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Pembe Hayat Derneği tarafından basımı
gerçekleştirilen Lubunya Dergisi,
Ankara Finlandiya Büyükelçiliği tarafından
finanse edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı şöyle tanımlanmaktadır:”Sağlık,
yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir.” Nedir bu “iyilik hali” peki? Kime göre, neye
göre belirlenmektedir? Birey kendini “iyi” olarak tanımladığında acaba
yeterli midir bu durum “sağlıklı” olmaya. Yoksa toplum, sağlık çalışanları, devlet, kültür, coğrafya mı belirlemektedir sağlıklı olmayı?
Son dönemlerde sağlık konusunun çokça gündeme geldiği Türkiye’de,
sağlık hizmetlerine erişimin hakkının en temel insan hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, dosya konumuzda “sağlık”lı bir perspektif sunmaya çalıştık sizlere.
Sağlık dendiğinde aklımıza ilk gelen şeyler nedir dediğimizde kiminin
aklına enjektörler geldi, kiminin aklına ismi, kimininkine acil servis, komalık olmak, tedaviye erişememek… Bu çağrışımların çeşitliliği sağlık
konusunda söylenecek çok sözümüz olduğunu da gösterdi. Kiminin kalemine “hakemlik veya hekimlik” takıldı, kimininkine “ölüm”…
Bir interseksin kişisel deneyimlerini “Arada kalan ben” yazısı ile Evrim
kaleme aldı. Trans geçiş sürecinde hastanede yaşadığı deneyimi anlatan Emre Korlu’nun ardından Barış Sulu “Komalık olmadan hastaneye
gitmek mümkün mü?” diye sordu. Doktor Koray Başar’ın tıp iktidarını
anlattığı “Hakem/hekim” yazısından sonra Doğa ve Selay’ın deneyimlerini bulabilirsiniz. Maria Sundin 2010’da İspanya’da gerçekleşen Cinsiyet Kimliği ve İnsan Hakları Kongresi’ne eleştirel bir bakışla yaklaşıyor.
Dosya konumuzu Belgin İnan’ın hepinizi etkileyeceğini düşündüğümüz
“İnterseksler, rüyalar, enjektörler” yazısı ile bitiriyoruz.
Ayrıca 9. sayımızda Janset Karavin sanatı sokakta yaşatırken kulağına
gelen fısıltıları “Düşülke” yazısıyla paylaştı.
20 Kasım Transfobik Nefret İle Mücadele Haftası Konferansı kapsamında misafirimiz olan Berlin Milletvekili Hakan Taş ve Ka-Der Genel Sekreteri Vildan Yirmibeşoğlu ile yaptığımız söyleşiler sizlerle buluşuyor.
Kasım ayında düzenlenen ilk LGBT festivali Kuirfest değerlendirmesini de bu sayımızda okuyabileceksiniz. Pembe Hayat Kuirfest kapsamında Ankara’da galası yapılan Nar filminin yönetmeni Ümit Ünal röportajının ardından, Başak “Bir oda hayal etme”nin hayatını nasıl şekillendirdiğini anlattığı yazısıyla karşımıza çıkıyor.
Son sayfalarımıza doğru Gökhan Kazak “Bağımlılık hali”ni başka bir
gözle tekrar yorumluyor. Buket ise boğazına düğümlenen kelimelerin
bağını çözüyor.
Anayasa sürecinde LGBT bireylerin taleplerini tarihe not düşmek için
Pembe Hayat’ın önerilerini dergimizde de paylaşıyoruz.
Son dönemlerde toplumsal olayları bölümlerine taşıyan Behzat Ç. dizisinin translara yönelik nefret suçlarını konu edindiği 48. Bölümü üzerine dizinin yönetmenlerinden Doğan Ümit Karacan ile yaptığımız röportajla bir dergimizin daha sonuna geliyoruz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileği ile… Hepinize iyi okumalar.
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PEMBE HAYAT BAKAN ŞAHİN’E
ÖNERİLERİNİ İLETTİ
Pembe Hayat Derneği Kadın ve Aile Bireylerinin
Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı
ile ilgili görüş ve önerilerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e iletti.

“SEKS İŞÇİLİĞİ SUÇ DEĞİLDİR!”
Pembe Hayat Derneği, seks işçiliğini suçmuş gibi
gösteren polis operasyonları karşısında bir açıklama
yayınladı:

‘BENİM ÇOCUĞUM’UN
ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, travesti veya
transseksüel olan Türkiyeli bir grup cesur ve ilham
verici anne ve babanın deneyimleri ile ilgili yapım
aşamasında olan uzun metraj belgesel filminin tanıtım videosu bu. Filmin ismi ‘Benim Çocuğum’…

“Türkiye’de “fuhuş” var olan mevzuata göre suç değildir. Ancak, uzun yıllardır derneğimiz ve bu konu
hakkında çalışma yapan uzmanların da belirttiği
üzere, “fuhuş” yapmak için gerekli olan bütün fiiller
gerek Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, gerekse “Kabahatler Kanunu” ya da “Trafik Kanunu”
gibi konuyla ilgisi olmayan mevzuat kullanılarak suç
kapsamında değerlendirilmektedir.”

