu benim için
sevindirici ve hani beni iyimser düşünmeye iten
ve bu mücadeleye olan inancımı koruyan bir şey.
SEMA SEMİH
Ben yaklaşık dört senedir LGBT hareket içindeyim. Benim geldiğim sene en kalabalık Onur
Haftası yürüyüşü yapılmıştı. Daha sonraki yıllarda bu giderek katlandı ve bugün çevresine açılmış ailesi ile belli karşılaşmaları yaşamış bir in-

san olarak ve LGBT hareket içinde bir insan olarak, neyin ne kadar değiştiğini göremiyorum.
Çevremde daha çok LGBT var. Bu eylemlerde, bu
toplantılarda daha çok insan olması, daha geniş
katılım olması beni mutlu ediyor ve bir şeylerin
değiştiğini hissediyorum, ama bir yandan da her
gün, her geçen gün medyada olsun orada burada
olsun polisten kaynaklı bir şekilde homofobik ya
da transfobik bir sürü olayla karşılaşıyoruz. Bunlar da bizi demotive ediyor ama kendi tarihime
de baktığımda bir değişim de var diye düşünüyorum.
UMUT GÜNER
KAOS GL
Ne kadar zor bir soru. LGBT aktivizmi dediğin şeyi ben kişisel olarak Homofobi ve Transfobi karşıtı hareket olarak tanımlamayı tercih etmiyorum, çünkü LGBT aktivizmi dediğin noktada feminist hareketin düştüğü hataya düşüp,
kişi öznesi üzerinden gidiyorsun ama Homofobi
ve Transfobi karşıtı hareket dediğinde o harekete
destek olacak herkesi sürece dahil edebiliyorsun.
İkinci nokta da, hareket dediğinde sadece şeymiş
gibi algılanıyor, örgütlerin de böyle bir algısı var.
Altı yedi tane LGBT örgütten ibaret bir hareketmiş gibi tanımlanıyor. Aslında hareketi öyle tanımlamamak gerekiyor. Bu alanda çalışan akademisyenler, gazeteciler, insan hakları savunucuları
ile birlikte hareketi tanımlamak gerekiyor. LGBT
hareket ya da Homofobi ve Transfobi karşıtı hareketi bu çercevede değerlendirdiğimizde aslında
yeni bir hareket. Ancak yeni yükselen bir hareket olmasının en temel öğelerinden biri de bence halen doğum sancısı çekiyor, çünkü kitleselleşme kıtasında yeni yeni kitleleşiyor diyebiliriz. Aslında politik doğrular dediğimiz örügütlerin ileri
sürdüğü politikanın kendiliğinden başka insanlar tarafından da dile getiriliyor olması sevindirici. Kişisel olarak aslında bu LGTBT hareket tanımına ayrı ayrı yerlerden yani özne üzerinden tanımladığımda da eşcinsel hareket 2000’li yılların
başına kadar eşcinsel hareket olarak tanımlanıyordu, hatta 2004 2005’e kadar belki özne üzerinden baktığında lezbiyenlerin feministlerle kurdu-

ğu ilişkinin hareketin önünü açtığını, ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Lezbiyen hareketinin feministlere kendisini sorgulatması noktasında halen kafamda soru işaretleri var, ama o noktada trans hareketler, feministler için varoluşları nedeniyle daha tehtidkar duruyor. Seks işçiliği olması, fiziksel şiddet olması ya da kadın olarak ifade etmeyen translar üzerinden de bu cümleyi kuruyorum. Feministler toplumsal kimliğin
kuruluyor olduğunu ve biyolojik olmadığını söylüyor, ancak sıra translara geldiğinde o biyolojik
cinsiyet üzerinden belirleyici bir tavra giriyorlar
ya da tam tersi toplumsal olarak kendi kimliğini farklı bir şekilde kurabileceğini söyleyen transerkekler söz konusu olduğunda benzer bir duvarla karşılaşabiliyorlar ki toplumsal cinsiyet
mağduriyeti üzerinden politika yaptığın noktada, Türkiye‘de insan hakları örgütlerinin getirdiği hiyerarşiye benzer bir hiyerarşiyi feminist hareketlerin de dönem dönem yaptığını düşünüyorum. Kadın cinayetleri dediğimizde buna trans
cinayetlerinin dahil edilmemesi, namus cinayeti denilen şeyin sadece aile içinde ve heteroseksüel aile bireyleri arasında yaşanıyor olduğunun
düşünülüyor olması. Mesela Ahmet Yıldız namus
cinayetidir, bunu kimse inkar edemez. Biz bunu
nefret cinayeti üzerinden dert ediniyorsak, feminist hareketin de namus üzerinden, eğer samimi
ise, dert edinmesi gerekir. O anlamda da feminist
hareketi sorgulattığını düşünüyorum ama temelde şöyle bir şey var; hareketin insanları özgürleştirmesi gerekiyor ama halen aktivizm insanı yalnızlaştıran bir şey en temelde. Bütün hareketler
için bu tehlike var, ama bizim için daha büyük bir
tehlike de zaten gettoya sıkışmış bir hareketiz ve
bu gettoyu yıkmak istediğimiz için daha politik
ve birbirini anlayan arkadaş grubuna dönüşme
ihtimalimizin de tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve bu noktada Homofobi ve Transfobi karşıtı hareketin diğer toplumsal hareketlerle kurduğu
ilişki çok önemli. Kişisel olarak da Homofobi ve
Transfobi karşıtı buluşma üzerinden taşraya gidiyor olmayı ve halen taşrada insanların eşcinsellik hastalık mı günah mı sorularını cevaplamanın
önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında
trans harekete dönersek trans aktivizmi üzerin-
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den de şunu söyleyebilirim; daha önce de farklı
şekillerde tartışmalar oldu, trans aktivistler olabilir, bunu otuz senedir de yapıyor olabilir ama bir
şeyin harekete dönüşmesi ile o alanda çalışan aktivistlerin olması ayrı şeylerdir. Bugün Türkiye‘de
veganlar var ve kişisel olarak mücadele ediyorlar.
“Ben ilk veganım ve bu mücadeleyi ben başlattım” cümlesini kuramasın, çünkü bir vegan mücadelesi yok şu anda. Şimdi trans hareketi ben de
içinde bulunduğum örgüt de, Pembe Hayat üzerinden trans hareketin kurumsallaştığını söylüyoruz. Daha önceki trans eylemlerinin bu süreci hazırladığının farkındayız, ancak savunuculuk
ve politika üretme ve politikada ısrarlı davranma
noktasında trans hareketin Pembe Hayat’ta örgütlendiğini söylemek mümkün, ama trans hareketin temeldeki problemi bugün burada konuştuğumuz seks işçiliği. Pembe Hayat’ın 20 Kasım ve
3 Martın içeriğini de çalışma alanlarını da ayrıştırabilirse, daha başarılı olacağını düşünüyorum.
Mesela 20 Kasım nefret cinayetlerine kurban giden transeksüelleri anma günü ama aynı zamanda da transeksüellerin Türkiye‘de sorunlarının
gündemleştirileceği bir gün olacağını düşünüyorum. Bir de şu trans hareket, trans pratiğin kendisi üzerinden şunu da sağlıyor, bedenine müdahale etmeyi kişinin kendi iradesi üzerinden şekillenmesi anlamında hem feministlere hem başka
insanlara ışık tutuyor diye düşünüyorum.
DENİZ SOLMAZ
SİYAH PEMBE ÜÇGEN
Burada bulunan birçok LGBT aktivisti gibi ben de
aktivist olarak çalışıyorum. Geçmişten günümüze, dün de konuştuğumuz gibi, geçtiğimiz on, on
beş seneye bakarsak gerçekten çok iyi bir yerde.
Bu yapılan baskılar, eylemler sonucu görüldüğü
yerde ters kelepçe ile karakola götürmeler, bir hafta tutulmalar bunların hepsi kalktı. İnsanlar bunu
dışarıdan devlet demokratikleşiyor, o yüzden oluyor zannediyor, ama bunlar yapılan baskılar sonucunda oluyor. Önceden bir hafta karakolda duran insan, şimdi gidiyor karakola yirmi dakikada
cezasını yiyip çıkıyor. Ben Ankara için sevindim,
İzmir‘de polis tarafından yıldırıldığı için çok faz-

la trans aktivisti yok. Ankara‘da şimdi trans bireyleri alıp karakola bile götürmüyorlarmış. Umarım
İzmir‘de de olacak bu, İstanbul‘da da, ama işte bu
mücadele ile olacak. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum, daha iyi noktalara gelebileceğimiz de. Bunlar Ankara‘da Buse Kılıçkaya, Umut
Güner; İzmir‘de Elif Ceylan Özsoy, Erdem Gür;
İstanbul‘da Ebru Kırancı, Şevval sayesinde, aktivistlerin sayesinde yavaş yavaş olacak şeyler. Çok
daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tam
olarak istediğimiz şeyin olduğunu belki biz göremeyeceğiz, ama eminim ki daha sonraki jenerasyon çok çok rahat bir şekilde yaşayacaktır. Bu da
müacadele ile olacak. Teşekkür ediyorum.
ERDEM GÜR
SİYAH PEMBE ÜÇGEN
Aslında ben aktivizm hayatına başlayalı üç yıl
oldu. Galiba son bir buçuk yıldır da İzmir’deki
dernekte ofis çalışanıyım. Şimdi bir arkadaşımız daha var ve iki ofis çalışanı olduk. Profesyonel anlamda da aktivist olmuş oldum. Ama bu
meseleler, aslında benim hayat görüşümden çok
uzak meseleler, çünkü masa başı aktivizmi belki biraz gerekli ama İzmir’de yaşadığımız ve genelde LGBT aktivizmi alanında da gördüğümüz
şey sokağa inme konusunda sorunlar yaşamamız. Kadın cinayetleri. Kadın cinayetleri derken
hem biyolojik kadınlar hem de trans kadınlar.
Bunun vurgusunu yapmak zorundayım, çünkü
hala kadın cinayetleri denildiğinde trans kadınlar unutuluyor ve bu cinayetler görmezden geliniyor. Biz de buna dair İzmir’de bir kampanya yürüttük. Mesela orada da çok yalnız olduğumuzu
hissettik, sadece birkaç feminist grup bize destek
oldu. Onun dışında sokağa inmede bir nevi sosyal destek gerekiyor. Bu, örgütsüz insanlarda çok
daha zor oluyor ama aslında örgütlü insanlarda
da başka bir şey olarak algılanma korkusundan
dolayı sokakta yalnız kalıyoruz. Bu yüzden de sokaktan korkuyoruz, mesela Ankara’da bildiğim
kadarı ile Yüksel Caddesi’ne çıkabiliyoruz, orada
basın açıklaması gerçekleştirebiliyoruz. İzmir’de,
Kıbrıs Şehitleri’nde, İstanbul’da, Taksim’de de
yine aynı şekilde basın açıklaması yapabiliyo-

ruz, ama başka alanlarda İzmir için konuşacak
olursak, sosyo kültürel ya da ekonomik seviyesinin düşük olduğunu tahmin ettiğimiz ya da daha
kriminal vakalara rastlayabileceğimizi düşündüğümüz esnaf kültürünün hakim olduğu yerlerde eylemlilik konusunda çekince koyuyoruz. Bir
taraftan da mücadele ettiğimiz kişiler diye sanki
onları tanımlıyormuşuz gibi bir reaksiyon gösterilmesinden korkuyoruz. Çünkü bizim derdimiz
erkeklikle ve bu tür mekanlarda derdimiz var dediğimizde yanlış anlaşılabilmesinden ve sizinle
bir derdimiz var gibi mesajına dönüşmesinden
korkuyoruz. Halen sokak aktivizmi bizi zora sokan bir alan. Aslında hep birlikte muhalif gruplar olarak bir araya gelip, belki sadece kendi özelinde LGBT örgütlerin değil, bu örgütlerin kendi
içinde tartışması gerekiyor. Açıkçası tüm muhalif
grupların birlikte kendi içinde tartışması gereken
bir konu. Sokak aktivizmden anlaşılan, derdimizi
anlatma noktasında teorik şeylerin konuşulduğu
paneller ve seminerlerden ziyade, sokağa dönüp
insanlarla derdimizi paylaşalım dediğimizde de
aktivizm alanında bir kısır döngü yaşıyoruz. Bu
bir basın açıklaması, bir yürüyüş, pankartlı eylemlerin ötesine geçemiyor. Bence bu konuda biraz daha yaratıcı olmak gerekiyor ve şu an LGBT
alanının en çok buna ihtiyacı var. Ayrıca son dönemde ayrımcılık ve eşitliği düzenleyen yasa taslağı ile ilgili problem de çok elzem bir konu. İnsan Hakları örgütleri bu konuda ne yapacakları
konusunda halen çok net değiller. LGBT örgütlerinin en kısa zamanda bu olayı gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı zamanda
2012 yılında transeksüelliğin hastalık statüsünden çıkartılması için yapılacak çalışmalarda bu
aşamada geleceğe dönük bir strateji planı olarak
iki önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bence
en yoğun gündemin LGBT alanı için bunlara yer
ayırması gerekli.
GANİMET
PEMBE HAYAT
Aslında kendimi LGBT aktivizminin çok fazla bir
yerinde görmüyorum. Aktivist olduğumdan da
çok emin değilim açıkçası. Ama LGBT bireylerin
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bir araya gelmesi gerekiyor ve bir araya gelemedikleri için de ben buradayım galiba. Belki LGBT
bireylerin aktivizmi düzelirse bana gerek kalmayabilir. Aslında kendimi çok aktivist gibi hissetmiyorum, kişi yokluğundan, personel yokluğundan dolduruyorum. Arada da içip içip konuşuyorum, iyi hissettiriyor bu bana.
İşin garip yanı, kendimi aktivist olarak kabul etmiyorum. LGBT bireylerin yaptığı aktivizm
Türkiye’deki en tutarlı ve en geleceği olan aktivizm. Diğerleri gibi çok kaygıları yok. En son
orospuluğa itiliriz... eee zaten orospuyuz. Hani
çok kaygılarımız, korkularımız yok polisten, hükümetten, erkek egemen her şeyden. Zaten bütün insanların en son korkuları orospu olmak değil mi ya da pezevenk ve ya gece hayatının bir yerinde olmak. O yüzden somut, daha tutarlı, daha
canlı kanlı şeyleri söyleyebiliyoruz. Korkularımızın ürettiği bir aktivizm belki de korkularımızla beraber ürettik burayı. Bilmiyorum, mantıklı
oldu mu olmadı mı?
BELGİN ÇELİK
PEMBE HAYAT
LGBT derken travesti ve transeksüeller benim
için çok önemli, çünkü travesti ve transeksüeller öncelikli olmalı. LGBT dediğimiz zaman burada en zor şartlarda olanlar tabi ki translar oluyor. Translar için neler yapabiliriz? Mesela yardımlaşma olabilir. Biliyorsunuz ki hasta translar
var, mesela Görkem’in durumu çok kötü, bunun
için neler yapabiliriz? Ya da diğer translar için ne-
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sel kimliklerin anayasada tanınması. Diyebilirsiniz ki kadın yasaları var da ne oluyor? Öyle değil, en azından kazanılmış haklar var. Yani bence en önemlisi yeni anayasada kimliklerimizin tanınması, var olduğumuzu ortaya koymak. Yoksa
Burhan Kuzu’nun dediği gibi daha bir yüzyıl buradan soyutlanmış vaziyette öldürüleceğiz, katledileceğiz ve görünmeyeceğiz.
İLKER ÇAKMAK
İSTANBUL LGBTT DAYANIŞMA DERNEĞİ
ler yapılabilir, sosyal güvenlikleri için ne yapabiliriz? Dayanışmak için hangi adımları atabiliriz?
Zorunlu seks işçiliği yapan translar için çalışma
alanları açabiliriz. Seks işçiliği bir mecburiyet olmamalı. Bugün üniversite bitirmiş, seks işçiliği
yapan arkadaşlarımız var. Ama cinsel kimliğinden dolayı dışlanıp, hiçbir iş verilmiyor ve mecburen bu işi yapıyorlar. Ben mesela valiliğe gittim iş istemek için ve yaş haddinden dolayı kaybettim. Ne demek yani iş kura gidiyorum, yaştan
dolayı iş bulamıyorum. Ben yaşlıyım diye öyleyim mi yani? Nitekim İş Kur gibi yerlerde daha
önce Pembe Hayat’ın da yapmış olduğu iş başvuruları vardır ve hiçbir sonuç alamamıştır. LAMBDA da birçok fabrika ve iş adamlarını aramıştır, ama trans kimlikler söz konusu olunca kibarca telefonlar kapatılmıştır. İstanbul’da bir arkadaşımız İş Kur’a gitti, meslek edindirmenin belgesini birincilikle aldı, ama bir iş verilmedi bu insana ve bu kişi seks işçiliği yapıyor. Bu sefer de
ne oluyor? Translarda şöyle bir durum oluşuyor,
siz derneksiniz, translar için yapıyorsunuz oluyor. Teşvik ediyorsun, gidin bu iş başvurularını
yapın diyorsunuz. Devlet bizi kandırıyor, ama iş
vermiyor. Biz de transları kandırmış gibi oluyoruz. Hakikaten gidiyor uykusundan feragat ediyor, haftalarca süren eğitime gidiyor, diplomasını
alıyor ama iş vermeye gelince verilmiyor ve diploması elinde kalıyor. Böylece sadece geriye “seks
işçiliği” kalıyor zorunlu olarak. Bu zamanda ne
derneklere güven kalıyor ne de hükümete. Tamam, baktığın zaman devlet ‘’ben bu işi veriyorum, ben şu işi veriyorum’ diyor. Hayır! Burada
bizim yeni anayasada en büyük sorunumuz cin-

1993 yılında İstanbul’da ilk kez gey yürüyüşü yapılması planlandı. Aslında Berlin’dekiler karar
vermişti. Türk bir dernek başkanı vardı, onunla ilgili çalışma yapmaya başladık. 1992’den itibaren sırf bu yürüyüşü yapabilmemiz için dernek kurmamız gerektiğini söylediler. Bu yüzden
de LAMBDA’nın nasıl kurulacağını konuştuk aylarca ve sonunda kuruldu. Bütün hazırlıklar yapıldı, organizasyon için sinema kiralandı, konuşmacı olarak ünlü isimler davet edildi, fakat yürüyüşün yapılacağı gün iki tane geyi yan yana gördüklerinde polisler ara sokaklardan çıkıp herkesi paketleyip götürdüler. Ondan sonra uzun
bir süre ara verdim, çünkü ailemin oturduğu evi
bastı polisler. İçişleri Bakanlığı’na dernek için
imza atmıştım. Yani o zaman sokağa çıkmamıza
izin vermiyorlardı. Şimdi sokakta dünya yerinden oynuyor, ibneler özgür olsa diye bağırabiliyoruz. Aynı zamanda AIDS Savaşım Derneği’nin
de gönüllüsü olarak çalışıyorum. 20 yıl öncesi
ile kıyasladığımızda inanılmaz bir durumdayız,
ama her şey olup bitmiş değil. Daha bir sürü arkadaşımız öldürülüyor ve ne aileleri ne polis onların eşcinsel olduğunu kimi zaman bilmiyorlar,
kimi zaman da üstü örtülüyor. Çoğu gey öldürülüyor ve kayıt dışı rakamlar var. Aslında halledilmesi gereken bir sürü sorun var hala ve devam
edecek. Yani uğraşıyorum, çok yakın arkadaşlarım aynı zamanda birlikte çalıştığım insanlar.
Geçmişte tanıdığım bir sürü insanın başına inanılmaz şeyler geldi, bir çoğu öldürüldü. Bir parçası olarak hissediyorum kendimi zaman zaman,
hatta ister istemez sorumlu hissediyorum ve bu
yüzden durmayacağım.

Aktivistin

Sevismesi

Caiz Midir ?

BAWER ÇAKIR

LGBT mücadelesini yürütenlere bugün aktivist deniyor, malumunuz. Eşyanın doğasına kafa tutup başka bir kelime bulmaya çok dermanım olmadığı için LGBT özgürlük
mücadelesini yürüten herkese aktivist diyeceğim yazının devamında, baştan belirteyim.
Ankara’da Kaos GL’nin İstanbul’da da Lambdaistanbul’un kurulmasıyla “resmi tarihi”
başlayan mücadelede aşağı yukarı 20 yılı geride bırakıyoruz şu sıralar. Birçok insanın
emeği, özverisi, çabaları ile geldik bugünlere ve yeni yeni katılımlarla da yol almaya devam ediyoruz.
Bu süre içerisinde hareketin içindekiler ve dışındakilerin “pek değerli katkılarıyla” bir
aktivist profili de belirdi. Nur topu gibi bir “karakter” yaratıldı hepimize. Dışındakiler
için bununla baş etmesi elbette içerisindekilerden daha kolay olan bu profil, örgütlerde
çalışan, eylemleri örgütleyen, sokağa çıkan, yazan-çizen-söyleyen insanlar için özellikle
hareketin günden güne büyümesiyle bir azaba döndü kanımca.
Dışarıdakiler -burada insanları hadisenin dışına attığım düşünülmesin. Zira LGBT olan
ancak örgütsel mücadeleye karışmayarak-bulaşmayarak hayatını sürdürenleri belirtiyorum.
Bir yargı içermiyor asla- için ya da kendilerinin yarattığı iki aktivist profili belirdi.
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“Pozitif ” karakterin özellikleri aşağı yukarı şöyle şekillendi:
Cesur, mücadeleci, bizim yapamadığımızı yapan, risk alan, akıllı (iddia yani (: ), konuşkan,
girişken, becerikli, çalışmaktan kendini unutan,
biraz sıkıcı, mücadeleden ve politikadan başka
bir şey düşünmeyen, yakışıklı ya da güzel olsalar bile bunun farkında olmayacak kadar kendini unutmuş, seks hayatı pek de olmayan (ama
bizim için sevişmeyen –ne demekse?), entelektüel (papucumun denebilir burada :P)… listeyi
siz uygun gördüklerinizle uzatabilirsiniz…
“Negatif ” karakterin özellikleri ise yukarıdakiler kadar “naif ” değil ne yazık ki:
Sıkıcı (pozitifte de bu vardı), çirkin, seksi olmayan, evde kalmış (bunu kulaklarımla duydum. Kaldı ki kulaklarım dışında herhangi bir
organımla duyamıyorum), hayattan zevk almayan/alamayan, eğlenmesini bilmeyen (bu insanlar bir LGBT örgütünün düzenlediği partiye geleydiler asıl eğlencenin o tiksinç diskolarda olmadığını anlayacaklardı ama olmadı),
kimse kendilerini beğenmediği için kendini
mücadeleye veren, sevişecek birini bulmak için
örgütlenen, mücadele ediyorum kılıfını kullanarak kendisine koli bulan, yalancı, seksi unutmuş, kurumuş, evde kalmış… ayh! Yazınca bile
içim sıkıldı, devamını size bırakıyorum…
İki profilde de aslında çok ortak noktalar var.
Hemen o klasik geyiği yapıp sırasını savalım:
Bunlar da dahil olmak üzere bütün genellemeler yanlıştır.
Zira 7 yıldır mücadelenin içinde bir şekilde
bulunan biri olarak söylemek isterim ki LGBT
mücadelesini yürütenler arasında çok yakışıklı/güzel ve hatta seksi çok sayıda insan var. Bazıları için –afedersiniz ama- taş gibiler bile diyebiliriz (Bkz: Bawer Çakır-hahahahaha!). Yani
mücadeleye katılmak ve sürdürmek için “çirkinlik” şartı aranmıyor. “Prezentabıl” bile olmak zorunda değilsiniz.

Aktivistlerin hayattan zevk almadıkları da yanlış. Zira zevkler ve renkler tartışılmaz sığlığının birkaç adım ötesine geçersek şayet (ki bence yes, we can!) hayat dediğimiz şeyin tek bir
reçetesi olmadığından hareketle, mücadele etmenin tek başına bile zevkli olduğunu söyleyebilirim. Eğer eğlence dediğimiz şeyden sadece
cuma ve cumartesileri diskoya, pazarları sinemaya ve hafta içi işe gitmeyi anlamıyorsak, eğlenecek çok sayıda “başka” şey de var. Misal,
bir eylemi örgütlemek, eylem günü dernekte
buluşup poğaça ve çay eşliğinde gullüm yapıp
döviz hazırlamak, madiliklerle ortamı şenlendirmek de çok zevkli bir aktivite. Hem Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, hafta sonu
diskoya gidip, dünyanın parasını verip içki içerek ve sevişecek birini bulmak için 7 saat mekanda kalmaktan ve sonra hiç kimseyi bulamayıp “kankalarla” çorbacıda sabahlamaktan daha
az enerji alan, yıpratan ve ucuza gelen bir eğlence bile diyebiliriz.
Entelektüel ve sıkıcı aktivistler? Ayy afedersin,
ama önce entel kısmına sonra da sıkıcı kısmına okkalı bir “hadi oradan!” demek istiyorum.
Eğer benim tanıdığım, birlikte mücadele ettiğim insanlar sıkıcıysa ne Cem Yılmaz komik ne
Cathrine Tate ne de Ben Stiller. Ayy bir LGBT
örgütüne gidip, iki çay içerken duyduklarından
sonra botoks yaptıran çok sayıda insan tanıyorum. Neden? “Ay ne gullüm ay bunlar! Hahahahahahaha!” diye ortalığı yıkan insanlardan
bahsediyorum. Ne duyuyor olabilirler sizce? Ya
da siz LGBT derneklerinde mütemadiyen Hüseyin Hatemi “hızında” sohbetler yapıldığını ve
Buket Uzuner kitaplarından pasajlar mı okunduğunu sanıyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz cicim, o kadar söyleyeyim. Şurası gerçek entelektüel insanlar çok, kitap kurtları da. Ama bunlar bahsettiğimiz insanları otomatikman sıkıcı
yapmıyor. (Sıkıcı aktivistler de var, yok değil,
ama onlar da insan ay, ne var!) Biraz kafası çalışsa bunu diyenlerin bu entelektüel birikimin
gullüme neler kazandırdığını da tahmin edebi-

lirlerdi. Sıkıcılık Demet Akalın şarkılarında sallanan kıçla değil, ağzıdan çıkan laflarla ölçülmeli kuzular. Yineliyorum: Aktiviste sıkıcı diyen ve sırt döneninin kaybıdır.
En sinir olduğum önyargıya geldik şimdi: Aktivistler seks yapmıyor! Bu insanların seks hayatları yok
ya da çok sıkıcı.
Yok ya! “Nereden biliyorsun bebeğim?” diye sormazlar mı insana? Sorarlar. Hatta ben soruyorum:
Nereden biliyorsun bebeğim?
Tatlılarım, vallahi sizi kırmak ya da üzmek istemezdim ama çatır çatır sevişen çok sayıda aktivist
var. –şerhi yine koyalım, bazılarımızın belki de sıkıcı seks hayatları var ama mücadele dediğin şey
sadece ‘haklar’ için yapılmıyor. Sevişemeyeceğimiz
devrim devrimimiz değildir’den hareketle aktivistler sevişebilmek için de mücadele ediyorlar. Hayatın hepimize adil davranmadığı, nice taş gibi insanın ten uyumu yakalayamadığı insanlarla tanıştığı, bazı deneyimlerin seksten de hayattan da soğuttuğu doğru, ama buradan kendini paralasan da bir
genelleme çıkmaz. Hani herkesin aklı da hep sekse
çalışmıyor, seks herkesin önceliği değil hayatta filan
ama hayatını merkezine seksi koyan –sadece aktivistlerden bahsetmiyorum- alttan girer üstten çıkar
ve dokunacak bir beden illa ki bulur. Niyet etmek
her şeyin başı, ballı çöreklerim.
Kaldı ki bu genellemeleri yapanların azcık da kıskançlık yaptıklarını sayısız pratikte gördük. Bir arkadşaım anlatmıştı –kendisi ismi lazım değil, bir
LGBT örgütünün gönüllülerindendi- bir gece bir
kulüpte bir oğlanla yiyişirken lubunyanın biri gelmiş yanlarına ve saniyesinde basmış çığlığı “aaaa!
Aktivist ibneye bak! Ay ben burada taş gibi ama
yalnız dururken, bu cillop gibi oğlanı götürüyor!”.
Hasete gel! Ay lubunya, kimse sana anlatmadı mı
maharet giyinmekte, süzülmekte filan değil. Taşlıkta, seksi olmakta da. Mesele satış pazarlamasında, o
anın getirdiği doğru karşılaşmalarda, iki zevkli muhabbette, elektrik almakta diye. Yıllardır bu mekanlara gidip de öğrenemediysen vay haline! Otu-
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rup aktivistleri ya da diğerlerini madilemeden önce
otur bir AR-GE çalışması yap, Swot analizini hallet, artılarını-eksilerini anla ve hareket planı çıkar.
Bak bunların hepsini LGBT mücadelesinde öğrenip, daha sonra koli hayatımda da uygulayan bir
aktivist olarak söylüyorum sana. Bunu bana kazandıran harekete karşı atıp tutacağına, gel sen de katıl, iki işin ucundan tut, kulaklarını her daim açık
tut ve iki taktik öğren ay! Hem mücadelemize hem
de sana bir faydası olsun!
Zeytinyağlı yaprak dolmalarım, aldım sazı elime,
susmaya da niyetim yok ama yerim dar. Bundan
sebep dedikodu güzel ve eğlencelidir, hiç itiraz etmem, diyeyim. LGBT aktivistlerinin sadece kendi
çıkarları için –ki elbette kendi çıkarlarımız/haklarımız için de mücadele ediyoruz- değil bu topraklarda yaşayan, homofobiden/transfobiden ve her türlü ayrımcılıktan nasibini alan, almak zorunda bırakılan LGBT’ler için de mücadele ettiklerini belirterek bitireyim.
Aktivistleri robot ya da makine sanmayın. Hepsi iyi ya da kötü ama insanlar. Duyguları, hayattan beklentileri, aşık olan kalpleri, sevişmek isteyen beyinleri ve bedenleri var. Bütün zorluklara,
LGBT mücadelesinin önüne konan bütün bentlere, öldürülen ve/veya şiddet gören arkadaşlarına ve dahi kendilerine rağmen hayata eğlenceli bir
yerden tutunmaya devam ediyor, sanılanın aksine
sevişerek, aşık olarak, eğlenerek özgürlük şarkıları
söylemeyi sürdürüyorlar.
Bir örgüte gittiğinizde birinden hoşlanmanızın,
ona aşık olmanızın, onunla sevişmek istemenizin
yasak ya da ayıp ya da günah olmadığını da hatırlatıp her Adile Naşit gibi bitirelim:
Gökten üç elma düşsün, biri aktivistleri madileyecem diye kendini şaşıranlara, biri aktivistleri insan
saymayanlara biri de mücadelesini aşkla, seksle, eğlenceyle harmanlayabilenlerin kafasına düşsün!
Başlıktaki sorumuzun yanıtı ise EVET!
Seksi günler…
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Türkiye’de Aktivist Olmanın
Türlü Halleri:

B ireysel
Akti vizm
E r k an Altay
Dünyanın birçok yerine oranla Türkiye’de aktivist olmak yürek
ister. Hele hele bu aktivizm LGBT üzerineyse, hamama giren
fazlasıyla terleyecektir. Peki aktivist olmak için ne gerekir? Eğitimi
var mıdır? Üniversitesine mi gitmek gerekir? Hayır! Özellikle
profesyonel aktivizm için kendine güven, cesaret ve donanım
olmazsa olmazlardandır. Özellikle 90’lı yıllardan sonra Türkiye’de
gelişen eşcinsel aktivizmi de bu şekilde ilerlemiştir. Bağlantılı
olarak 2000’li yıllarda ivme kazanan hareket, şu an itibari ile
“sadece’’ alın teri ile geldiği noktada geçmiş dönemlere göre
oldukça parlak görünmekle birlikte, muhafazakar “tırnaklı’’
demokrat iktidarımız ile birçok zaman oldukça geriye de dönme
virajlarından kaçınamamakta... Hele hele görünürlük konusunda
yediğimiz ‘sivil darbeler’ son yıllarda karşımızda duran önemli
sorunlardan doğrusu.
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Peki ne yapmalı, nasıl yapmalı? İlla dernekler bünyesinde kadrolu eleman ya da gönüllü mü olmalısınız aktivist olmak için? Benim tanımıma göre hayır. İşaret etmek istediğim, aslında hepimiz birer aktivist olma potasındayız. Murathan Mungan’ımızın
da felsefesine uyumlu bir şekilde, “Bir elma bir elmayı sever, ikinci cümle politik olacaktır”sa eğer,
duruşumuz, yürüyüşümüz, konuşmamız, insan ilişkilerimiz, görünürlük açısından durduğumuz nokta ve hepimizin içselleştirilmiş homofobi, transfobi
kodlarımızla mücadelelerimiz de politik bir duruş
gerektirir… (Bu arada ne yazık ki her birey politik
olmalı, yoksa hayat rüzgarın savurduğu noktalarda
bireysel rotamızı çiziyor. Kadercilik uzak olsun.)
AÇILMAK, SAŞIRTMAK,
ÇATLAK SES OLMAK!
Açılmanın da türlü türlü çeşitleri vardır. Hem risk
hem de özgüven karışımından oluşur. Yani elmalı turta... Ağır risk yaratan durumlarda açılmayı önermemek ile birlikte samanyolunda sallanan
dünyanın da bir risk altında olduğunu hatırlatıp,
kar - zarar hesaplarına özen gösterip, fark yaratmayı öneriyorum.
Şöyle ki, ailemize açıldığımızı düşünelim. Eşcinsellik ya da transseksüellik hakkındaki bilgimizle,
önyargılı ailelerimizi dönüştürebilir, onları bilinçlendirebilir, homofobilerini yenmelerini sağlayarak
toplumsal dönüşüme katkıda bulunabiliriz. Ben
anneme geçen aylarda açıldım. Önce eşcinselliğin
sıradan bir şey olduğunu kabul etti, sonra da uyum
sağladı. Ara sıra üstüne konuşarak da soru işaretlerini yok etmeye çalışıyorum. Geçen gün birlikte eşcinsel filmi izliyorduk. Lezbiyenler vardı. ‘’Kadınlar da mı eşcinsel oluyordu? Ben sadece erkekler olur sanıyordum.’’dedi. Ben de kadın eşcinsellerin de olduğunu anlattım, şaşırdı. Bu da görünürlük sorunumuzun bize zarar veren yakıcılıkta olduğunu anlatır nitelikte aslında...
EN AZINDAN DENEMEK!
Birçok kişi biliyorum, karşılaştım ki, eşcinsel olduğunu saklamak bir yana, inanılmaz derecede heteroseksüel takliti, bunun da ötesinde homofobi kusmaktadır. Ben böyle karşlaştığım kişilerin tezlerini

dinliyorum. Sonra da antitezlerimi sunuyorum. Bu
kadar ezik olmanın, bu kadar aşağılık kompleksinin gereksiz olduğunu türlü lokumlu laflarla anlatıyor, en azından değişimin önemini, kendini kabullenmek için çaba göstermesi gerektiğini iletiyorum.
Ne kadar mı başarılı oluyorum? En azından deniyorum, kafalarda soru işareti bırakıyorum.
Yeni arkadaşlar arasında konuştuğumuzda eşcinsellikle ilgili bir konu geçtiği zaman, eşcinsel olduğumun anlaşılacağı cümleler kurarken, açılma töreni
düzenlemiyorum, kurdela kesme kutsaması yapmıyorum. Sıradan birşeymiş gibi bahsediyorum, karşımdaki kişi de ‘sıradanlaşan’ bir şekilde farklı cinsel yönelimlerin sıradanlığını kabul ediyor, etmek
zorunda kalıyor. Zaten etmezse sorunun kendinde
olduğunu düşünüyor. Merak ettiği varsa soruyor
da soruyor. Ne güzel, soran insan diyorum.
SES KISMAMAK!
Bu yüzden bireysel aktivizm önemli. çünkü hepimizin yaratacağı bir fark var mutlaka. Mesela minibüste giderken, etraftan balta ile saldırıya uğrayacağımızı çok da düşünmüyorsak, telefonda konuşurken ‘eşcinsel’ dediğimizde sesimizi kısmayalım,
yolda arkadaşımızla yürürken transseksüel haklarını etrafımıza kontrol edip, gizli-saklı konuşmak yerine, rahatça görüşlerimizi ifade edelim. Tabi aşırı
dikkat çekme ruh haline de girmeyi önermiyorum.
Çocukken hatırlıyorum da ilk kez bir filmde izlemiştim, birinin sıradan bir şeymiş gibi eşcinsel olduğunu tanımadığı birine laf arasında söylediğini.
Benim için inanılmaz şok edici bir şeydi bu. Düşünsenize, yakınlarınıza bile açılamıyorken, tanımadıklarınız, az tanıdıklarınız… Bu o kadar sorunlu bir ruh haliydi ki, eşcinseller hakkında iyi bir
şeyler vıdıldayan herkese karşı minnet duygusu yaşıyordum, minnet için fırsat kolluyordum. Televizyonda birileri eşcinsellere hakaret edince, yerin dibine giriyordum, utanıyordum, çocuk halimle rencide oluyordum… Düşünüyorum da bir çocuğa
bunu yaşatmaya kimin hakkı var? İşte bu cılız ruh
halinden kurtulmak bizim çıkış noktamızı sağlayacaktır. Yeter ki kendimize güvenelim, eksik olmadığımızı önce biz bilelim, sonra karşımızdakilere hissettirelim, yani bireysel aktivizm.
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HETEROSEKSİZM
KARŞISINDA
CİNSEL KİMLİKLER,
LGBTT HAREKETİ
VE TOPLUMSAL
MUHALEFET
Vildan Seçkiner

LGBTTler neden örgütleniyor ve bu örgütlenme
ne işe yarıyor?
Cinsellik kişinin kendisinin belirlediği bir alandır.
Kuşkusuz ki bir bireyin cinselliği tek başına tartışmaya açılacak bir konu değildir, ancak bu cinselliğin mahremiyetinin kapalı kapılar ardında kalması ve/veya baskılanması mecburiyetini meşrulaştırmaz. Eşcinsel kimlikler yalnızca toplumsal alanda
değil, mahremiyet alanlarında da bu mecburiyetin gerginliğini en çok yaşayanlardır. LGBTT hareketi otoritenin beden üzerindeki tahakkümüne
karşı cinsel özgürlük fikriyle birlikte, heteroseksist, ataerkil yapının otoritesinin özel ve kamusal
alanda yarattığı her türlü baskıya karşı mücadelenin de taşıyıcısıdır.
LGBTT hareketi, bireylerin toplumda karşılaştıkları her türlü ayrımcılığın üzerine giden, bir kimlik ve hak savunusu olmanın ötesinde, tüm sistem
içinde nasıl bir yere oturur ve diğer hareketlere nasıl bir etkisi vardır? Benim asıl tartışmak istediğim
hareketin hem LGBTT bireylere hem de hareket
dışında kalan alana açtığı ufuklar.
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Castells’in bu konudaki görüşünü kısaca alıntılayacak olursak: “Gey cemaati aşağılayıcı bir biçimde yaftalanmayı aşabildiyse, AIDS salgınının önlenebilmesine yardımcı olabildiyse, bu toplumların kendilerini
karanlıktan çekip çıkarabileceği, insani deneyimlerin çeşitliliğini önyargısız, şiddete başvurmadan görebileceği anlamına gelir.” (2008, sf.355). Castells’in
de üzerinde durduğu gibi, cinsel kimlik hareketinin
yerleşik tüm sistemlere karşı ‘yıkıcı bir eleştiri’ olarak yükselmesi, onu tüm diğer sistem karşıtı hareket
ve düşüncelerle ilişkilendirmektedir. Benzer şekilde,
Ali Erol da (Kosova, sf:254) “etnik, kültürel formasyonun, sosyal aidiyetlerin, arzu nesnelerinin, cinsel
pratiklerin farklı olabileceği bir süreci yarattık” diyerek, hareketin Türkiye’de açtığı alanı tanımlamıştır.
Bu açıdan bakılınca, bu hareketin yalnızca bir kimlik ekseninde sınırlı kalmadığını, tüm politik ve toplumsal kalıplara karşı bir tartışmayı ortaya koyma
potansiyeli taşıdığını görmek mümkün. Zaten, süregiden hareketin yalnızca bireyleri cinsel kimlikleri
dolayısıyla bir araya getirip, bu kimliklerin özgürleşmesi için mücadele vermediğini, hatta pek çok alandaki eşitsizlik, haksızlık ve zulme karşı durmanın yanında, sistemin temeline yönelik eleştirel bir kültür,
bir üslup da geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ancak batıdaki eşcinsel hareketlerin belli kazanımları elde ettikten sonra kapitalist sisteme eklemlenmiş olduğunu
düşünürsek (Hocaoğlu, 2004), benzer bir tehlikeden
Türkiye’deki hareketin her aşamasında durup tekrar
tekrar özeleştiri yapılarak, özniteliğin gündemde tutulması yoluyla kaçınılması da gerekmektedir. Aslında hareket içinde aktif olarak yer alan pek çok kişinin de yaptığı gibi, diğer ülkelerdeki süreç ve kazanımlardan ilham almak için bu deneyimleri takip
etmekte fayda var1. Bu noktada batılı örneklere bakılınca hukuki kazanımların LGBTT bireyleri toplumsal ayrımcılık ve şiddetten koruyamadığı ve homofobiye son vermediği gerçeğiyle yüzleşmek kaçınılmaz. Zira, (Türkiye gibi bir ülkede) zaten toplumsal ve hukuki koşullar çok çetinken, belli kazanımların hareketin temel sorunsalını ortadan kaldırmayacağı açıktır. LGBTT hareketi sürekli (ve asla sonu
gelmeyen) bir devrim düşüncesidir.
LGBTT hareketinin ABD’de (Harvey Milk) anaakım politikaya girerek elde ettiği kazanımlar örne-