Benim Çocuğum’da yedi anne ve baba, içinde yaşadıkları muhafazakar, homofobik ve transfobik toplumda, ebeveyn, aile ve aktivist olmanın ne demek
olduğunu yeniden tanımlarlarken, bu özel deneyimlerini seyirci ile paylaşmalarına tanık olacağız.

AVUKAT NUHOĞLU, BÜLENT ERSOY
VE TRANS BİREYLERDEN ÖZÜR DİLEDİ!
Deniz Gezmiş’i tanıdığını söyleyen Bülent Ersoy’a
transfobik tepki gösteren Avukat Bozkurt Nuhoğlu, Ersoy ve trans bireylerden özür diledi. Kendisini, Bülent Ersoy’un şahsında Türkiyeli bütün trans
bireyleri hedef almakla suçlayan Pembe Hayat Derneğine, bugün (10 Ocak) bir mektup gönderen
Bozkurt Nuhoğlu, başta Bülent Ersoy olmak üzere
bütün trans camiasından özür dilediğini ifade etti.

www.listagfilm.com
PEMBE HAYAT DERNEĞİ
BDP GRUBU İLE GÖRÜŞTÜ
Pembe Hayat Derneği, başta Yeni Anayasa olmak
üzere, trans bireylere yönelen sistematik polis şiddeti, Kabahatler Kanunu uygulamaları, seks işçilerine yönelik baskılar ve nefret suçları gibi konularda görüşmek üzere BDP Grubu Meclis’te bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Levent Tüzel’in hazır bulunduğu
toplantıya Pembe Hayat’ı temsilen Buse Kılıçkaya,
Kemal Ördek ve Sinem Kuzucan katıldı.

“Pembe Hayat yetkililerine” hitaben kaleme alınmış Bozkurt Nuhoğlu’nun mektubu:
“Benim en sevdiğim filmlerden biri “Örümcek Kadının Öpücüğü”dür. Bilenler bilir, filmin kahramanlarından biri olan devrimci karakter, bir eşcinselle aynı hücreyi paylaşır. Ve filmin yarısında yılların ezberiyle hücre arkadaşına bir devrimciye yakışmayacak şekilde davranır. Ama sonra hatasını anlar. Ben de o devrimcinin durumundayım. Filmin
ilk yarısında yılların alışkanlığı ile koşullanmışlığıyla, ezberiyle hatalı davrandım. Başta Bülent Ersoy olmak üzere, verdiğim beyanlarla hırpaladığım,
kırdığım, incittiğim, üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Saygılarımla”
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Yeni Anayasa sürecine LGBT örgütlerin daha etkin
şekilde katılımlarının sağlanabilmesi için önerilerini yineleyen dernek temsilcileri, son günlerde trans
bireylere yönelen nefret suçları vakaları ile birlikte
özellikle polisin keyfi gözaltıları, kesilen para cezaları, ev baskınları ve yine polis tarafından uygulanan kötü muamele ve işkence olaylarının araştırılması konusunda ilgili Meclis komisyonlarında çalışma yapılması gerektiğini dile getirdiler.

LGBT DERNEK TEMSİLCİLERİ
CHP İLE GÖRÜŞTÜ
Pembe Hayat ve Kaos GL temsilcileri ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri TBMM’de
bir araya geldi. TBMM AB Uyum Komisyonu üyesi
ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın başkanlığında bugun (12 Ocak) gerçekleşen buluşma
bir saat sürdü. Nazlıaka ile birlikte Anayasa Komisyonu üyesi, İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in de
katıldığı toplantıda 6 CHP’li milletvekili hazır bulundu. AB Uyum Komisyonu’ndan İstanbul Milletvekilleri Şafak Pavey ve Ayşe Danışoğlu ve Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile yine Bursa Milletvekili olan Sena Kaleli, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’ndan ise CHP İstanbul Milletvekilleri
Binnaz Toprak ve Sedef Küçük toplantıya katıldılar.
Yeni Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir süreçte
LGBT derneklerin temsilcilerini kabul eden CHP
Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, açılışta yaptığı
konuşmada, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklara karşı LGBT’lerin yanında olduklarını ve LGBT derneklerin taleplerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

CHP’DEN HIV/AIDS İLE İLGİLİ
SORU ÖNERGESİ
CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur TBMM
Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması isteğiyle HIV/AIDS ile ilgili soru önergesi
verdi.

AHMET YILDIZ DAVASINDA
9. DURUŞMA GÖRÜLDÜ.
BABA HALA GÖRÜNÜRDE YOK!
Ahmet Yıldız davasına Üsküdar Birinci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen dokuzuncu duruşmayla devam edildi. Duruşmada her iki tarafın avukatlarının
yanı sıra, Uluslararası Af Örgütü’nden Barbara Lodge da gözlemci olarak hazır bulundu.