ğinin yanında, Türkiye’deki hareketin ‘hareket’ olarak kalmadaki ısrarı2 ve politik ve toplumsal olarak keskin bir eleştirel üslup sürdürmesi kazanımlara yönelik bu tedirginlik açısından değerli ve umut
verici. Sisteme kendisinin yerleşmiş araçlarıyla ulaşarak ya da meşrulaştırılmış politik alana eklemlenerek değil, muhalif politik alanda ve yarattığı özgün medya ve eylemlilik araçlarına sahip çıkarak
başkaldırmaktadır.
Ancak tüm bunlar hareketin eleştirilmez nitelikte olduğu anlamına gelmez elbette. Özellikle de
Türkiye’de pek çok ülkeye göre daha geç yapılanan
bu hareketin örgütlenme - eylem biçimleri, gündemi dışında kalan konular ve kendi içindeki gerilimleri sıkça (taze ve yaygınlaşma açısından toplumsal
koşullar nedeniyle kırılgan olduğu akılda tutularak)
tartışılmalıdır3. Tartışılması gereken önemli noktalardan biri Murat Yalçınkaya’nın da sözünü ettiği gibi (69-70) eşcinsel kimliklerin kendi içlerindeki homofobi ile yüzleşmeleridir. Peki nasıl olur
da LGBTT bireylerin kendi içlerinde bir homofobi
olur? Eşcinsel kimliklerin tek boyutlu ve tek suretli olamayacağı, aksi kabul ve davranışların da heteroseksist varsayımın cinselliğe ve cinsel kimliğe ilişkin üniform tavrına denk düşeceği kesin. Ancak ne
yazık ki bazı LGBTT bireylerin açıklama, davranış, yorum ve ilişki biçimlerinde cinsel kimlikleri yaftalayan, aşağılayan ve ayıran izler görebiliyoruz4. Toplumdaki ve politik alandaki pek çok mücadelenin yanında, bu konu da öncelikli olarak hareket gündemine alınmalı. Zira tüm eşcinsel kimliklerin transeksüel kimliklerle ve elbette biyolojik
kadınların feminist mücadeleleriyle de birlikte, tek
bir vücut olarak tüm sistemi karşılarına aldıklarını
ve birlikteliklerinin doğuracağı gücün potansiyellerini hiç unutmamak gerekir. Bu noktada feminist
hareketin LGBTT hareketi ile birlikte hareket etmede yaşadığı sıkıntılar da ayrıca tartışılmalı. Yalçınkaya (Hocaoğlu, sf:75) feminizme sorunları eş
zamanlı değil, hiyerarşik olarak ele aldığı eleştirisini yöneltmekte. Ancak bunu sadece feminizme değil, tüm toplumsal hareketlerin LGBTT hareketine
karşı tutumunda görebiliriz. Yine de hareketin ‘yalnız’ bir hareket olduğunu söylemek doğru olmaz.
Zaten cinsel kimlik hareketi içindeki aktivistler pek
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çok diğer hareket ve sivil toplum örgütü içindeki
faaliyetleri ile toplumsal muhalefet içinde sürekli
bir iletişimin yolunu açmakta, yalnızca kendilerini başka tartışmalar ve mücadele alanları içinde de
ifade etmekle kalmayıp, cinsel kimlik hareketini de
pek çok açıdan beslemekte ve genişletmektedir.
Peki LGBTT hareketinin anti-kapitalist özniteliğinden söz etmek mümkün müdür? Yine Castells, heteroseksüel kelimesinin 20. Yüzyıl başlarında, modernizm ve kapitalizm işbirliğinin ortaya koyduğu, erkek ve kadının modern üretim/tüketim toplumundaki yerlerini belirleyen bir kavram olduğunu belirtmekte. O halde, heteroseksizmin de cinsel
kimlikleri sistemin gelişmesi ve yerleşmesi için belirleyen ve kalıplaştıran bir düşünce olduğu tartışmasız bir gerçek. Heteroseksüellik dışı tüm cinsel kimlikler ise, sistemin aracı haline gelmediği, onu beslemediği sürece, bir tehdit unsuru teşkil ediyor. Zira
kapitalizmin ve ‘kapitalist modernizm’ anlayışının
yerleştirdiği cinsel kurgunun altına bir dinamit gibi
yerleşiyor (feminizmin de aynı şekilde bu kurguyu tehdit ettiğini sözümüze ekleyebiliriz). Bununla
birlikte, militarizmin de bireyselliğin özgünlüğünü
karşısına alarak, toplumsal (heteroseksist) bir cinsiyet ve kurgulanmış bir yurttaşlık tanımı üzerine
kurulduğunu göz önünde bulundurarak, hareketin
anti-militarist bir öz barındırdığını da söyleyebiliriz.
Peki, heteroseksist dayatmalara karşı duran bu harekette heteroseksüel kimliklerin alacağı konum nasıl olabilir? Hareket, LGBTT dışı kimlikler için de
zorlayıcı bir düşünme pratiği sunuyor. Kendi cinsel
kimliği dışındaki bir cinselliği ‘anlamak’ mümkün
olmadığından, bunu yapmaya çalışmak aslında düşünme sürecinde bir kilitlenmeyle sonuçlanır. Yalnızca cinsel kimlik konusunda değil, her türlü farklılığa yaklaşılırken, bu farklılıkları öncelikle kayıtsız şartsız kabul etmek, bir kimliğin kendisini olmasa da, var oluşunu deneyimlemeye açık olmak
başlangıç için iyi bir konum sunabilir. Zaten sorun
anlaşılma sorunu değil; tüm bireysel özgürlüklere
ket vuran bir sisteme toptan başkaldırmak ve yalnızca cinsel kimliklerin değil, hiçbir kimliğin verili
olamayacağı kabulü herkes için altında birleşilmesi
gereken temel fikir çatısı olmalı.

Son olarak LGBTT hareketini (ve genel olarak cinsel kimlik hareketlerini de) anti-kapitalist, antipatriarkal, anti-militarist bir bağlamda tasavvur ettiğimi, ancak yalnızca bununla kalmayıp, bir toplumsal hareket olarak pek çok başka mücadele alanı
için de hem felsefi, hem de eylemsel potansiyel olarak büyük bir önem arz edeceğini düşündüğümü
net olarak söylemeliyim. Hareketin bende uyandırdığı bu heyecan (yine Castells’in sözlerinin devamını getirerek) “aşkın gücüyle birleştiğinde kimliğin gücünün sihre” dönüşebileceğine olan inancımdandır.
Notlar
1. Batıdaki kazanımlar takip edilirken, Türkiye’deki
LGBTT camiasına batıdaki yozlaşmış tüketim kültürünün taşındığı yönünde eleştiriler de olmaktadır.
2. İbrahim Eren’in bu konudaki görüşleri (Hocaoğlu,. Sf:85) ve Kaos GL’nin ÖDP’nin bir alt grubu olarak çalışmayı reddetmesi bu ısrarcı duruşa
örnek olarak verilebilir.
3. Dergi, fanzin gibi yayınların ABD, Tapei ve
Türkiye’de de çok önemli ve öncül örgütlenme ve
iletişim alanları açtığı gerçeğini, özellikle heteroseksizm dışı kimliklerin büyük baskı altında olduğu ve bireylerin doğrudan harekete katılma konusunda çok çekingen olabildiği coğrafyalarda hem
bu yayınların hem de internet ağlarının bu çekingen çoğunluğu da hareketten haberdar ederek gerektiğinde gizlice örgütleyebileceğini ve en azından bireylerin özgüvenleri açısından olumlu etkileri olacağını burada eklemek istiyorum. Ancak hareketi belli bir medyada sınırlı kalma tehlikesinden
kurtarmak için, bireylerin hareket içinde faal olmasını ve görünürlük konusunun farklı boyutlarda da
tartışılabilmesini sağlamanın yollarını aramak örgütlenme programının ana meselelerinden olması
kaçınılmazdır.
4. İbrahim Eren’in (Hocaoğlu, Sf:83) Zeki Müren’e
olan kızgınlığından bahsederken “…benim anladığım eşcinsellik hiç böyle değil. Bir erkeğin erkeğe
duyduğu sevgiyse, iki taraf da erkektir veya tam tersi.” Sözleri, bu ayrımcı izlere örnek olabilir.
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hareketin, davasının, taleplerinin doğruluğuna inanıyorsa, orada yer alır ve bu inanç, düşünce, taleplerinin gerçekleşmesi için enerji ve zaman harcar.
Karşılığındadaki beklenti ise bu düşüncesinin, talebinin geniş toplum tarafından kabul görmesi ve bu
doğrultuda yaşamın düzenlenmesidir.

Ben Aktivist ve Gönüllü sözcüğünün aynı anlama
geldiğini düşünüyorum. Öncelikle aktivist ya da gönüllülüğün ne olduğu sorusunu sormak gerekiyor.
Aktivizm genellikle bir düşünce, görüş, inanç, istek
ve talepler doğrultusunda hareket eden ve bu talebin yerine getirilmesi için mücadele eden, muhalefet eden, eylem yapan kişiler için kullanılır.
Aktivizm, sivil toplum örgütleri ve bu örgütlerin
tabanını oluşturan üyeler ve kişilerden oluşur. Örgütsüz olan aktivistler de olabilir. Bu tür guruplara
genel olarak verilen isim ise sivil oluşum, sivil itaatsizlik ya da sivil harekettir.
Aktivist ya da gönüllü olmak, her zaman örgütlü olmayı gerektirmediği gibi, sürekli meydanlarda, eylemelerde gösterilerde olmayı da gerektirmez.
Hükümete, miletvekillerine, meclise, ya da bir gazeteye, yazara vs. mektup göndermek, telgraf çekmek de bir eylem biçimidir. Ve aktivistler tarafından gerçekleştirilir.
Sivil toplum örgütlerindeki yani örgütlü güç denilen yapılardaki çalışmalar daha çok aktivist ya da
gönüllüğe dayanmaktadır. Bir sivil toplum örgütünün gönüllü sayısı ne kadar çoksa, o kadar söz sahibi olur. Bu tür çalışmalar inanç temellidir. Kişi o

Türkiye’de 80’li yılların ortasından itibaren Avrupa Birliği üyesi devletlerin, Dünya Bankası’nın,
ABD’nin ve diğer pekçok kurum ve kuruluşun şu
ya da bu şekilde kaynak vermesiyle başlayan bir paralı sivil toplum hareketi meydana gelmiştir. Bu
durum her ne kadar STK’ların artmasını getirdi ise
de, beri taraftan da maddi kazanca bağlı profesyonel STK’ların da artmasını ve hatta STK’ları nerdeyse bir kazanç kapısı haline getirmiştir.
Bunun faydaları olmamış mıdır? Olmuştur elbette. Diğer taraftan da zararları da olmuştur. Aktivist ve gönüllü sayısının azalmasına, işlerin profesyonel anlayışla yapılmasına neden olmuş; bu da hareket, düşünce, eylemin toplumsallaşmasını engellerken, inanılmaz bir yöneten-yönetilen hiyararşisini de beraberinde getirmiştir.
Hatta bazı kendini sivil toplum örgütü ya da hareketi olarak tanımlayanların, devlet kurumu ya da
devlete bağlı, devletin herhangi bir koluymuş, ya
da bir şirketmiş gibi yönetilmesine, iş yapmasına da
neden olmuştur. Kısaca bürokratlaşmıştır. Bu tür
yapılarda gönüllülerin emeği, çabası, enerjisi, sözü
görünmez olur.
Aslında konumuz her ne kadar aktivizm, gönüllülük olsa da şu andaki STK’ların durumuna, geldikleri yere değinmeden olmuyor.
Sivil hareketlerin eylemelerine, katılımcıların sayısına ve neden genişlemediklerine, toplumsulaşamadıklarına baktığımızda, sorunun nerden kaynaklandığını da görmemiz gerekiyor. Bu durum genişlemenin önündeki en büyük engel diye düşünüyorum. Çünkü eskiden daha fazla nasıl insana ulaşabiliriz, nasıl daha çoğalabiliriz diye kafa yorulurdu.
Şimdi buna gerek duyulmuyor, çünkü işleri profesyoneller yapıyor. Profesyonel çalışanların dava-
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ya inanmaları da gerekmiyor. Şu anda Türkiye’deki
projecilik. Ve yürütücü olan gerçekten çok profesyonel bir kesim de oluştu.

Politikalar sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni stratejiler ortaya çıkabiliyor. Bütün bunları takip etmeden
iyi bir aktivist olmak da mümkün değil.

Peki gönüllüler bu işin neresinde diye sormak da
mümkün. Aktivist olmak gönüllü ve beklentisiz bir
durum. Ama aynı zamada gönüllünün kendini, bulunduğu STK’ya ait hissetmesiyle de ilişkili. Kendini oradakilerle eşit hissedebiliyor mu? Söz hakkı var
mı? Ötekileştiriliyor mu? Sözü dinleniyor mu? Kararlar da etkin mi?

Aktivist olmanın diğer gereklilikleri de disiplindir, takipdir, özveridir. Bütün bu özeliklerin olması gerekiyor ki iş yapılabilsin, hareketlerin sürekliliği olabilsin. Diğer türlü biraz olay sabun köpüğüne
dönüyor. Evet bir dönem hareket, iş çok iyi gidebilir. Ama bir de bakarsınız bir süre sonra tek başınıza
kalmışsınız. Hiçbir hareket, inanç, görüş tek başına savunulamaz, yani aktivistlerin olmadığı, tabana
mal olmayan, genişlemeyen bir sivil hareket uzun
ömürlü olmaz. Sadece uzun ömürlü olması da yetmiyor. Toplumda karşılığının olması, kabul görmesi, önemsenmesi, ciddiye alınması, dinlenilmesi, o
alanda söz sahibi olunması aktivistlerinin çokluğu
ile doğru orantılıdır.

Yukardaki sorular çok önemli, eğer aktivist bunlara olumlu cevaplar bulamaz ise ne kadar inanırsa
inansın, orada olmak istemiyor ve uzaklaşıyor. Bir
başka konu ise aktivistlerin yeteneklerinin değerlendirilmesi konusu. Çünkü herhangi bir STK’da
gönüllü olmak için gelen kişi inandığı, inancının
hayata geçmesi, o STK’ya güvenmek istediği için
oradadır. Çalışmalara el vermek, katkı koymak ister. Bunun kanallarının açık olması, bir süre sonra kişinin de birçok deneyim kazanmasını, gelişmesini getirir, yani karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bu gelişimin görülmemesi yılgınlığa ve uzaklaşmaya neden olan faktörlerden birisidir. Gönülllülerle kurulan ilişkilerdeki gözlem, yeteneklerin
değerlendirilmesi, geri bildirim, gelişimin takibi
çok önemli.
İşi bilenlerin sürekli aynı şekilde görev alması başkalarının gelişimini de engelleyen bir durum. Bunun yerine, yeni gelen kişilere sorumluluk vermek,
görevleri paylaşmak, işin kolaylaşması, kişilerin gelişimine katkıda bulunması, hem de kişinin kendini o yapıya ait hissetmesi, sürekliliği artırmak açısından önemlidir.
Gönüllülerin sorumluluğu yok mudur? Elbette
vardır. Gönüllü olmak demek inandığın, mücadelesini verdiğin her ne ise o konuda bilği sahibi olmadan olmuyor, yani çok iyi bilinmeyebilir ama
zaman içerisinde hem öğrenmek hem gelişmek gerekiyor. Bunun yolu da süreklilikten geçiyor. Ne savunuyoruz. Derdimiz nedir bunu bilmek için işin
içinde olmak gerekiyor. Dışarıdan ben şunu savunuyorum ya da buna inanıyorum demek yetmiyor.

Sonuç olarak söylemek istediğim STK’lardaki çalışmaların esasını gönüllüler oluşturur. Bunu hiç
unutmamak gerekiyor. Bugün kaynaklar vardır, iyidir, yeterlidir, ama kaynaklar da tükenir. Pek çok
dernek, yapı vs proje bulamadığı zaman kapıya kilidi vurmak zorunda kalıyor. Bunun nedeni hareketin doğruluğu ya da yanlışlığı değil. Fazlaca profesyonelleşmesi. Çalışmalarda bunların unutulmadan, sürekli hatırlanması gerekiyor.
Aktivistlerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi önemlidir. Kaynakların bir kısmının da gönüllü eğitimi
için ayrılması gerekmektedir. Sadece eğitim yetmiyor; yaşamı paylaşmak, bir arada farklı etkinliklerde buluşmak insanların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını sağlar. Bunlar birbirleriyle paylaşımı, tanışıklığı, dayanışmayı artıran unsurlardır.
Toplantıdan toplantıya bir araya gelmek, toplantılarda gerilmek, tartışmak sonra da o gerginliklerle
mekândan çıkmak, bir süre sonra insanların içinde
olumsuz düşünce biriktirmesine, bu olumsuzlukların başka bir şeye evirilmesine yol açmaktadır. Bunun mutlaka önüne geçmek gerekiyor.
Bütün bunlar deneyimler sonucu oluşturulan düşüncelerdir. Hepimize kolaylıklar dileyerek bitiriyorum.
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Henüz pişmem gerek dediğim zamanlardan geçtim. Mücadelemiz için ne yapabilirim sorusuna
yanıt bulduğumda daha çok kitap okumaya, düşüncelerimi daha iyi kaleme almaya başladım.
“Transfobik ve homofobik bireylerin nabızlarına
dokunabilir” niyetiyle, düşüncelerimi hikayelerden yola çıkarak okura aktardım. Makale, deneme ve şiirler ise yine aynı görevi üstleniyorlardı:
‘Nefrete son verin!’ mesajını…
Kendimi aktivist olarak hiç düşünmedim, çünkü yazdıklarımın ne kadar büyük bir kitleye ilham kaynağı olduğunu bilmiyordum. Sonra takip etmeye başladım. Kendini yeni tanımlayan ya
da tanımlamaya çalışan eşcinsel arkadaşlarımdan
bana ulaşan mailler, yazılarımın ulaşması gereken yerlere iletildiğinin bir kanıtı oluyordu.
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Sanal alemden insanlara sesini duyurmak ve onlara yardımcı olmak, dışarılara çıkmaktan daha
kolay. Mesela burada çok rahatsınız, klavye parmaklarınızın ucunda, dışarıda yapacaklarınızdan daha çok şey yapıyorsunuz. Bu durumun
tam tersini düşünelim, toplum içinde çekingen
iseniz, yutkunmaktan konuşamayacak hale gelebiliyorsunuz.
Kaos GL’de profilimde de belirttiğim gibi, “Bana
göre yazmak, kendimi en iyi ifade edebildiğim konuşma şekli”.
Hazır Kaos GL konusunu açmışken, orasının
adımlarımı daha büyük attığım yer olduğunu
söyleyebilirim. Güzel insanlar tanıdım ve genellikle hikayelerimle biz olan, bizleri anlayan - anlamaya çalışan insanlara ‘nefret cinayetlerinden
aile tutumuna, hain bir babanın eşcinselliğe öfkesinden, bir annenin topluma ayak uydurmasının
transseksüel ve eşcinsel bireylerin üzerinde onarılamayacak yaralar açmasına kadar’ birçok konuya yer verdim. Homofobinin ve transfobinin
pençesinden bir insanı kurtardığımı düşünmek
bile beni mutlu etti.
Ben her ne kadar aktivist olmadığımı yinelesem
de belki ileride bir aktivist adayı olabilirim diyebilirim. Çünkü yazının içinde de vurguladığım gibi sanal ortamda sesinizi kitlelere duyurmak daha kolay, fakat dışarıda olmak ve mücadele vermek çok zor. Aktivist arkadaşlarımın tuvalette bile işlerin koşuşturmacasında olduklarını duymuştum.
Yazı, her türlü düşünceyi kafasında şekillendiren
insanlara ulaşabilecek kapasitede olan bir ifade
şekli. Son noktayı koyup masanın başından kalktığımda, “acaba bugün kaç kişi daha bizleri anlayabilecek ve yanımızda bize destek olabilecek”
diye düşünüyorum. Halil ile aramızda geçen konuşmalarımızın içinde mutlaka mücadelemiz
için yapabileceklerimiz oluyor ve onları masaya
yatırıyoruz. Onun bir aktivist olduğunu düşünüyorum. Bana düşüncelerimi aktarmam konusunda yardımcı oluyor.

Ben sırtımızı aktivistlere dayayıp, yaşam sorumluluğumuzu almadan, “Nasıl olsa haklarımızı savunanlar var” deyip, rahat davranmaktan yana
olmadım. Bir karınca nasıl ki diğer karıncaları yanına alıp bir topluluk oluşturuyorsa, ben de
kendini yalnız hisseden ve bir şeyler yapmaya cesareti olmayan arkadaşlarımı çevremde topladığımı düşünüp, mutlu olduklarını hissettim. Bizler çoğaldıkça güçleniyoruz, belki de her birimiz,
her ne kadar henüz pişmedik desek bile, birbirimizin aktivisti oluyoruz.
Tüm gününü, yıllarını ‘LGBTT bireylerin özgürleşmesine adayan, hem kendi hayatlarını, hem bizim hayatlarımızı düşünen insanların varlığını, girebildiğimiz mekanlardan, bu mücadelenin kurucularından Ali Erol’un dediği gibi ‘her şeyden önce
suçu olmayan suçlu konumundan kurtulmaktan,
meşruiyet kazanmaktan’ ötürü hissediyoruz.
“Bir gün tek başına güçlü olabilir miyim” diye düşündüm, sonra çevreme baktığımda yalnız olmadığımı hissettim. Güç yavaş yavaş kazanılan bir
şeydi. Tuvalette bile mücadele koşuşturmacası içinde olanları, sevgilim Halil Kandok gibi çeşitli gazetelerden haber toplayıp bu haberleri ve
yazıları insanlara duyuranları, kendim gibi trans
erkek arkadaşlarımın varlığını gördükçe, gücün
birlik olmakla önem kazandığını öğrendim.
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YAŞAMAK
SEMA YAKAR
LİSTAG (Lgbtt İstanbul Aile Grubu)
Yaşamak, bir hayalinizin olması ve buna inanmanızdır. Bu hayalin gerçekleşmesi için de etkin olarak,
çaba ve gayretle önümüzdeki engelleri aşmak için yürümektir.
Türkiye’de LGBTT birey ve ailesi olmak kolay değil. Toplum olarak bağımlı bir düşünce yapımız var.
Ya siyahtayız ya da beyazda. Ya vardır, ya da yok! Herkesçe bilinir ki toplumsal normlara uymadığımız
zaman, toplum bizi kendinden ayrı görmeye başlar ve dışlar. Amacı olan ‘robot insanları’ yaratır.
Zincir kırmalar bireyde ve ailede başlamalı.
Ben toplumun beklentilerine göre yaşamayı bıraktım. Bilgisizlik, korku yaratıyor ve gün geçtikçe bu
korkunun altında ezilen insanlar oluyoruz. Ben de bahsettiğim bu siyah beyazların içinde, dışarının bakışıyla ve değer yargılarıyla meğer ne kadar çok şekillenmişim. Çocuğumun açılması ve bunu takip eden
yıllar içinde kendi mücadele alanımızı yaratmamız, aile örgütünü kurmamız, beni de çok değiştirdi.
Aktivizm benim hayatımı çok etkiliyor. Hayatla olan mücadeleyi sürdürürken, geçmişteki koşullanmalarımdan da kurtuluyorum, hem kendi, hem toplumun ezberini bozuyorum.
2007’den beri katıldığım onur haftalarındaki yürüyüşlere hem çocuğumun hakları, hem de bu toplumda kadın olarak var olmanın hakları için yürüyorum. Bu mücadele bana birey olduğumu hissettiriyor,
hem de örgütlü mücadelemizde bize daha çok cesaret veriyor. LISTAG olarak hedefimiz, daha çok aileye ulaşmak. Ailelerine açılmaya istekli çocukların yanında olabilmek ve ortak endişe ve kaygılarında birbirimize destek olmak, Türkiye’nin her yerine ulaşabilmektir. Büyüdükçe daha çok güçlenmektir. Bunun da adımlarını attık ve gün geçtikçe genişliyoruz, büyüyoruz. Hem Türkiye içindeki şehirlerde örgütlenmeye çalışıyor, hem de Uluslararası LGBTT aile örgütleriyle de iletişimi kuvvetlendiriyoruz. Ayrımcılıkla uğraşan bütün diğer örgütlerle iletişimimizin daha iyi olmasını istiyoruz. Aynı görüşü paylaşan insanların bir arada daha güçlü mücadele vereceğine inanıyoruz Türkiye’de tek LGBTT aile
örgütü olarak. Herkesle beraber aktivizm yapmaya, homofobiyle, transfobiyle mücadele etmeye hazırız.
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MERHABA!
PINAR, Listag

Merhaba,
Ben 2006 yılında biyolojik oğlumun bana “Anne
bana yardım et... Bedenim başka ben başka, yani
ben aslında kızım” demesinden sonra şok oldum,
dondum, katıldım. Çünkü ben kültürümüzün geleneksel aile yapısının gelenek ve ananeleri ile yetişmiş biriydim.
Bu söylemin ne olduğunu bilmeden çocuğuma şizofreni teşhisi koydum, 2 yıl psikiyatrları dolaştır-

dım. Aklımca çocuğumu düzeltecektim, ama böyle
olmadı, olmayacaktı…
Bilgilendikçe çocuğumun transseksüel olduğunu kabule geçtikten sonra, cinsel kimliğin varoluştan kaynaklandığını iyice öğrendikten sonra, bizim
kültürümüzün ne kadar ön yargılı, sabit fikirli olduğunu, dayatmalarla yaşadığımızı anlayabildim.
Anlayabildim, çünkü çocuklarımız dünyaya gelmeden giysileri ya pembe ya mavi, kimlikler ya mavi,
ya pembe… Cinsel organlarına bakılarak biyolojik

Fotoğraf: Hakan Aydoğan
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kimlik ile kucağımıza verilip, bebeğimizin cinsiyeti tanımlanıyor. Bizler de çocuklarımızı o tanımlara
göre büyütüyor, oyuncaklar alıyor, beklentilere giriyoruz. 45 yaşımda ben cinselliği ve cinsel kimlik
nediri, cinsel yönelim nediri öğrendim.
2008 yılında çocukları LGBT birey olan 3 anne ve
bir baba ile bir araya geldik. Sonra LGBT bireylerin ailelerine destek olmayı hedefleyen aile ağı kurmak amacı ile Listag LGBT İstanbul Aile Grubunu
oluşturduk. Haftalık toplantılar yaptık, dertleştik,
medya ile iletişim kurduk, görünürlük ve farkındalık yaratmak için çalıştık.
O zamanlar ben tek transseksüel annesiydim, kendimi çok yalnız hissediyordum. Yılmadım, misyonum çocuğuma ve çocuğunun transseksüel olduğunu öğrenen ailelere destek olmaktı. Ben başta bilgisizlikten ve destek alacak kimsem olmadığı için çok
zorluk çekmiştim.
“Ben transseksüel annesiyim” derken “beni kendine göre şablonlayan, bana bu bilgileri öğretmeyen topluma, kafa tutmak, isyan, öfke vardı içimde. Niye mi??? Çocuğumun hayallerini kaptırmayacaktım kimseye. Benim çocuğum da okumalıydı, benim çocuğum da çalışabilmeliydi, benim çocuğumun da sosyal ilişkileri olmalıydı, yani benim çocuğum da her canlı gibi YAŞAM HAKLARI
elinden alınmamıydı, ötelenmemeliydi, aşağılanmamalıydı… Kısaca YOK SAYILMAMALIYDI...
Diğer ebeveynler de çocuklarının yanında olmalıydı… Ben bunları yaparken AKTİVİST olduğumu
bilmiyordum… Aktivist nediri ZATEN BİLMİYORDUM. Ben iyi bir evlat, iyi bir eş olmaya uğraşmış, iyi bir anne olmak için didinen bir anneydim.(yemek, çamaşır, ütü vs).
Listag aktivistlerinden sevgili Metehan bir toplantıda “Sizler artık aktivistsiniz” demişti. Ben “Hayır
biz anneyiz” dedim… Hala gülüyorum. Sonradan
öğrendim, meğerse ben çok aktivistmişim.
Bizler “Elalem ne der!” ile büyüdük. Bu cümleyi
ben üzerimden çıkardıktan sonra, yani çocuğumu
koşulsuz sevmeyi öğrendikten sonra kendime göre
tam aktivist oldum.

İlk sene Onur Yürüyüşüne katılmadım. Nedeni,
elalem ne derdi. Üzerimden çıkarma dönemimdi,
tam çıkmamıştı.
Geçen sene tamamen çıktı üzerimden. Onur Yürüyüşünde “BEN BİR TRANSSEKSÜEL ANNESİYİM” dövizini gururla taşıdım.Taşımaya da devam
edeceğim..
Bizler hala İnsan hakları nedir, bilmiyoruz. Önce
haklarımızı öğrenmeliyiz. LGBT ailelerin görünür
olması, bilgiyi dağıtması, aktivizm yapmaları çok
çok önemli.
Çocuklarımızın;
• Sahipsiz olmadıklarını göstermek için,
• Ayrımcılığa uğramamaları için,
• Nefret cinayetlerine maruz kalmamaları için,
• Okuyabilmeleri için,
• Çalışabilmeleri için,
• Ayrımcılığı engelleyecek yasaların yürürlüğe konması için,
HER YERDE, nefes alabilmeleri için, huzurlu
uyuyabilmeleri için, KISACA İNSANCA YAŞAYABİLMELERİ için biz ailelerin aktivist olması
gerekli.
Hemen aktivist olunmuyor. Bana göre, önce bilgilenmek ve donanmak lazım. Yılların ezberlerini
bozmak lazım, “Elalem ne der”i bırakmak lazım.
Bunlar ailelerin aktivist olmalarını engelliyor.
“Bu okuduklarım benim başıma gelmez” diye düşünmesin hiç kimse. Benim de aklımda yoktu bunlar, benim de başıma gelmez biliyordum, ama…
Okuduğunuz gibi. Bence tüm ebeveynler potansiyel AKTİVİST.
Güzel kızıma teşekkür ediyorum, beni aktivist anne
yaptı. Dünyaya başka bir gözle bakmamı sağladı.
Yaptığım aktivizm şu an belki “bir tutam”, umut
ediyorum bir gün her şey güzel olacak.
Sevgiler
Pınar Anne, Listag
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FEMİNİZM ve KUİR DÜŞMANLIĞI
TUNA ERDEM
14 Haziran 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu, dünyanın dört bir köşesindeki kadınlara yönelik bir bir çağrı yayımladı
ve 1 Ağustos tarihine kadar, kendi ülkelerinde kadının statüsünü etkileyen her tür insan hakkı ihlalini bildirerek, komisyonun “kadınlara yönelik ayrımcılık ve adaletsizlik alanında beliren yeni yönelimleri tespit etmesine” yardımcı olmalarını istedi.
Amerika’dan kendilerini lezbiyen, feminist ve avukat
olarak tanımlayan iki kadın, Cathy Brennan ve Eli-

zabeth Hungerford bu çağrıya bir dilekçe ile karşılık verdiler. Kaleme aldıkları dilekçede, Amerika’nın
kimi eyaletlerinde yürürlüğe giren ‘cinsiyet kimliği’ yasalarının, kadınlara karşı ayrımcılıkta yeni bir
yönelim olduğunu söylemekteydiler. Yani bu iki feminist kadına göre Amerika’da ‘kadınlara karşı ayrımcılık ve adaletsizlik alanındaki yeni yönelimlerin örneği’, yıllar süren lgbtt mücadeleleri sonucunda kabul ettirilmiş olan ve trans bireylerin haklarını hukuki garanti altına almak için çıkarılan yasalardı. Başka bir deyişle bu dilekçe, trans bireyle-
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rin toplumsal konumunu düzeltmeyi ve onlara karşı
yapılan ayrımcılığı önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemelerin, kadınlara karşı ayrımcılık ve adaletsizlik
içerdiğini öne sürmekteydi. Brennan ve Hungerford
halihazırda 16 eyalette bu yasaların kabul edilmiş
olduğunu ve sıra kendi yaşadıkları eyaletlere gelmeden bu gidişe bir dur demek istediklerini söylemişler Birleşmiş Milletler’e gönderdikleri dilekçede.
Feminist mücadelenin tarihine ve teorik metinlerine aşina değilseniz, bu dilekçe size son derece şaşırtıcı gelebilir ve trans hakları ile kadın haklarının
nasıl olup da bu kadar çeliştiğini anlamakta güçlük
çekebilirsiniz. Oysa aslında bu dilekçe, ikinci dalga feminizmin doğuşuyla birlikte ortaya çıkmış ve
her tür feminizm adına konuşma hakkını kendinde
her daim görmüş, transfobik ve kuir karşıtı bir feminizm türünün tarihteki son örneğini oluşturduğu ölçüde şaşırtıcı olmaktan çok uzakta.
Sondan başlamakta yarar var. Brennan ve Hungerford’un dilekçesine göre, trans haklarının kadınların haklarına tehdit oluşturmasının temel nedeni, bu yasaların ‘kadınlara mahsus’ mekanlara trans
bireylerin de girmesine olanak tanıması. Kadınlara mahsus, yani erkeklerin girmesinin yasak olduğu
alanlara, kadınların ihtiyaç duymasının temel nedeninin ataerkil sistemde kadınlara yönelik şiddettin sıklığı olduğunu belirten Brennan ve Hungerford, bu yeni uygulama sayesinde, kadın olduğunu
beyan eden her erkeğin bu alanlara girebileceğini ve
trans bireyleri korumak adına, kadınların tehlikeye
atıldıklarını ileri sürüyorlar.
“Cinsiyet kimliğinin korunmasına ilişkin yasaların artmasıyla kadınlara mahsus kulüpler, kamusal kullanıma açık tuvaletler ile duşlar ve diğer ‘kadınlara özel’ mekanlar yoluyla kadınların yasal korunması sekteye uğratılmaktadır. Kadınların, kadınlara mahsus mekanlara ihtiyaç duymasının birden fazla nedeni vardır, ama bunların başında kadına karşı erkek şiddetinin belgelenmiş sıklığı gelmektedir” diyen ikili, çare olarak da, trans kimliğin beyana dayalı olmaktan çıkartılarak, doktor raporu ile kanıtlanması önerisini sunuyorlar. Kendi çevirimle aktardığım alıntının orijina-

lini ve Birleşmiş Milletler’e gönderilen dilekçenin tam metnini okumak isteyenler şu linkten yararlanabilirler: http://radicalhub.files.wordpress.
com/2011/08/communication_csw_un_brennanhungerford_08012011_.pdf
Biyolojik cinsiyetin yerine toplumsal cinsiyet (gender) kavramının geçirilmesini ve tıp kurumunun bedenlerimiz üzerindeki tahakkümüne karşı çıkılmasını, feminizme borçlu olduğumuzu düşündüğümüzde, Brennan ve Hungerford’un argümanları, insana ‘anti-feminist’ bile gelebilir. Oysa, bu bakış açısının feminizmde köklü bir yeri var. Feminizmin
bir çeşidi her daim, erkekten kadına transları ‘gerçek kadın’dan saymamış, kadından erkeğe transların ise ataerkil sistemin beyin yıkaması sonucu ‘gerçek’ cinsiyetlerine yabancılaştıklarını iddia etmiştir.
Aynı yaklaşımın, transların kadınlara özel feminist
etkinliklere alınmamasını dayatmış olması, feminizmin tarihinde önemli yer kaplayan olgular. O kadar
ki Batı da bu, ‘tuvalet kavgaları’ olarak özetlenecek
kadar klişeleşmiş bir sorun aslında. Ancak klişeleşmiş olması, hafife alınacak bir bakış açısı olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, dünyada transfobinin
şahikalarına kimi feminist metinlerde ulaşıldığını
söylemek mümkün. Mesela radikal feminist Janice
Raymond’un 1979 yılında yayımlanan ‘Transexual
Empire’ (Transeksüel İmparatorluk) isimli kitabı, feminizm adına transfobinin kuramsallaştırılması ve
temize çıkarılmasının en aşırı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Bu kitapta Raymond, bütün transeksüellerin kadın bedenine tecavüz ettiğini öne sürmekte ve erkekten kadına transeksüellerin, sırf penislerini kestirdikleri için kadınları penetre ve işgal
etme haklarını yitirmediklerinin en güçlü kanıtının, kadın olduklarını iddia ederek kadınlara mahsus mekanlara duhul etmeleri olduğunu söylemekteydi. Raymond daha da ileri giderek transeksüellerin tıpkı haremlerde bekçi görevi gören hadımağaları gibi, ataerkil düzen tarafından kadınların mekanlarına sokulmak için yaratılmış casus ve bekçiler olduğunu ileri sürmekteydi. Raymond transeksüellere kadın demenin anti-feminist olduğunu iddia ediyor ve kitap boyunca erkekten kadına transseksüelleri ‘hadımedilmiş erkekler’ olarak anıyordu. Aradan
geçen yıllarda kitaba yöneltilen tüm eleştirilere kar-
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şın Raymond’un 1994 yılında, fikrinde ısrar ettiğini
belirten yeni bir giriş bölümüyle kitabının yeni bir
baskısını yayımladığını da belirtmek gerek.
Türkiye gibi, cinsiyete göre mekansal ayrımlara
‘haremlik selamlık’ uygulaması denegeldiği, kadın
haklarının, kadın ve erkeklerin mekanlarını ayrıştırmak ve bu ayrımı korumak üzerinden değil de,
tam tersine ortak mekanların savunulması üzerinden yürüdüğü coğrafyalarda yukarda anlatılan ‘tuvalet kavgaları’nın ortaya çıkmayacağı düşünülebilir. Hal böyle olsa bile, tıpkı ataerkil düzen gibi
transfobi de birçok şekilde ve farklı formda kendini
ifade edebiliyor ve Amerika’da bu kadınlara mahsus
mekanların korunması iken, Türkiye’de başka bir
formda ifadesini bulabiliyor.
Nitekim beni bu yazıyı yazmaya iten tam da Ağustos ayında facebook’da karşılaştığım bir paylaşım ve
bir statü cümlesi ile bunların altında dönen tartışmaların, Türkiye, İngiltere ve Amerika’da tam olarak aynı mevzunun gündeme gelmiş olduğu duygusunu bende uyandırmış olması.
5 Ağustos tarihinde Roz Kaveney’nin facebook profilinde rastladığım söz konusu paylaşım, yukarıda
anlattığım Birleşmiş Milletler’e yollanan dilekçenin
ta kendisiydi. Kaveney bu haberin linkini,“buna
grev kırıcılık denir” yorumuyla paylaşmıştı. Bu
noktada bilmeyenleriniz için, İngiliz aktivist ve yazar Roz Kaveney hakkında kısa bir bilgi vermekte yarar var: Kaveney, bilimkurgu sineması ve popüler televizyon dizileri hakkında kitap ve makaleler kaleme almış, Guardian, Independent gibi gazetelerde yazılar yazan, ‘sansüre karşı feministler’ hareketinin kurucularından, İngiltere’de transseksüel hakları denince akla gelen ilk isimlerden olduğu
gibi, şiir de yazan, altmış küsur yaşlarında lezbiyen
bir transeksüel. On parmağında on marifet bulunan ve nevi şahsına münhasır tanımlamasının içini
dolduran Kaveney, blogunda kendini şöyle tanımlıyor: “Katolik eğitimi aldım, ama katolikliği aşmayı başardım. Erkek doğdum, ama erkekliği aşmayı başardım. Erkeklerle yatmaya, erkek olmaya son
verdiğimde nokta koydum. Ve bugün gençken olduğumdan çok daha mutluyum”. Kaveney’nin fa-

cebook sayfasında sık sık, gerek feminist hareket
içinde, gerekse lgbtt hareketi içinde maruz kaldığı
transfobiye dair birçok paylaşım yer alıyor.
Dolayısıyla Kaveney iki feministin yazdığı dilekçeyi
‘grev kırıcılık’ olarak tanımlarken, bunu feminizmi
lgbtt mücadelesinin ‘doğal müttefiki’ olarak gören
bir perspektiften yapıyor ve feminizim adına transeksüel haklarına saldırılmasını, her şeyden önce bu
ittifaka bir ihanet olarak algılıyor. Bu ihaneti dile getirmek için seçtiği ve kendi kitabında ağır hakaret
sayılan ‘grev kırıcı’ betimlemesi, bu doğal ittifakta
lgbtt bireyler ve feministlerden başka ‘azınlık’ların
da yer aldığını düşündüğünü gösteriyor. Nitekim bu
ittifak mantığı, Türkiye’deki lgbtt’lerin de yabancısı olduğu bir mantık değil. Lakin dilekçede yer alan
kimi ifadeler, en azından bu feministlerin, hiçbir şekilde Kaveney’nin dem vurduğu ittifakı kabul etmediklerini de açıkça ortaya koyuyor. Örneğin “küçük bir azınlığı korumak adına, büyük bir çoğunluğun tehlikeye atılmasından kaygı duyuyoruz” cümlesi, bu tür feminizmin kendini azınlık mücadeleleri
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ile müttefik görmediğini, dünya nüfusunun %51’ini
oluşturan, kadın doğmuş ve kadın kalmışlardan başka muhatap kabul etmediğini kanıtlamaya yetiyor.
Elbette Kaveney bu tür bir feminist perspektifle ilk
kez karşılaşmıyor. Bu dilekçe hasebiyle ve belli ki
tekrar tekrar feminist transfobinin örnekleriyle karşılaşsa bile, feminizmi bu feministlere terk etmemeye yeminli. Nitekim Kaveney’nin paylaşımının
altına girilen yorumlardan biri, bu yaklaşımı gayet
iyi özetliyor: “Feminist kelimesini de radikal kelimesini de bu transfobik insanlardan geri almak istiyorum”. Lakin Kaveney radikal feministleri “radfem” kısaltmasıyla anarak ve transfobik feminist
demenin bir başka yolu olarak kullanarak çoktan
radikal feminizmi gözden çıkarmış gibi görünüyor.
Nitekim bu feminizm türünün transfobik olmakla
kalmayıp, terkisinde her tür kuir duruşa karşıt bir
konumlanışı getirdiğini ve kendine muhafazakarlardan müttefikler derlediğini akılda tutuğumuzda,
biz de Kaveney gibi yaklaşabiliriz duruma. Mesela
‘butch femme’ rollerini benimseyen lezbiyenleri ataerkil kodları yeniden üretmekle suçlayan feminizme; ataerkil sistemde her tür hetereoseksüel cinselliğin tecavüz sayılması gerektiğini iddia ederek, politik lezbiyenlik diye bir ucube ortaya atan feminizme; ‘pornografinin teori, tecavüzün pratik’ olduğunu öne süren porno karşıtı feminizme, her tür ticari
sekse her durumda karşı olan feminizme; sadomazoşist lezbiyenleri feminist hareketten atarak, Batı feminizmin tarihindeki en büyük bölünmeye neden
olmuş olan feminist anlayışla, transfobik feminizmin son derece tutarlı bir bütünün veçheleri olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Kısacası burada kuir
karşıtı bir feminizm söz konusu ve kendine düşman
olarak kuir’i ilan eden bir feminizm türü ısrarla varlığını korurken, lgbtt bireylerin feminizmi sorgusuz
sualsiz müttefik ilan etmelerinin tehlikeli bir saflığa
işaret edeceğini söylemek aşırı olmayacaktır sanırım.
Facebook’da karşılaştığım ve bu paylaşımla kafamda resonans yaratan statü cümlesi ise, bu ülkede
lgbtt camiasına mensup, tanıtmama gerek olmayan
bir kuir aktivistin, Barış Sulu’nun 16 Ağustos tarihinde yazdığı şu cümleydi: “Erkeksen feminist ola-

mazsın, anca pro-feminist olursun -muş”. Bu statünün altına önce “ayrıca sen kendine erkek demesen de erkeksin” yorumu girilmiş. Bunun altına
ise Ayşe Düzkan, her iki yoruma hitaben şu cevabı
yazmış: “İkisi de büyük haksızlık. İnsan kendine ne
derse odur. Ben mesela Napolyon’um diyorum, orduyu yönetemezsin diyorlar. Saçmalık işte”.
Türkiye’de feminizm deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ayşe Düzkan’ın yorumu, ister istemez bana Birleşmiş Milletler’e feminizm adına yollanan dilekçeyi ve Raymond’a kadar izi sürülebilen bir transfobik feminist geleneği hatırlattı. Zira
Düzkan bu yorumla, beyana dayalı trans kimliği
açıkça ve alaycı bir biçimde ‘delilik’le eş tutuyor.
Öyle ya ‘kendini Napolyon sanmak’ en karikatürize deli betimlemelerinin başında geliyor.
Bu feminist gözlüklerden bakıldığında aslında
‘trans’, erkeklerin iktidar alanlarını hile ve de sise
ile genişletmek için kullandıkları bir bahaneden
ibaret. Hem erkek olmanın tüm ayrıcalıklarının
keyfini sürüp, hem de sadece ‘kadınım’ diyerek,
kurban konumunun ayrıcalıklarından faydalanmaya kalkan çıkarcı, hiç durmak bilmeden hep isteyen, zorla olmazsa hileyle alan ve sonunda işi kadınların elinden kadınlığı almaya kadar vardıran,
‘erkekler’in bulduğu yeni bir maske bu feminizm
için trans kelimesi. Ve bu perspektifle, lgbtt hareketinin buluşabileceği hiçbir ortak zemin yok.
Öte yandan bu perspektiften lgbtt’lerin çıkarabileceği birtakım dersler de yok değil. Öncelikle, feminizmin herhangi bir türünü ‘doğal müttefik’ olarak sorgusuz sualsiz bağrımıza basmamamız gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Ama daha da önemlisi, feminizmle aynı hataya düşmemek adına, egemen düzene karşı bir hareketin nasıl olup da ısrarla kendini düzenden yana konumlayabildiğini düşünüp tartışmak gerekiyor. Mesela feminizmin iki
de bir transfobi çukuruna düşmesinin ardında yatan temel gerekçenin, doğuştan gelen ve sonradan
değiştirilmesi olanaksız bir kadınlık tanımını kabul
etmesi olduğuna karar verirsek, o vakit lgbtt hareketinin de benzer bir doğuştancılığa tutunmaktan
vazgeçmesinin gerekip gerekmediğini tartışabiliriz.

38

BU NAZ’A, DERYA’YA .
YA. DA BUSE’YE YÖNELIK
.
BIR SALDIRI DEGIL!
Buse Kılıçkaya ile Erçin Kurbanoğlu’nun yaptığı röportaj sizlerle
paylaşırken, kararla ilgili tüm insan hakları savunucularını,
hayatlarımızı abluka altına alan hukuk sistemine bir kez daha ve
tekrar bakmaya davet ediyoruz.

ELÇİN KURBANOĞLU
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19 Haziran 2010’da Pembe Hayat Derneği kurucusu 3 trans insan hakları savunucusu,
Esat Polis Karakolu’na bağlı polisler tarafından, araçlarının içerisinde seyir halindeyken hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmak istendi, Şiddete ve hakarete uğrayan trans insan hakları savunucularının saldırgan polisler hakkında ilgili savcılığa yapmış oldukları suç duyuruları dikkate alınmazken, şiddeti uygulayan polislerin yapmış oldukları suç duyuruları sonuç vermiş ve savcılık tarafından 3 insan hakları savunucusu hakkında “polise direnme”, “hakaret” ve “kamu malına zarar” iddiasıyla kamu davası açılmıştır. 26.10.2011 tarihinde sona eren davada ise Ankara 15. Asliye
Ceza Mahkemesi savunucular hakkında hapis cezası kararı vermiştir. Hukuksuz olarak verilen bu karar “Kolluk kuvvetleri, size kötü muamele ve şiddet de uygulasa, görev sınırlarını aşan uygulamalarda da bulunsa, sesinizi çıkarmamalısınız. Aksi takdirde, hapis cezasına çarptırılırsınız!” Bu karar aynı zamanda, ilgili polislerin trans insan hakları savunucularını zorla gözaltına alırken dillendirdikleri “suçunuz travesti
olmak” anlayışının adalet sistemi tarafından da onaylanması anlamına gelmektedir!

25 Ekim 2011 Salı günü 2010 baharında polisler
ve TT aktivistler arasında yaşanan olayların davasının görüldüğünü biliyoruz. Bilmeyen okurlarımız için sürecin başını bize anlatabilir misiniz? Olaylar nasıl başlamıştı?
Aslında bu sürecin bir de öncesi var. Sürecin öncesinden bahsetmeden süreci tam da açmak doğru bir yöne götürmez. O yüzden öncesini söyleyeyim. Öncesinde biz yine seyahat halindeyken arabamızın önü ve arkası resmi polis araçları tarafından çevrildi. Aracın içerisinde toplam 5 Pembe Hayat kurucusu, üyesi vardı. Bir anda polisler etrafımızı sardı ve arabadan inmemizi söylediler. Biz neden inmemiz gerektiğini sorduğumuzda
- çünkü bize ne yapaklarını bilmiyoruz, bize zarar da verebilirlerdi - biz evimize gidiyoruz, çünkü biz Esat’ta oturuyoruz ve bu olaylar Esat Bağlar Caddesi tarafında oluyor. Giderken bizi polisler çevirdi ve bizi gözaltına almaya çalıştı. Biz o
sürede aniden fren yapıp durmak zorunda kaldık. O sırada biz polis arabasına da vurabilirdik
veya başka bir kaza yapıp hayatımızı da kaybedebilirdik. Bir anda durduk ve ne olduğunu sormaya başladık. Kimliklerimi gösterdik. Hakkımızda
herhangi bir suçlama mı var diye sorduk. Hakkımızda bir aranma mı var diye sorduk. Kimlikle-

rimizi ibraz etmemize rağmen kesinlikle ve kesinlikle ineceksiniz dediler. Biz de korktuğumuz
için Pembe Hayat’taki diğer örgütlü arkadaşlarımızı aradık. “Böyle böyle başımıza bir olay geldi,
lütfen bizimle dayanışır mısınız” diye. O süre zarfında 25-30’a yakın aktivist arkadaş da geldi, ama
aynı zamanda ekip arabaları da gelmeye başladı.
İçlerinden sorumlu memur olduğunu söyleyen
bir kişi gelip bize, “Arabadan çıkalım, karakola gidelim, artık bunu süt liman edelim, bu olayı kapatalım” dedi. Biz de neden kapatacağımızı sorduk,
çünkü bizim bir suçumuz, yaptığımız herhangi
bir suç veya insanları rahatsız ettiğimiz herhangi bir davranış yoktu. “Tamam artık araban inin,
olayı bitirelim, karakola gidelim, oradan Kabahatler Kanunu’na göre cezanızı yiyin ve gidin” dediler. Biz de “hayır, siz bize yönelik bir şiddet uyguluyorsunuz, biz kimliklerimizi ibraz ediyoruz,
bir suçumuzun olup olmadığını size sormamıza
rağmen bir de hakaret ediyorsunuz diye itiraz ettik. Ve şikayetçi olmak için ancak karakola gideceğimizi söylediğimizde, “Eğer arabadan inmezseniz sizi göz altına alırız” dediler. Biz de “buyurun
alın” dedik. Arabanın kapısı kilitli olduğu için ön
tarafından sprey, gaz sıkıp bizi arabanın içerisinden çıkarttılar saçlarımızdan sürükleyerek.

Arabanın içerisine mi gazı sıkıyorlar?
Arabanın içerisine, ön tarafından, arabanın camının oradan. Arabadan kendimizi atmak zorunda kaldık gazı sıktıklarında. Ve orada sadece
bize yönelik bir saldırı yoktu. Gelen 25-30’a yakın
insan hakları savunucusu ve LGBTT aktivistine
yönelik bir saldırı oldu.
Çeşitli derneklerden mi geldi bu insan hakları
savunucuları?
Evet, çeşitli derneklerden ve siyasi partilerden de
gelenler vardı. Ve onların gözlerinin önünde zaten bu olay cereyan etti. Derya ve beni saçımızdan sürükleyerek polis arabasına bindirmeye çalıştılar. Bir yandan da gaz sıkıyorlardı. Bütün polisleri bir anda üstümüzde gördük. Çok kötü bir
durumdaydık ve saçlarımızdan sürüklenerek polis arabasına bindiriliyorduk. Ne olduğunu anlayamadık. Suçumuzun ne olduğunu anlayamadık.
Ve vururlarken şunu söylüyorlardı “Buse’ye vurun, Buse’yi tekmeleyin” diyorlardı. Bu kulağıma
gelen seslerin içindeydi.
Sizi de tanıyorlar demek ki daha önceden?
Şöyle tanıyorlardı; Esat karakolu buna dair birçok
hak ihlal yapmış, üç yıl boyunca da LGBT bireylere yönelik insan hakları ihlalleri raporunda en çok
şikayet gitmiş karakollardan bir tanesiydi. Keyfi
gözaltıları, Kabahatler Kanunu, trans bireylere yönelik şiddet çok açık bir şekilde raporlanmıştı zaten. Üç yılın raporu da trans bireylere yönelik şiddeti de göstermişti, LGBTT bireylere yönelik raporlarda da şiddeti yoğun olarak yaşayan bireylerin de trans bireyler olduğunu göstermişti. Doğal
olarak hani o karakola giden kişiler, benim rapor
hazırladığım kişiler ve bu süreci aslında takip ettiğimiz de insanlardı. Bana yönelik de böyle bir şey
yapıldığında doğal olarak ben arkadaşlarıma “Bu
süreci takip edelim ve raporlayalım. Gerekirse hukuki anlamda da bunun takipçisi olalım” diyen bir
rapörtör olarak bana yapılan ihlali görmezden gelerek sadece Kabahatler Kanunu’na göre para cezası yiyip sonra da evime gidemezdim; çünkü Kabahatler Kanunu’ndaki usule de hiç uygun bir şey
olduğunu düşünmüyorum. Sadece trans olduğun
için birileri sana ceza yazıyor ve seni tekrar seks iş-

çiliğine teşvik ediyor ki para kazanasın. Veya ben
bir birey olarak o parayı nereden bulacağım? Yani
trans eşittir seks işçisi algısı da polis için oturmuş
bir algı çünkü. Karakola gittik, şikayetçi olmak istedik. İlk başta karakola gittiğimizde, “buna gerek
yok, hallettik, artık inin” dediler. İinsan hakları aktivistlerini gördükten sonraki o panikten sonra,
genel anlamıyla artık hepimize saldırdıktan sonra,
artık bizim karakola gidip şikayetçi olacağımız çok
aşikardı. Karakolda bize bu şiddeti uygulayan kişilerden şikayetçi olduk ve bu süre zarfında da kameraya çektik. Sonrasında o davadan biz şikayet-

çi olunca, onlar da bizden şikayetçi oldular. Bizimki her zaman olduğu gibi bu dosyada da, yeni olan
olayda olduğu gibi de bizim şikayetimiz reddedildi. Polislerin açtığı dava savcılık tarafından kabul
edildi ve biz yargılanmaya başladık.
Savcılık ne gerekçe gösterdi sizin şikayetinizi
reddetmekte?
Onu bilmiyorum. Onu hukukçulara sorabilirsiniz. Bizimki direk reddedildi, kabul edilmedi ve
biz o süreçte mahkemeye çıktık. Mahkemede de
beraatla sonuçlandı, ama bize bu şiddeti uygulayan polisler hiçbir şekilde yine yargılanmadılar.
Hiçbir şey olmadı.
Davanın ilerleyişi boyunca bazı suçlamaların,
örneğin polise mukavemet iddiasının düştüğünü görüyoruz. Karşı tarafın iddialarından biri-
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si de mukavemetti benim bildiğim kadarıyla. Bu
süreçte karşı tarafın ve hakimin tutumu nasıldı?
Neden bir suç düştü de diğeri düşmedi?
Aslında ilk başta çok olumlu bir dava görüldü,
ama bunu olumlu olarak görmek de çok da doğru bir şey değil, çünkü ben de davacıydım, biz de
davacıydık. Ve o mahkeme bizim davacı olduğumuzu görmezden geldi. Polistir, haklıdır, polisin
şikayeti ön plana alındı. Yani daha on beş gün
geçmeden bu ceza aldığım dava, yani on beş gün
geçmeden Naz, Derya ve ben arabanın içerisinde yine arabamız park halindeyken Naz sigara

ların hiçbirini yapmadım. Bunların belgeleri de
var, ki mahkeme sürecinde de zaten orada polis telsizini benim kırmadığımı ve arbede esnasında elinden düşürerek telsizin kırıldığını polis
kendisi söyledi. Yargılanma süreci çok uzun sürerken, aynı zamanda şunları da gördük. Mesela
“herhangi bir uygulama mı vardı, neden bu bireyler durduruldu? Telsiz kayıtlarını ve uygulama kayıtlarını istiyoruz” dediğinde avukatımız,
reddedildi, çünkü bizim suçumuz orada travesti
olmaktı ve polisin dediği gibi travestiler her yerde alınabilirdi.

Mesela “herhangi bir uygulama mı vardı, neden bu bireyler
durduruldu? Telsiz kayıtlarını ve uygulama kayıtlarını
istiyoruz” dediğinde avukatımız, reddedildi, çünkü bizim
suçumuz orada travesti olmaktı ve polisin dediği gibi
travestiler her yerde alınabilirdi.
almaya inmişti. Yine önümüz kesilerek yine göz
altına almaya çalıştılar. Biz bunu da CD’ye çektik. Polise yine şunu sorduk: “Daha on beş gün
geçmemişti bir önceki olaydan. Suçumuz ne?
Memur bey kimliğimiz budur. Biz ne yaptık?”.
Suçumu travestilik yapmak olarak adlandırdı ve
beni götürüp Kabahatler Kanunu ile tekrar ceza
yazmaya kalktı. Biz “neden bizi karakola götürüyorsunuz” demeye kalmadan bize şiddet uygulamaya başladılar. Zorla arabaya bindirip, bizi
karakola götürdüler. Ben yine bu olayda haklı
olduğum için, haklı olduğumuz için yine şikayetçi oldum. Ben şikayetçi olunca onlar da yine
şikayetçi oldular bu ikinci davada. Ve bu ikinci davada da bizimki yine reddedildi, onlarınki yine kabul edildi. Bana yönelik iddia tamamen şuydu: Polise direnme, polise mukavemet
ve telsiz kırma, yani kamu malına zarar. Bun-

Peki hakimin tutumu nasıl oldu avukat böyle
bir talepte bulunduğunda?
Hakim reddetti. Yani travestiler alınabilir dedi
aslında orada. Biz bu süre zarfında mahkemelere gidip geldik ve savunmamızı da verdik. Ve savunmamız da şu: Ben iki yıla yakın Esat’ta oturdum ve iki yıl boyunca buna benzer birçok olayla
karşılaştım, çünkü karakolda, sağda solda, basın
açıklamalarında, etkinliklerde PVSK’yı yani Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nu eleştiren, aynı
zamanda bunun trans bireylere yönelik çok ciddi
ihlallerinin de olabileceğini de yıllardır dile getiriyoruz. Ve bu bugün bunu da gösteriyor. Sonuçta ihlale uğrayan bir arkadaşımızla dayanışmaya
gittiğimizde o kişiler artık bizi tanır hale gelmişti
ve doğal olarak ben dernek başkanlığı yaptığım,
Derya da dernek başkan yardımcısı olduğu için
açık hedef haline dönüştürüldük.

Yani hem cinsiyet kimliğinizden ötürü, hem de
insan hakları savunuculuğu yaptığınızdan ötürü dava süreci boyunca hem hakimin hem de
karşı tarafın çelişkili tutumları olduğunu söyleyebilir miyiz?
Tabi ki çelişkili olduğunu söyleyebiliriz. Ben orada sadece travesti olduğum için yargılanıyorum.
Ve travesti eşittir fahişeyim; benim ne iş yaptığımı bile sormadan beni fahişe olarak öncelikle polis ve hakim yorumluyor. Benim oyuncu kimliğimi, benim aktivist kimliğimi, benim bir birey olduğumu, bir insanın hakkı olduğunu, benim seyahat özgürlüğümün olduğunu, benim barınma
hakkım ve evime gitme hakkım olduğunu tamamen göz ardı ediyor. Yani burada bir tane algı değil, aslında birden fazla usulsüzlük var. Bana özgür bir şekilde sokakta dolaşamayacağımı da burada söylüyor. Aslında burada bu karar biraz da
buna. Aslında bu karar biraz da translara yönelik
bir karar. Trans bireyler, polisten şiddet de görseler, dayak da yeseler, işkence de görseler, keyfi gözaltına da alınsalar, insan olarak adlandırılmasalar da, bu ülkenin vatandaşı değilsin denilse de, bütün bu şiddet translara yaşatılsa da, trans
bireye “neden” sorusunu karşı tarafa soracak bir
mekanizma bırakılmıyor. Sen transsın, ben bunları yaparım ve sen bunları çekersin ki buna benzer internet sitelerinde transların polis tarafından
nasıl dövüldüğüne, nasıl şiddete uğradığına, ne
kadar acımasız bir şekilde dövüldüğünü de biliyoruz, gördük. Bu da siz trans bireylere her türlü
zulmü yapabilirsiniz, ama trans bireyler sakın siz
de şikayetçi olmayın, olursanız da cezaevine ya
da en ufak bir şey yaptığınızda sizi beş yıl boyunca bir daha polisle ilgili davanız olduğunda ikinci suç, daha önceki yaptığın olayı da ortaya koyar, daha büyük bir ceza veririmin yolunu açıyor.
Önümüzdeki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hukuksuzluk olduğunu avukatlar da
beyan ediyor. Sizin açıklamalarınızdan da bunun olduğunu anlıyoruz. Önümüzdeki süreçte
ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?
Ben sonuçta bir insan hakları aktivistiyim. Her
şeyden önce bir insan hakları aktivistiyim. Tabi ki
trans hakları için, LGBT hakları için mücadele ve-
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ririm. Ama bunu şöyle görmüyorum. İnsan, hayvan ve çevreyle ilgili bir usulsüzlük varsa bu coğrafyada yanlış giden, bizleri tehdit eden bir şey
varsa, ben bununla ilgili hukuki süreç başlatmak
isterim. Demokrasi denilen ve demokrasinin olduğu savunulan bir ülkede yaşadığım söyleniyor
bana. Ben de demokratik haklarımı bir birey olarak, gerek hukuki süreçlere, gerekse yargı süreçlerine taşıyarak, gerekse sokaklara çıkıp eylem yaparak, gerekse inandığım şeylerin mücadelesini
vererek yaşamak istiyorum. Bu cezanın tamamen
bana yönelik bir ceza olduğunu düşünmüyorum.
Trans bireylere, insan hakları savunucularına, yani
daha doğrusu savunuculara yönelik bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Sakın sesini çıkartma, itaat et, köle ol, ben ne dersem o olur
mantığıyla yaşatıldığımızı düşünüyorum. Eğer sesini çıkartırsan benim kurallarım dediği yerde - ki
Anayasal sürece bakıyoruz, yasalara bakıyoruz,
yasaların ne olursa olsun içeriği yargı sürecinde
veya yasa sürecinde dikkate alınmadığını da görüyoruz. Birçok sözleşmelere imza atılırken, o sözleşmelerin hiçbir şekilde uygulanmadığını da görüyoruz. O zaman biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz?
Buna hala demokrasi mi diyorlar? Buna da hala
yargı mı diyorlar? O zaman bu sorular akla geliyor. Nereye başvurmamız gerekiyor, nasıl bir hak
mücadelesi vermemiz gerekiyor ki zaten görünürüz. Elbette ki yaşadığımız bütün eziyetleri, bütün
ihlalleri hukuk sistemine taşımıyoruz, çünkü bunu
yapmaya kalkarsak, adliyelerden hiç çıkmamamız
gerekiyor. Bir de tam bunu yaşatırlarken bize hukukta ya da hukukçular tarafından, bir insan ola-
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On altı seneden beri ben bir savunucuyum ve eksik söylediğim
bir iki şey var. Ben Kürt bir transım. Ben kadın bir transım.
Ben bu ülkede engelli bir transım. Ben bu ülkede Alevi bir
transım. Ben bu ülkede sosyalist bir transım. Ben bu ülkede
ötekinin ötekisi, yani en öteki…
rak “Evet sen hukuksuz bir şey yapıyorsun ve bunun cezasını çekmen gerekiyor” deyip başvurularda bulunduğumuzda da “Bir dakika, sen ötekisin,
senin bunu yapmaya hakkın yok” diyerek o yargı
sisteminden, yani o teraziden kafamıza vurularak
durdurulmaya çalışıyoruz. O zaman ben neye inanacağım ve ne yapacağım. Ben savunucuyum. Ve
bu ülkenin daha düzgün, daha ferah ve daha özgürlükçü bir perspektife sahip olması için mücadele ediyorum. E ne yapacağım? Kıskaç altında kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun.
Ama benim bildiğim kadarıyla temyiz ettiniz
davayı. Temyiz sürecini sonuna kadar götürmeyi düşünüyorsunuz.
Elbette ki temyiz ettim. Bu bana beş aylık bir ceza
değil, müebbet olsa da bunu çekerim. Ben bir özgürlük mücadelesi veriyorum ve bana hiçbir şekilde bu tarz davranışlarla dur diyemezler. İnsanlar inanır. İnsanlar düşünür. Düşünen insan da
konuşur. Ben inanıyorum, düşünüyorum ve düşündüğümü de anlatıyorum ve yaygınlaştırıyorum. Eğer tüm bunları yapmıyor olsaydım, inanmayan, düşünmeyen ve düşündüğünü yaygınlaştırmayan bir insan olsaydım, zaten onların istediği gibi bir vatandaş olurdum. Ben böyle bir vatandaş olamam. Bunun ceremesi neyse de çekerim; ama suçsuz bir şekilde yargılandığımı, ifademin, benim başvurumun dikkate alınmamasını ve bu şekilde iki kere, üç kere, dört kere mağdur edilmemi de ben yargı sistemine yakıştıramıyorum. İnancımı btirmiyor bu yapılan şeyler.
Mücadele sadece sokaklarda veya özgür sayılan

bir yerde verilmez. Mücadele cezaevinde de verilir, mücadele evinde de verilir, mücadele gezdiğin
yerde de yapılır. Ben bunun mücadelesini veriyorum, çünkü özgürlük aşığıyım. Özgür olmayı seven bir bireyim ve bunun önüne de ket vuramazlar diye düşünüyorum. Sadece kurumlara inancım kalmadı. Nasıl bir toplumsal dönüşümü bulacaklar onu merak ediyorum. Ben o toplumsal
dönüşüm için mücadele vermeye hazırım. Mağdur edilmeye değil... Mağdur edilsem, ne olursa
olsun, zaten hayatımın içerisinde beni özellikle
Türkiye’de zaten ceza evindeyim, zaten haklarım
yok, zaten ötekiyim ve zaten öldürülmeye açığım.
İşte son istatistikler gösteriyor ki trans cinayetleri almış başını gidiyor. Belki de dünyada ilk sıraya oturacağız. İkinci sıradaydık şu son altı ay içerisinde translara yönelik inanılmaz ölüm haberleri gelmeye başladı. Zaten ben hapis ve tecrit altındayım ki beni alıp hapis ve tecrit etseler hayatımda değişen hiçbir şey yok diye düşünüyorum.
Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var?
Eklemek istediğim şu: Bu süreç Derya, Naz ve
Buse Kılıçkaya’ya uygulanmış bir ceza değil. Bu
topyekun bütün ötekilere yönelik bir imha stratejisidir. Benim özgürlüğümün gittiği yerde bana
verilen bu ceza, efendi/köle ilişkisi dayatması, aslında herkese yönelik bir şey. Ben almadım bu cezayı. Bu cezayı savunucular ve trans bireyler aldı.
O noktada çok rahatım. O noktada süreci sahipleniyorum. O noktada arkadaşlarımın bu süreci çok
heyecanlı da sahiplendiklerini görüyorum. Beni
mutlu eden şey kendine insanların sahip çıkması.

Peki o zaman sizi biraz da sıkıştırmak için…
Ben sizin sadece trans hakları savunucusu olmadığınızı, on beş yıllık bir siyasi geçmişiniz
olduğunu, sosyalist olduğunuzu, Kürt kimliğinizi de biliyorum. Sizce tüm bu yirmi senede
yaşadıklarınız, diğer kimliklerinizle de alakalı
olabilir mi? Yani trans olmanız üzerinden, ama
aynı zamanda sosyalist bir trans olmanız, örgütlü sosyalist bir trans olmanız, Kürt sosyalist bir
trans olmanız ve zamanında bunun da mücadelesini yürütüp sonra ayrılmış olsanız da bunun
üstünden de yorumlanabilir mi acaba? Tüm bu
kimliklerin kesişmesi üzerinden?
E tabi ki bugün bu mücadeleyi vermiyorum. On
altı seneden beri ben bir savunucuyum ve eksik
söylediğim bir iki şey var. Ben Kürt bir transım.
Ben kadın bir transım. Ben bu ülkede engelli bir
transım. Ben bu ülkede Alevi bir transım. Ben bu
ülkede sosyalist bir transım. Ben bu ülkede ötekinin ötekisi, yani en öteki... Benim bu ülkede birden fazla öteki kimliğim var açıkçası. Elbette beni
sadece LGBT eylemlerinde değil, Kürtlere yönelik imha, engellilere yönelik imha, kadına yönelik
imha... birçok yerde görebilirsin. Hayvan hakları
savunucusuyum ve çevreye yönelik yerde de görebilirsin. Doğal olarak bunların hepsinin birleştiği yerde ciddi bir tehdit olarak duruyorum devlet
için ve beni tehdit olarak algılayanlara da, “Bir can
var, bu canı nasıl imha etmek istiyorlarsa ben buradayım. Korumalarımla dolaşmıyorum. Güvenliğim yok.” Sokaktayım, ama unuttukları bir şey
var. Ben insanlarla birlikte yürüyorum. Hayvanlarla birlikte yürüyorum. Çevreyi teneffüs ediyorum. Yani... En büyük güç onların güç saydığı yerden çok daha güçlü bir noktada duruyorum.

yapmak zorundayız. Döneminde hepimiz Hrant
Dink’iz, hepimiz Kürt’üz, hepimiz Alevi’yiz dediğimiz yerde bugün aslında hepiniz trans’ız diyebilmek de önemli, çünkü bu süreç çok ön tıkayıcı bir süreç. Ve bu süreçte birbirimize destek olmadığımız sürece bugün beni imha etmeye, yarın diğer bir grubu, yarın diğer bir grubu...
Bunu çevre temizliği gibi düşünüyorlar. Yavaş
yavaş toplumda toplumun güzel insanları olarak
düşündüklerinden, diğer grupları yönelik yavaş
yavaş imha ederek toplumun temizliğini ve halkın huzurunu sağladıklarına inanıyorlar, ama
şunu kaçırıyorlar: Gerçek toplum huzuru, farklılıklarıyla bir arada olabilecek dünya tezahürüdür. Eğer bunu başaramıyorsan, buna imha ederek... Zamanında Naziler de insanları imha etmeye çalıştı. Sonra bugün Almanya’da Nazilerin bulunduğu yeri hepimiz görüyoruz. İnsanları
böyle yok edemezler. Konuşanı böyle imha edemezler. Biz insanız, kutsal bir yerden söylemiyorum bunu, yüksek bir yerden de söylemiyorum.
Düşünüyoruz ve konuşuyoruz.

Bu süreçte destekleyenler oluyor mu sizi peki?
Başka STK’lardan ya da siyasi partilerden ya da
diğer insan hakları örgütlerinden?
Evet, baya bir destek maili aldık. Dediğim gibi bu
süreç onların süreci. Bizim sadece üsteneceğimiz
bir süreç değil. LGBT bireyler yapılması gereken
çalışmaları yapıyorlar. Biz LGBT aktivistler olarak birçok alanda zaten kendimizi gösteriyoruz.
Bunun savunuculuğunu yapmak zorunda olan
da biz değiliz. Hep beraber bu savunuculuğu

İnsanlık dışı uygulamalarının sonucunda
cezalandırılması gerekenler ceza almazken
“İNSANCA YAŞAMAK İÇİN HAK
MÜCADELESİ” verenler cezalandırılıyor.
Alınan bu yanlış kararın ivedilikle
düzeltilmesini umut ediyoruz.

Konuştuğumuz sürece de hiçbirimizi imha edemeyecekler diye bitirebilir miyiz?
Konuştuğumuz sürece de hiçbirimizi imha edemeyecekler.
Pembe Hayat Derneği’nin İnsan Hakları
savunucularına yönelik verilen “HAPİS
CEZALARINI” kaygı ile takip ediyoruz.
Bu cezaların devlet eli ile sürdürülen
sistematik ayrımcılığın, dışlamanın ve
cezalandırmanın bir parçası olduğunu
biliyoruz.

LİSTAG LGBTT
İSTANBUL AİLELERİ GRUBU
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TRANS, ONURLU ve TÜRKİYELİ
Geçen sene Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin düzenlediği
Nefret Suçları Mağduru Trans Bireyleri Anma Buluşması’na “Proudly
African ve Transgender” (Afrikalı, Transgender ve Gururlu) isimli sergisiyle
katılan Gabrielle Le Roux, bu sene de Türkiyeli LGBT aktivistleri resmettiği
çalışmalarıyla bizlerle birlikte olacak. Trans, Onurlu ve Türkiyeli isimli yeni
sergisi İstanbul ve Ankara’da görülebilecek. Sergi öncesi Gabrielle ile söyleştik.

Röportaj: GÖKHAN KAZAK, ELÇİN KURBANOĞLU, ARAS GÜNGÖR
Çeviri: KIVILCIM İLBAŞI
Seni 20 Kasım Trans Bireyleri Anma Buluşmasından tanıyoruz. Ancak çalışmalarını bilmeyen
okurlarımız için kendinden biraz bahseder misin?
Ben Güney Afrikalı bir sanatçı ve toplumsal adalet aktivistiyim. Bana göre sanatım ve aktivizmim tek
bir pratik içerisinde birleşiyor.
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Sanatsal yaratıcılığını nasıl keşfettiğini bizimle
paylaşabilir misin?
Bu oldukça tuhaf, çünkü hiçbir zaman bir görsel sanatçı olmak istemedim ve gerçekten kendimi hala
öyle görmüyorum. Babam ve onun babası ressamdı.
Babam, ben iki buçuk yaşımdayken öldü, büyükbabamı ise hiç görmedim. Bunu, bana kanlarıyla aktardıklarını düşünüyorum.
Uzun süre önce Karayipler’de birkaç yıl yaşadım ve
orada kendi topluluğumdan bazı insanların resmini yapma arzusu duymaya başladım. Fakat bu, resim yapmaya girişmeden önce birkaç ay boyunca
görmezden geldiğim tuhaf ve beklenmedik bir histi. Ancak bir kez denemeye başlayınca ve yaşamın
içinden insanları çizme sürecine aşık olunca, kendi
kendime resim yapmayı öğrenmeye başladım. Buna
halen devam ediyorum.
Bize çalışmalarından bahseder misin?
Son 10 yılda çalışmalarım, portrelerin ve birinci
ağızdan hikayelerin bir kombinasyonu haline geldi.
Farklı toplumsal konuları keşfetmek ve aynı zamanda değişim yaratmak için mücadele eden cesur aktivistleri onurlandırmak için portre ve hikaye projeleri üretmekteyim.
Özellikle translara yüzünü döndüğünü görüyoruz çalışmalarında, bunun nedeni nedir?
Trans meselelerine dahil oluşum Ugandalı bir trans
erkek ve Güney Afrikalı bir trans kadın ile olan yakın arkadaşlığımla başladı. Onlar ve arkadaşları
toplumsal cinsiyet üzerine bildiğim her şeyi tekrar
sorgulamaya başlamama neden oldular ve dünyamı
değiştirdiler. Translarla, toplumsal cinsiyet sorgulamalarıyla ve interseks arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirdikçe herkes gibi ikili toplumsal cinsiyet
sisteminin dünyasında yaşadığımız yalanıyla yetiştirilmiş oluşuma daha fazla öfke duydum.
Başka hangi toplumsal gruplarla çalışma yaptın/
yapıyorsun?
Uzun yıllar boyunca farklı örgütlenmelerde, Güney
Afrika’daki ırkçılık, cinsiyetçilik, sınıfsal ayrımcılık ve homofobiye karşı bir aktivist olarak çalıştım.
Portre ve hikayelerim bakımından bazı örnekler verecek olursam, ilk sergim “Living Ancestors” (Yaşayan Atalar), uzun sure yaşadığım Karayipler’in Dominica adasında yaşayan 100 yaşını aşmış kadınla-

rın portreleri ve hikayelerinden oluşuyordu.
İkincisi, feminist aktivist ve akademisyenlerin yazıları ile portrelerden oluşuyordu, Uganda,
Kampala’da ortaya çıktı.
Daha sonraki birkaç sergim Afrika’da HIV/
AIDS’ten etkilenmiş, bununla yaşayan ve bunun
üzerine çalışan insanların işbirliği ile meydana geldi: “Facing ourselves - no Us and Them” (Kendimizle Yüzleşmek- Biz ve Onlar yok).
“Tribute to the District Six Returnees” (Altıncı Bölgeye Geri Dönenlere Saygı), ırkçı hükümet tarafından Cape Town’da 6. Bölge olarak bilinen bölgenin
yalnızca beyazların olduğunun açıklanmasından
sonra evlerinden zorla gönderilmiş yaşlı bireylerin
portrelerinden oluşuyordu.
“Sexuality and Social Justice” (Cinsellik ve Toplumsal Adalet), portreleri ve podcastlarında, Kenya Nairobi’deki Dünya Sosyal Forumu’nda bir araya
gelen, hayatlarını cinsel ve toplumsal adalete adamış, dünyanın güneyinden aktivistleri onurlandırmaktadır.
“Face the People” (Halkla Yüzleş), Cape Town çevresindeki en yoksul bölgelerde emek veren toplumsal sağlık çalışanlarını onurlandıran portreler ve hikayelerden oluştu.
“Working for Big and Small Change” (Büyük ve Küçük Değişim için Çalışmak) ise Cape Town çevresindeki ev eksenli çocuk çalışanların yaşantılarına tanık olan portreler ve röportajlardan meydana geldi.
Ayrıca dünyanın her bir yanından toplumsal hareketleri yapılandıran kadınların işbirliği ile meydana
gelmiş başka bir grup çalışmam bulunmakta.
Çalışmalarını hangi teknikle yapıyorsun?
Çoğunlukla karakalem ve kuru pastel boya kullanıyorum bazen de yağlı boya ile yapıyorum. Sıklıkla
dayanıklılık sağlamak için bal mumu ve mürekkep
kombinasyonu kullanıyorum.
Sanatsal tarzını nasıl tanımlıyorsun?
İşlerimi herhangi bir sanat tarzı içerisinde görmüyorum.Yaşamdan portreler yapıyorum ve bu, o kişiyle kurduğumuz etkileşimle ilgili. Portreleri daha
katılımcı bir uğraş haline getirmek ve böylece birlikte çalıştığım kişilerin söylemeye değer gördükleri
şeyleri paylaşacakları alan bulabilmeleri için onları
doğrudan kendi portreleri üzerine yazmaya, çizmeye davet ediyorum.

Bunun sanatsal bir tarz olmaktan çok insanlarla nasıl çalışmayı seçtiğimle bir ilgisi var.
Ekonomik kaygılarla sanatsal kaygıların arasında bir çatışma yaşıyor musun? Nasıl yürütüyorsun ikisini bir arada?
Sanatı ve insan haklarını bu şekilde yan yana getiren bir çalışma için bütçe bulmak oldukça zor. Mücadele ediyorum.
Türkiye’deki bu proje Uluslararası Af örgütü ve Hollanda Konsolosluğu tarafından desteklenmekte.
Bildiğimiz kadarıyla Afrikalı trans aktivistlerle
de çalışmalar yaptın. Türkiyeli ve Afrikalı trans
aktivistler arasında benzerlik ve farklılıklardan
kısaca bahseder misin?
Aslında Proudly African & Transgender (Afrikalı,
Transgender ve Gururlu) ile Türkiye’deki Proudly
Transgender sergilerinin aktivistlerini, bu çalışmalara dahil olan herkes için ilham verici olabileceğini
düşündüğümden bir araya getirebilmek istiyorum.
Her iki bölgeden insanların da birbiriyle karşılaştırılacak “tipik Afrikalı aktivist” ya da “tipik Türkiyeli aktivist” olmayacak kadar birbirinden farklı olduğunu düşündüğümden onları genelleyemem.
Ortak olduğunu söyleyebileceğimiz şey, çoğul baskılara rağmen ortaya çıkan cesur çalışmalar ve şaşırtıcı ölçüde becerikli hayatta kalma stratejileri.
Trans aktivistlerle birlikte çalıştığınız süreçte
unutamadığınız ya da çok etkilendiğiniz bir deneyiminiz var mı?
Bu anlamda sayabileceğim kişiler kendilerini ve yakın çevrelerini çizmeme izin veren kişilerdi.
2007’de kendi isteği üzerine bir arkadaşın ve kendisi de trans kadın olan sevgilisinin bir dizi portresini yaptım. Çıplak olmayı seçtikleri için portreleri
oldukça samimi oldu ve Cape Town’daki Genderdynamix adlı trans örgütlenmesinden bir grup arkadaşlarına portreleri göstermek istediler.
Gelen ilk kişiler, iki trans erkekti. Stüdyoya çıkmadan aşağıda birer bardak çay içtik ve konuşmalarından, “operasyon-öncesi bedenler” diye tarif ettikleri şeyin sergilenmesi nedeniyle bu çalışma hakkında fazlaca şüpheli olduklarını anladım.
Çalışmayı beğendiklerinde rahatlamıştım ve grubun
geri kalanı da gelip beğendiği zaman çok daha mutlu
oldum. Tabulardan kurtulmak hakkında çok zengin

bir tartışma yaptık. Bu tartışmanın sonrasında daha
pek çok kişi kendilerinin de sevgilileriyle resimlerini yapmamı istedi. Bu çalışmayı hiçbir zaman halka
açık olarak sergilemedim, ama bu şekilde yaratma
ve paylaşma deneyimi çok kıymetliydi.
Modellerinizi seçerken dikkat ettiğiniz unsurlar
nelerdir?
Benim “modellerim” ya da “süjelerim” yok, bu dili
kullanmıyorum ve bu terimlerle düşünmüyorum.

Çalışmalarım özellikle
sanatseverleri hedeflemiyor,
sıradan insanların işlerime
bakmasını ve portrelerdeki
kişilerle aralarında insani bir bağ
duymasını isterim. Türkiye’deki
ve dünyanın diğer yerlerindeki
trans bireylerin, bu çalışma ile
olumlanmış hissetmelerini ve
yalnız olmadıklarını
bilmelerini isterim.
Resmini yaptığım kişiler, toplumsal adalet meselelerini araştırırken işbirliğinin bir tarafı olarak benim tarafımdan çizilmeyi seçmişlerdir. Örneğin
Türkiye’deki bu proje için halihazırda transaktivistler olarak görünür olan ve bu girişim ile daha geniş
bağlamda yüzlerinin görünmesini, seslerinin duyulmasını isteyen kişiler ülkenin farklı bölgelerinden,
trans örgütleri Pembe Hayat ve İstanbul LGBTT aracılığıyla davet edildiler. Bir birey kendisini çizmem
için bana geldiğinde aynı zamanda, kendisini nasıl
göstermek istediğini, nasıl giyineceğini ya da giyinmeyeceğini seçer. İstediğim şey o anda kalmaları ve
rahat hissedeceklerse onları çizerken gözlerimin içine bakmalarıdır. Bunun nedeni kısmen bu etkileşimin sözsüz yoğunluğundan keyif alışım, kısmen de
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size geri bakan portreler yaratmayı seviyor oluşumdur. Çizmeye başlamadan önce onları biraz tanımak
ve hikayelerini duymak benim için önemlidir.
Sizce sanat aktivizm amaçlı kullanılabilecek araçlardan biri midir?
Bence kullanılabilir.
Bu sergi özelinde sanatseverlere vermek istediğiniz mesaj nedir?

Çalışmalarım özellikle sanatseverleri hedeflemiyor,
sıradan insanların işlerime bakmasını ve portrelerdeki kişilerle aralarında insani bir bağ duymasını isterim. Türkiye’deki ve dünyanın diğer yerlerindeki
trans bireylerin, bu çalışma ile olumlanmış hissetmelerini ve yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim.
Sanatınızı ne yönde ilerletmeyi düşünüyorsunuz?
Daha fazla resim yapmak ve böylece bu konuda
daha iyi olmak istiyorum. Sıklıkla kendimi aktivizme kaptırıp uzun süreler boyunca resmi ihmal ettiğim oluyor. Kendi kendine öğreten bir sanatçıyım,
bu nedenle de öğreneceğim çok şey var.
Beni ilgilendiren, çalışmaları farklı şekillerde göstermektir. 100 yaşını geçmiş kadınların portrele-

rini, kendi ses kayıtları ile birlikte London Bridge istasyonunun altında eski bir mahzenin duvarlarına 5 metre uzunluğunda yansıtarak düzenlediğim sergim sanatsal bir bakış açısından en ilgi çekici olanıydı.
Çoğunlukla kaynakların yetersizliği ve işlerimin
genelde aktivist yerlerde sergilenmesi nedeniyle
sergilenme tarzında yaratıcı olabileceğim bir alan
olmuyor.

Önümüzdeki süreçte özellikle çalışmak istediğiniz bir konu var mı?
Tüm toplumsal adalet meselelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bunların bu şekilde ele alınması gerektiğini düşündüğümden tek bir mesele üzerine çalışmaktan hoşlanmıyorum. Söylediğim gibi,
dünyanın farklı yerlerinde birden çok meseleye dahil olan ve benimle çalışmak isteyen trans ve değişik toplumsal cinsiyet gruplarıyla çalışmaya devam
etmeye söz verdim.
Proudly African & Transgender sergisinin etkisini
görmek, birlikte çalıştığımız herkes için heyecan vericiydi. İşlerimle dünyanın her yanında farklı toplumsal cinsiyetlerin şu anda ve her zaman var olduğunu ve var olacaklarını göstermekle ilgileniyorum.

.
KU IRFEST
“Toplumun tamamının birlikte yaşayabildiği
bir dünya hayal etmek istiyoruz”
Türkiye’nin ilk kuir festivali Pembe
Hayat KuirFest 17-24 Kasım tarihleri
arasında Ankara’da Kızılay Büyülü
Fener Sineması’nda seyircisiyle
buluşacak. Kuirfest ekibinden Bilge
Taş ile festival süreci, kuir sinema ve
öteki olmak üzerine söyleştik.

BUSE KILIÇKAYA

Kuir Fest fikri nasıl ortaya çıktı?
Biz Uçan Süpürge’de Uğur’la beraber program yaparken, “pembesiz mavisiz” diye bir bölüm hazırlıyorduk. Kadın filmleri festivali olmasına rağmen, bu bölümde lgbt temalı filmler oluyordu genelde. Sonuçta ezilen kesimler... Hani feminizmin
lgbt haklarına bir desteği olur, alanın tamamını tabii ki de kapsayıcı değil, ama omuz omuza mücadelenin birlikte yürüdüğü bir alandır. Ve hani bu bölümü genişletmek istiyorduk. Ama bulunduğumuz
yer her zaman buna izin vermeyebiliyordu. Bazen
muhafazakârlıklarla karşılaşabiliyorduk. Ankara’da
böyle bir festivali yapsak nasıl olur diye düşünmeye

Fotoğraf: Sara Anjargolian, Zenne filminden
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başladık. Pembe Hayat’ta çalışanlar arkadaşlarımızdı zaten ve onlarla konuştuk. Neden birlikte başlamayalım böyle bir şeye diye konuşuldu. Toplantılar yapıldı. 5-6 ay fon bulunmasını bekledik aslında. Daha sonra bir projenin kabulü ile ilk çalışmalarımıza başladık. Daha sonra birkaç proje daha
festivalimize destek sağladı. Ve festivalimizi örebildik. Çok büyük bir festival değil. Küçük çapta, ama
eli ayağı düzgün bir festival olmasını istiyoruz, gayet derli toplu bir festival olmasını istiyoruz ki seneye ve diğer senelerde de deva edebilelim ve birçok konuyu tartışabilelim. Bu sene programımızda daha ana akım lgbt filmler yer alıyor. Bu seneki programımızda sinema ve görsellik çok önemli, çünkü sadece lgbt bireylere değil, sinemaseverlere de hitap etmek istiyoruz. Ve onların da bazı önyargıları varsa, bunları kırmalarını bekliyoruz bunu
yaparken de. Ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek bizim için anlamlı. Ama seneye ve bir sonraki seneye daha alternatif filmlerin de festival programının
içinde yer alması için elimizden geleni yapacağız.
Devamlılık anlamında bu ilk sene biraz daha kontrollü bir program var elimizde.
Bize kuir film festivali ekibini tanıtır mısınız?
Film festivali ekibi dört kişiden oluşuyor. Ayrıca Pembe Hayat’ın genel sekreteri Kemal’in ve diğer çalışanların katkıları da büyük boyutta. Ben
daha önce Uçan Süpürge Kadın Film Festivali’nin
iki yıl koordinatörlüğünü yaptım. Sonra Gezici
Festival’in etkinliklerini yaptık. İF’in Ankara ayağını koordine ettik arkadaşlarımla birlikte. Ankara
Film Festivali’nin de ulusal bölümünün koordinasyonunu yürütmüştüm ve editörlüğünü yapmıştım.
Kadın çalışmalarında mastır yaptığım zaman feminist sinemaya ilgim başlamıştı. Doktorayı da radyo televizyon sinemada devam ettim. Dışlanmışlar
ya da dışarı atılmış, toplumun dışına atılmış kesimler ile ilgili bir kavramı çalışmayı hedefliyordum
doktorada. Ekibin diğer arkadaşları Mehmet Uğur
Yüksel yıllarca uçan süpürgede ve Kaos GL de çalışmış bir arkadaşımız. Uçan Süpürge’de editörlük,
basılı materyaller, basın koordinatörlüğü ve programını birlikte ördüğüm bir arkadaşım. Onunla beraber yine basın medya ve program ayağında birlikte çalıştık. Fikir altyapısını birlikte ördüğümüz

bir arkadaşımız Uğur. Hande Erdil de yine Uçan
Süpürge’den ve Gezici Festival’den beri birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Organizasyon kabiliyeti çok yüksektir. Aynı zamanda onun da bizim gibi
sivil toplum örgütlerinde çalışmışlığı vardır. Ailesinin geçmişinden zaten film piyasasının içinde olan
biridir Hande. Teyzesi ünlü bir yapımcıdır ve onun
organizasyon yeteneğinin Hande’de tekrar vücut
bulduğunu düşünüyoruz. Gizem Bayıksel var. Arkadaşımız basın ve medya koordinasyonumuzu yönetiyor. Yanı zamanda bir kısa filmci Gizem Bayıksel. Bizimle Uçan Süpürge’de gönüllü olarak başladığı yolculuğuna profesyonel olarak devam ediyor.
Filmleri seçerken neleri dikkate aldınız? Bir çok
film içinden hangi ölçülere göre seçim yaptınız?
Bu sene ben Berlin Film Festivali’ne gittim şubat
ayında. Berlin, bildiğiniz gibi Teddy ödülünü verir ve lgbt camiasında verilen en kuvvetli ödüllerden biridir. Festivalin kendisi zaten dünyanın en
iyi festivallerinden birisi. Orada oldukça fazla sayıda lgbt film gösterilir. O işlerin arasından bir seçim yapma şansınız da olabilir. Öyle bir festivalde
olmanın faydasını gördük. İkinci olarak filmleri seçerken lgbt bireylerin ve özelikle bu bireylerin tamamının temsili çok önemliydi. Lezbiyen gey biseksüel ve trans bireylerin, kuir sadece bunları kapsamıyor, ama özellikle bu dört grupla ilgili bir şekilde kendileri ile ilgili meselelere değinen filmler
olmasını çok önemsedik. Ve bunu yaparken belki
hani sinema ile özdeşleşmeyecek, paralel gitmeyecek bir şey, ama bir tür matematik hesabı yaptık.
Tam temsil meselesine dikkat etmeye çalıştık. Ve
filmleri seçerken ikimiz de festival kökenli olduğumuz için, filmlerin iyi olmasına da dikkat ettik.
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Konu elbette çok önemliydi, ama sinematik anlatım görsellik bütün bunlar da kendi içersinde çok
önemliydi bizim için, onlara da dikkat ettik. Onun
dışında belgesel ve kısa filmlerde özellikle seçkiler yaptık. Bu festivalin devam etmesini çok istiyoruz ve bu anlamda yurtdışı festivallerden üç festivalle ortak çalışmalar yürüttük. Amsterdam’dan,
Kanada’dan ve Berlin’den festivalciler gelecek. Kanada ve Amsterdam’daki festivallerle de ortak seçkiler yaptık. Kısa film ve belgesellerde onların etkisi büyük. O yüzden onların seçkilerine sadık kaldık. Bu belki eleştirilebilir. Burada tam temsil yok
denilebilir, ama mesela “Transcreen Festivali” sadece trans bireylerle ilgili bir film festivali ve 11 tane
kısa film göstereceğiz mesela. Kanada’dan da (queerkanada) diye bir bölüm yapıyoruz, kanada kuiri
diye Türkçeye çevirebiliriz.
Bu filmlerin içerisinde bazıları çok önemli, çünkü ergenlik çağında lgbt bireylerin şiddetle karşılaşmalarının çok yoğun olduğunu biliyoruz ve bunun onların ruhunda onulmaz yaralar açtığını biliyoruz. Bunlarla nasıl mücadele edebileceklerine dair filmler var. Oradan gelen konuğumuz bu
konu üzerine çalışmış biri ve film sonrası onunla
bir söyleşi yapılacak. Belki hani başka bir coğrafyadan gelen bir konuk bize tünelin sonunda bir ışık
görebilmemiz için bir yol bulabilmemiz için bir şey
önerecek. Filmler dışında çok fazla atölye ve panellerimiz var. Bir kuir festival çok eğlenceli olmalı,
karnaval havasında geçmeli. O yüzden filmler kadar etkinliklerin de yoğun olması gerektiğini düşündük. 11 tane atölye ve panelimiz var. “Zenne”
filminin ilk açılışı ve Ankara’daki ilk galası bizim
festivalimizde olacak ve açılışımızı bu filmle yapacağız. Ümit Ünal’ın Nar filmi Altın Portakal’da jüri
özel ödülünü aldı. Onu göstereceğiz. Bunlar festivalin ana akımlaşmasına katkıda bulunanlar. Bu
konuyla ilgili yapılan etkinliklerin gettolaşmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dertlerimizi birbirimize söylemektense, insanların da sadece dertlerimize değil, hayatlarımıza zevklerimize dair de bir fikirleri olsun istiyoruz. Dolayısıyla bu filmlerin bize
getirdiği görünürlük bir şekilde seyircilerin de çeşitlenmesini sağlayacaktır. Onun dışında “Köçek”
filmini göstereceğiz. Türk sinemasının ilk trans
filmlerinden biri herhalde düşündüğümüz zaman.

Romeos
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Yurtdışından gelen Berlin’de Teddy ödüllerini alan
filmlerimiz var. “Tom Boy” yine çok büyük bir
yankı uyandırmıştı. Romeos filmi yine Berlin Film
Festivali’nden seçtiğimiz filmler. Olabildiğince iyi
bir program hazırlamaya çalıştık. Atölyelerimiz de
çok heyecanlı. İnsanların merakla beklediği sanırım kuir tango atölyesi. Üç gün boyunca uzun saatler buna niyeti olan katılımcılarla birlikte insanlar buluşacaklar ve eğitim alacaklar. Kapanış partimizde küçük bir gösteri yapma imanına da sahip
olacaklar. Kuir tango çok önemli, çünkü aslında
öğrenilen kadınlığın ve erkekliğin dansta nasıl da
katı bir şekilde vücut bulduğunu biliyoruz. Dansta bu roller çok keskindir, ama bunları altüst eden
bir tango atölyesi olacak. Kadın kimliği ile başladığınız bir danstan erkek partner olarak çıkabileceksiniz. Ve bunlar sürekli değişecek. Bu kuir’in
cinsel kimlikler arası bir tür yolculuk felsefesine,
muğlâklık felsefesine belki de en yakın atölyelerden biri. Biz de bu tecrübeyi Ankaralılarla birlikte
yaşamak istiyoruz, biz de katılmak istiyoruz. Ünlü
yönetmen Kutluğ Ataman gelecek. Kutluğ Ataman

sinemada başarılı olduğu kadar, Türkiye’nin belki
yurtdışında en çok tanınan ve en başarılı sanatçılarından biri. Buraya gelip işleri ile ilgili bizimle
konuşacak. Sanat çevresinin de merakla beklediği
bir insan Kutluğ Ataman, kendi alanında bir dahi
çünkü. Lgbt bireylerin de içinde çok yer aldığı çalışmaları var, ama yaptığı işlerin şekli ile de kuir
biri, çünkü farklı türleri bir arada kullanabiliyor.
Aynı zamanda toplumun tüm dışlanmış kesimlerine karşı bir bilinci olduğunu düşünüyoruz. Ermeni bakıcısından tutun, dilenciler, tarikattaki biri,
yani bütün o dışlanmış, toplumun dışa attığı kesimlere dair birkaç işi vardır Kutluğ Atama’nın. Bu
çok önemli. Bu sene lgbt ağırlıklı olsa da festivalimiz, ileriki senelerde kuirin felsefesine daha yakın
bir çerçeve çizmeye çalışacağız.
Bütün bunları yaparken festivalden ne bekliyorsunuz?
Aslında festivalden en çok beklediğimiz şey, bütün
bu siyasi havanın ağırlığı içerisinde düşündüğümüz
zaman, festivalden eğlenmeyi beklediğimizi düşü-

Tomboy
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nüyorum ben. Size çok ciddi cevaplar vermek isterdim, ama bu festivali yaparken hem bizim hem de
gelen bütün insanların eğlendiği ve birlikte eğlenebildiği bir platform yaratmak istiyoruz. Kimsenin
birbirini ötekileştirmeden, kasılmadan bir festival
yaşamalarını istiyoruz. Ve tabi ki bizim belki de en
çok hedeflediğimiz şey, lgbt bireylerin gettolaşmasını kırmak istiyoruz. Yani bizlerin sadece kendimizi güvende hissettiğimiz yerlerde yaşamak yerine, toplumun tamamının birlikte yaşayabildiği bir
dünya hayal etmek istiyoruz. Ve bu dünyayı hayal
ederken sanatı ve sanatın beraberinde getirdiği tartışmaları bir araç olarak kullanmak istiyoruz.
Tam da kimliklerin çatıştığı bir dönemde kuir
kavramı size ne hissettiriyor? Bunu merak ettim
açıkçası.
Kuir bir tür muğlaklık getiriyor, insanların sabitlenmelerle güvende hissettiği bir kimliğe sarılarak
kendini güvende hissettiği bir ortamda, size kimlikler arası yolculuklar yapılabileceğini ve bir kimliğe tamamen dâhil olmak zorunda olmadığınız ve
bunun illa sizi güvensizliğin, belirsizliğin alanında
tanımlaması gerekmediği... Yani böyle bir tehdit
olarak tabii ki görülüyorsunuz toplumda. Sizi nasıl
tanımlayacaklarını bilmedikleri için korkacaklar-

dır. Tanıdıkça, daha önce sizi olduğunuz şey üzerinden ikincilleştiren ve onun üzerinden kendini
daha iyi hisseden gruplar arasında rahatsızlık uyandıracaksınızdır. Burada mesele şu, ana akım seyirci
oraya geldiğinde, kuir bireylerle birlikte olduğunda, onlarla birlikte eğlendiklerinde, bu efendiliklerini bırakabilecekler mi? Bu iyi hissetme hissinden sıyrıldığı anda belki bu farkındalıklar oluşacak.
Kuir bireyler hep yan yana duruyorlar bir şekilde.
Türkiye’de Kürt hareketi, lgbt hareketi kadın hareketi ve bazen İslami hareketler yan yana durdular, ama her zaman bu grupların içindeki bireyler
bir şekilde toplum tarafından ikincil ya da üçüncül olarak görülüyorlar ve diğer insanlar bu şekilde kendilerini iyi hissediyorlar. Ne zaman bu histen vazgeçecekler, bence o zaman gerçek bir barış mümkün olacak. Kendimizi iyi hissetmek için
kimliklerimize sarılmadığımız zaman, biriyle dost
olmak için onun kimliklerini sormaya başlamadığımız zaman, nerelisin nerden geliyorsun, kadınlardan mı hoşlanıyorsun erkeklerden mi, bu sorular
ortadan kalktığı zaman birini gerçekten tanımaya
başlayabiliriz. Aslında büyük görev toplumun bu
kesiminden geçiyor bence. Bizim tek yapabileceğimiz şey, iyi niyetimizle barışı istediğimize dair ikna
edici olabilmek.

Fotoğraflar: milennae.blogspot.com
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Moda; ne yazık ki günümüzde, sistemin tayin ettiği
ideal insan bedenlerinin bizlere dayatıldığı, çevrenin
yok edilmesine kimyasal atıklarıyla büyük bir destek
sunan ve emek istismarı ile zenginleşen dev bir
endüstridir.
İdeal bedenlerin akıllarımıza işlemesi, standart beden
üzerinden üretim yapan moda endüstrisinin bir
marifeti olduğu kadar, reklam, sinema, televizyon
ve görsel medyanın tamamının işbirliğinin de bir
sonucudur. Moda ve ideallik imajları gündelik
hayatımızın ayrılamaz bir parçası olan kıyafetlerimizi
kontrol ederken, içindeki hassas bedenimize de
saldırmış oluyor böylece. Bedenimizle bir bütün
olan duygularımız, benliğimiz gitgide kendinden
yabancılaşıyor ve uzaklaşıyor bu sayede. Halbuki
biz, her biri bir ötekinden çok farklı, uzun, kısa,
zayıf, şişman, orantılı, orantısız, kadın, erkek, trans,
cinsiyetsiz, engelli, engelsiz, ama her koşulda bizim
oldukları için güzel olan bedenlerimizle varız.

O yüzden göz boyamayla tek tipleşmeye ve tüketime bizi programlayan bu sistemin bir adım
dışına çıkıp modanın ne olduğuna ve onu neden sevdiğimize bir bakalım derim önce.
Ben giysileri dokularından renklerinden dolayı ve hissettiğim şeyi dışa vurmak için hergün
kullanılan ideal araçlar oldukları için seviyorum. Bir giysiyle ilk karşılaşmamda, ilk önce
modelini ve rengini görüyorum ve desenini tabiî ki. Sonra ikinci yaptığım ona dokunmak oluyor, dokusunun hoşuma gidip gitmediğini tartmak. Eğer üzerime giymek istiyorsam da son olarak bedenini. Yani aslında bir
zevk ve benlik ilişkisi kuruyorum onunla, gitgide bana yaklaşmasına izin veriyorum giysinin. Bu süreçte o dönem neyin moda olduğu,
benim ideal bir dünyada ne bedende olmam
gerektiği ya da o giysinin feminen veya maskülen olması hiçbir anlam taşımıyor. Zevkim
her neyse ona yaklaşıyorum ve aslında ne istediğimi çok iyi biliyorum. Ayrıca o yumuşak
güzel renkli şeyin bana dokunması hoşuma
gidiyor. Muhteşem desenler, ekose bir gömlekten veya çiçekli bir etekten bazen o kadar
haz duyuyorum ki uyurken bile giymek istiyorum. Bu benim deliliğim olabilir, ama biliyorum ki dokular ve renkler insana iyi geliyor, kendini güvende hissettiriyorlar. Bazen
de seksi, bazen profesyonel, çıtır veya erkeksi.
Bu net ilişki biçimine rağmen, dış etkenler
sayesinde giysilerle kurduğumuz ilişki, bizim
hem ekonomik hem psikolojik hem de sosyal
olarak zorlanmamıza sebep olan bir travma
çoğu zaman. O istediğimiz güzel kazağı alacak paramızın olmamasından, şişmanlık, kadınlık ve erkeklik gibi kavramlara kadar özgüven yıkıcı gündelik deneyimlerle bizi yüzyüze bırakıyor sık sık. Bu yüzden estetik çeşitlilikten zevk alan, neyi giymek istediğini
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bilen, sistemin o tek tip, tek beden, tek tarz
sıkıcı ve gri dayatmasının farkında olan insanlar olarak, oyun alanları yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Moda ise bu yaratıcı
dünyayı kurmak için iyi bir araç olabilir. Tüketme mecburiyetine ve güzelliğin standardize edilmesine bir tepki olarak, giysilerle oyun
oynamayı öneriyorum. Giysileri arkadaşlarımızla ortak kullanmak bir yol. Ayrıca eski ve
giymediğiniz giysileri kesip biçmek de öyle.
Tabi anneannelerimizin muhteşem yeteneği
dikiş dikmek ilgi alanınıza girmiyorsa başka,
makası kullanabileceğinizden eminim ama.
Çengelli iğneler de çok işlevsel oluyorlar bu
durumlarda, ama birkaç denemede dikiş dikemeyecek kimseyle tanışmadım ben. Uzun
mu geldi gömlek ben kesin gitsin derim. Ya
da çok mu bol, hemen giymediğiniz bir tişörtten veya eski bir fulardan kemer yapabilirsiniz. Bel hizasında kemer kullanırsanız fe-

minenleştirir, içinize sokarsanız maskülenleştirir mesela. Ayrıca eski eteklerden pantolon veya pantalonlardan etek, yine pantalonlardan ceket veya çanta yapabilirsiniz. Ayrıca
aksesuar kullanmak da giysilerimizi özelleştirir, bizim kılarlar. Bir de o aksesuarları kendimiz yapımışsak en güzeli. Birkaç parça rengini, dokusunu sevdiğiniz kumaş, boncuk,
düğme ve iğne iplikle kendinize özel broşlar, tokalar, yakalar, kemerler, papyonlar, kravatlar, şapkalar ve birçok başka aksesuar yapabilirsiniz. Dediğim gibi, basit denemelerle başarılı ve yaratıcı sonuçlar alacağınızdan
eminim. Önemli olan bu oyunu oynamak istemek ve hiç fark etmeden kısa zamanda siz
modanın oyuncağı değil, moda sizin oyuncağınız olmaya başlayacak.
milennae.blogspot.com
dragkingistanbul.blogspot.com
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Alman Seks İşçilerinin
Yolda Karşısına
İlk Çıkan Şey Ne?
Bonn’da Sokakta Çalışan Seks İşçileri
Artık 6 Euro Vergi Ödemek Zorunda
Bonn şehri sokakta çalışan seks işçilerinden parkometreye benzeyen bir otomat sayesinde gecede 6
euro vergi toplayarak, Alman vergi toplama adaletinin sınır tanımazlığına yepyeni bir örnek oluşturdu. Bonn aslında seks işçilerinden vergi toplayan ilk
Alman şehri değil ancak sokaklara bir makine koyarak, sokakta çalışmak isteyenlerden vergi alan ilk Alman şehri oldu. Gecen cuma günü hizmete başlayan
makineler bir haftada toplam 264 euro vergi topladı.
Almanya’da seks işçiliği yasal ve Hamburg’daki Reeperbahn, Avrupa’nın en büyük genelevler bölgesi.
Almanya’da seks işçiliğini kayıt altına almak, çalışanları örgütlemek, vergilendirmeyi sağlamak gibi
meseleler için bugüne kadar pek çok yasal çalışma
yapıldı, ancak sektörün gizlilik ve belirsizlik gibi
bazı kendine has özellikleri yüzünden, bu çalışmalar her zaman istediği amaca ulaşamadı.
Almanya’nın eski başkenti Bonn, Almanya dışındakiler tarafından seks işçiliği ile fazla bağdaştırılamayacak bir şehir ve genellikle bürokratik, düzenli ve
sıradan bir memur şehri olarak tanınıyor. Bu şehirde seks işçileri genellikle Immenburgs Caddesi’nde
çalışıyorlar. Bu caddeye konan ve Siemens şirketi tarafından yapılan vergi toplama makinelarının tanesi
8.000 euroya mal olmuş. Bu ücrete makineların caddeye yerleştirilme masrafı da dahil. Bu bölgede ayrıca
müşterilerin araçlarını park edip seks hizmetine ulaşabilecekleri ahşap garajlar da inşa edilmiş.
Bonn şehri sözcülerinden Monica Frömbgen ‘Her
ne kadar üst düzey Alman idaresi bu yerlere performans bölgeleri adını verse de, Italyan Başbakanı
olsa buralara muhtemelen bunga bunga adını verir-

di’ diyor. Şaka bir yana, bu makinelerin bölgeye vergi toplama adaletindeki eşitliği sağlamak üzere konulduklarını da ekliyor. ‘Genelevlerde ve saunalarda çalışanlar vergilerini ödüyorlar, öyleyse sokakta
çalışanlar da vergi vermeli’ diyor. Yaklaşık 200 civarı seks işçisinin olduğu şehirde 20 civarı seks işçisi
sokakta çalışmayı tercih ediyor. Bonn yönetimi seks
işçilerinin ve seks işçiliği yapılan yerlerin güvenliğini sağlamak üzere özel bir güvenlik firmasına senede
yaklaşık 116 milyon Euro ödeme yapıyor.
Yeni kanunla sokakta çalışacak seks işçileri akşam
21.15 ile sabah 06.00 arasında bu makinalara 6 euro
verip bir fiş almak zorunda. Ayrıca bu sistemin nasıl
işlediğine dair broşürler birkaç dilde basılmış ve çalışanlara dağıtılıyor. Ödeme yapmayan seks işçisi bir
sözlü uyarı cezasından sonra yine ödeme yapmazsa
100 euro ceza ödemek zorunda kalıyor.
Seks işçileri bu uygulama konusunda ikiye bölünmüş
durumda. Isminin Monica olduğunu söyleyen bir
Macar seks işçisi geçen gece hiç para kazanamadığını
ama yine de 6 euro ödemek zorunda kaldığını söyleyerek sistemi sert bir dille eleştiriyor. İsminin Vero
olduğunu söyleyen Almanca bilmeyen ve sadece Italyanca konuşan bir başka seks işçisi kadın ise sistemin
adaletli olduğunu söylerken, ‘Bu kira ödemek ya da
alışveriş yapmak gibi vergiye dahil bir iş’ diyor.
Alman Belediyeler Birliği’nden bir yetkili Franz
Reinhard Habbel, öteki şehirlerin de Bonn örneğini takip etmelerini ümit ettiklerini söylerken,
Almanya’da 11 000 belediyenin 11 milyar euroluk
bir borçla boğuştuğunu, yeni ve işe yarar vergi toplama sistemlerinin her zaman uygulanması gerektiğini ekliyor.
Seks işçilerinin hakları üzerine çalışan aktivistler ise
bu yeni sistemin adaletsiz olduğunu ve seks işçilerinin zaten gelir vergisi ödediklerini söylüyor. Seks
İşçileri Danışma Merkezleri Birliği’nden Mechtild
Eickel, tartıştıkları konunun makineler olmadığını,
sonuçta bir otomatın bir insandan daha kötü bir şey
olmadığını ekliyor.
International Herald Tribune
Yazan: Nicholas Kulish Katkıda Bulunan: Josh Ward
Çeviri: Cemal Akyüz

Fotoğraf: Umut Vedat
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UZUN
VE ACILI
TRANS GEÇİŞ
SÜREÇLERİNDE
HUKUKİ ÇELMELER

Av. SİNEM HUN

“Herkes bizi dışlayarak
daha normal hissetmiş oluyor”
Beste -Seks İşçisi Transeksüel KadınMaskeler, Süvariler, Gacılar, Pınar Selek
Aslında her şey bir itirafla başlıyorsa, kısacık bir
anla, öyle de bitmeli: Kısa ve acısız. Ama öyle olmuyor. Trans birey, ‘atanmış cinsiyetiyle’ olan savaşın hiç de kişisel olmadığını, ailesinden başlayarak içinde yaşadığı çevre ve yüzlerini dahi bilmediklerinin toplamından oluşan toplum denen
şey de dâhil olmak üzere herkese karşı durmak ve
sürgit bir kanıtlama, sorgulama, yeniden tanımlama, yıkma ve inşa süreçlerinden geçmek olduğunu yaşayarak deneyimliyor. Bu deneyimlerden
hukuk da arî değil maalesef. Bireyin selametini,
sağlığını ve kimlik bütünlüğünü korumayı öncelikli kılan hukuk devletinin bu topraklarda tesisine daha zaman olduğu da göz önüne alınırsa ki
ömr-ü hayatımız bunu görmeye vefa etmeyebilir,
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trans geçiş sürecinin psikolojik ve toplumsal zorluklarına Devletin hukuki engellemeleri ve çelmeleri de eklenmektedir.

yışı açıkça hem kanun önünde eşitlik ilkesinin
hem de kişinin dokunulmaz ve devredilmez kişi
hakkının kanun eliyle ihlalidir.

Nedir bu çelmeler? Her şeyden önce, uygulamadan yola çıkarsak, her trans bireyin geçiş sürecinin belli bir hukuki standarda kavuştuğunu söylemek mümkün değildir. Medeni Kanun Madde
40’ta ‘cinsiyet değişikliği’ olarak kavramsallaştırılan cinsiyet geçişe izin kararının niteliği, hükmü tesis eden hâkimin dünya görüşünden, davanın açıldığı yerin bir il veya ilçe olmasına kadar fark edebiliyor. Hatta başvurucunun cinsiyet
geçişinin kadından erkeğe ya da erkekten kadına
olması dahi kararları etkileyebiliyor.

Maalesef bu uygulamanın hukuksuzluğu, trans
başvurucular “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” şartını ya hormon alarak ya da merdiven altı ameliyatlar yoluyla yerine getirdikleri
için açılan “cinsiyet değiştirme” davalarında çok
da tartışılamamıştır. Bu tartışmayı, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde yapan
bilgimiz dâhilindeki tek örnek, Mersinli bir trans
başvurucunun açtığı davadır. Hem AİHM’in zorunlu kısırlaştırmayı hukuki zorunluluk olarak
düzenleyen davalı üye devletleri mahkûm ettiği kararları[1] hem de alınan son duyumlar davanın trans başvurucu lehine sonuçlanacağı yönündeyse de yürürlükteki kanunun değişip değişmeyeceği ve Devletin bu karar doğrultusunda
bir yasa değişikliğini gündemine alıp almayacağı
karar açıklandıktan sonra görülecektir.

Öte yandan, trans geçiş için açılan ‘cinsiyet değiştirme’ davası aslında zincirleme bir sürecin
ilk halkasını oluşturmasına rağmen, yasa koyucular tarafından böyle konumlandırılmadığı için
oldukça sağlıksız sonuçların doğmasına neden
olabiliyor. Medeni Kanunun 40. Maddesi açıkça ‘cinsiyet değiştirmek’ için 18 yaşından büyük,
bekâr, psikolojik olarak transseksüel yapıda olmayı ve sürekli olarak üreme yeteneğinden yoksun olmayı şart koşmuştur. Diğer koşullardaki
sorunları bir kenara bırakırsak eğer, hâlihazırda
en sorunlu koşulun “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yani
Devlet, başvurucu trans bireyin erkekliğini veya
kadınlığını tescil etmeden önce strelizasyonunu
ön koşul sayarak zürriyet hakkını gasp etmekte ve böylece “gelecek nesilleri korumaktadır”.
Dolayısıyla Devlet trans vatandaşını Anayasa ve
Uluslararası İnsan Hakları Sözleşme ve Şartlarıyla da korunan iki haktan biri arasında seçim yapmaya zorlamaktadır: Başvurucu ya o çok istediği
mavi ya da pembe kimliğe “kavuşacak” ya da çocuk yapma ve üreme yeteneğini koruyacak, ancak
“tanınmamış” kimliğiyle yaşamaya mecbur olup
hayatının her alanındaki kaosa boyun eğecektir.
İki hakkın birlikte ve aynı anda trans vatandaş tarafından kullanılması Devlet için, mümkün değildir. Hâlbuki Devletin bu uygulaması ve anla-

Öte yandan cinsiyet geçiş sürecindeki trans birey için sorunlar bitmemektedir. Trans birey herkes gibi sosyal bir çevrede yaşamakta, herkes gibi
hasta olmakta ya da anayasal hakkı olan evlenme hakkından yararlanarak miras bırakmak istemekte ya da askerlikten muafiyet talep etmektedir. Ancak süregelen acı bu konularda da devam etmektedir. Aşağıda, AİHM’in konuyla ilgili trans başvurucular lehine kararları da olduğundan, sadece sağlık ve sosyal güvenlik konusuna değinilmektedir.
Uygulamada, sağlık ve sosyal güvenlik konusunda trans bireyler geçiş sürecinde tamamen yalnızlaştırılmış ve dışlanmış olup, bu süreci “hakkıyla” tamamlayıp mavi ya da pembe kimlik sahibi olduktan sonra Devletçe “tanınmaktadırlar”. Hâlbuki AİHM, devletlerin tam bir yeniden cinsiyet tayinine yol açacak ameliyat olma
imkânını sağlamasını pozitif bir yükümlülük
olarak tesis etmiştir. Bu yüzden trans bir bireyin
istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, örneğin hor-
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mon tedavisine, yeniden cinsiyet tayini ameliyatına ya da kalıcı epilasyon ve ses eğitimi gibi diğer tıbbî müdahalelere erişiminin olması gerek.
Tedavinin söz konusu çoğu kişi için anlamlı bir
yaşamı mümkün kılacak tıbbî bir gereklilik olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu yükümlülüğe ek olarak devletler başarılı sonuçlar elde edebilmek için tedaviyi bireyin ihtiyaçlarına göre de
uyarlamalıdırlar.[2]

lı ve sürekli kampanya yürütmeleri, Devletin isteksizliği veya uygulamayı reddetmesi halinde de
konuyu ulusal ve uluslararası platformlara taşıması bu sorunun aşılmasında önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca AİHM içtihadı, devletlerin sigorta planlarının da yeniden cinsiyet tayini ameliyatını da
içeren bilumum “tıbben gerekli” tedavileri kapsamasını açıkça zorunlu kılmaktadır.[3] Örneğin, Litvanya ve Belçika gibi birçok ülkede trans
bireyler sağlık sigortalarının kapsamını genişletmek için AİHM kararlarına atıfta bulunmuştur.
AİHM’in getirdiği bu standardın, Türkiye’nin
de içinde olduğu, tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlerde uygulamaya konması zorunludur.
Her ne kadar AB üyesi devlerdeki trans bireyler devletin sağlık sigortası kapsamında ameliyat
masraflarının karşılanmasını reddetseler de, AB
dışı Avrupa Konseyi üyesi devletlerde durumla
ilgili bilgi eksikliği olduğundan devletler üzerinde gerekli ve hukuki baskı kurulamamaktadır.
Türkiyeli LGBTT örgütlerinin, AİHM içtihadıyla zorunluluk haline gelmiş bu uygulamanın
Türkiye Devletince hayata geçirilmesi için ısrar-

Notlar
[1] Bkz. B. Vs. Fransa, 25 Mart 1992 tarihli
AİHM kararı, Sheffield ve Horsham vs. Birleşik
Krallık 30 Temmuz 1998 tarihli AİHM kararı,
Chrtine Goodwin vs. Birleşik Krallık 11. Temmuz 2002 tarihli AİHM kararı.

Geçiş süreci acılı ve uzun…
Ama hangi hak mücadelesi değil ki?

[2] İnsan Hakları Komiseri’nin 29 Temmuz
2009 İnsan Hakları Raporunun “İnsan Hakları
ve Cinsiyet Kimliği” Bölümünden, Avrupa Konseyi, Strasbourg, 2009.
[3] İnsan Hakları Komiseri’nin 29 Temmuz
2009 İnsan Hakları Raporunun “İnsan Hakları
ve Cinsiyet Kimliği” Bölümünden, Avrupa Konseyi, Strasbourg, 2009.