Belgede yazılanlar arasında, dünya hükümetlerinin
sık sık şiddeti ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı göz ardı ettiği de yer alıyor.
Rapor, dünya devletlerinin hangi yükümlülüklerinin olduğunun, bireylerin haklarının nasıl istismar edildiğinin, LGBT bireylere yönelik şiddet ve
bazı devletler tarafından kabul edilen ayrımcı yasa
ve uygulamaların olduğunun altını çiziyor.

Avukat Fırat Söyle, sanığın 2008 yılında Kuzey
Irak’ta olduğunun telefon görüşmelerinin dinlenmesi suretiyle tespit edildiğini ve aradan geçen süre
itibariyle şu an nerede olduğunun bilinmediğini
belirterek yer tespiti için yeniden dinleme yapılmasını talep etti. Savcının, sanığın Interpol kanalı ile
zaten kırmızı bültenle aranmakta olduğunu belirterek reddi yönündeki mütalaasına rağmen, mahkeme heyeti, bu talebin de yazılacak bir dilekçeyle ayrıca değerlendirilmesine karar verdi. Davanın
bir sonraki duruşması, 20 Nisan 2012 Cuma günü,
saat 10.30’da görülecek.

CİNSİYET GEÇİŞ OPERASYONUNA
SİGORTA
ABD’de bulunan LGBT hakları örgütü The Human Rights Campaign 2002’den beri her sene yaptığı “Kurumsal Eşitlik Endeksi” çalışmasının 2011
sonuçlarını açıkladı. Yayımlanan raporda endekse
dahil olan 636 şirketin 207’sinin çalışanlarına sağladığı sigorta paketinin cinsiyet geçiş ameliyatını
da kapsadığı belirtildi.Sigorta kapsamını 2011’de
bu yönde genişleten şirketler arasında Apple, Best
Buy, Volkswagen ve Xerox gibi şirketler yer aldı.

Soru önergesinde Sağlık Bakanlığı olarak HIV/
AIDS önleme, tedavi ve bakım hizmetlerine herkesin ulaşabilmesi için verilmiş olan siyasal ve ekonomik taahhütler nelerdir? İlaçların temini konusunda HIV/AIDS ile yaşayanların herhangi bir sosyal
güvencesi olmadan tedaviye ulaşmalarını sağlamak
için herhangi bir araştırma veya çalışma yapılmakta mıdır? gibi sorular mevcut.
BM’DEN LGBT HAK İHLALLERİ İLE
İLGİLİ İLK KÜRESEL RAPOR
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, ilk kez
dünya çapında LGBT bireylerin haklarının ihlallerine karşı ayrıntılı bir rapor yayımladı ve ülkelerin
kendi vatandaşlarını korumak için neler yapabileceğini belirten bir dizi öneri sundu.
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DÜŞÜLKE

İstiklâl’de yürürken Tünel’e doğru, doğrusu
mu kalabalıkla akarken, kalabalığın balık sürüsü gibi caddenin bir yanına yığıldığını görürsün. Bir müzik sesi ilişiyordur kulaklarına,
fakat bu merakını dindirmez, sürünün üzerine yürür, kendine bir yer açarsın. Yüzlerce
gözü olan bir canavardır o, baktığı yöne bakar. Sen de bir uzvu, kolu bacağı olursun canavarın. Artık çok geç, kaçamazsın, geri sayım başladı: “Üç, iki, bir, mim!” Artık avuçlarımdasın! O baktığın benim. Yüzümü beyaza boyadım, evet. Beyaz eldiven takıyorum,
evet. Kapkara giyindim, evet. Evet, transseksüelim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin; artık
bendesin. Şimdilik çarpışmanın sersemliğini atlamadın. Sadece bakıyorsun, henüz göremiyorsun. Sersemliğini atlatmaya başladığında göreceklerini söyledim az evvel: Yüzümdeki boya, eldivenler, giysiler ve ‘kimli-

JANSET KARAVİN
“Eğer sanat, hayatı güzellemekse, bunu soğuk
bir camın ardından insanların sıcak evlerine
girerek yapamazsınız; bunu ancak, soğuk, sert
taşa, sokağa dokunarak, kendinizi dokunulabilir
kılarak, insanlarla göz teması kurarak
yakalayacağınız sıcaklıkla başarabilirsiniz. İşte
böyle düşündüğümüz için sokaklardayız!”
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ğim.’ Eğer beynin bacaklarının arasında değilse ardı sıra, müziği, müzikle eşgüdümlenmiş hareketlerimin ivmesini ve hemen ardından yaptığım her bir hareketin ipliğe dizili
tespih taneleri gibi birbirini izlediğini ve birbirinin varlığına anlam kattığını göreceksin.
Şimdi bu kadarını da görebiliyorsan artık, bu
andan sonra benim kılavuzluğuma ihtiyacın
kalmadı. İki davranışta bulunman muhtemel; Takdir1 yahut tahkir!2 Nasıl mı?

yorum koreografi gereği kendi çevremde dönerken. Bir kürk! Oysa üşümüyorum bile.
Yeni ayakkabılar! Oysa ayakkabım var. İnci
bir kolye! Ne kadar gereksiz! Ama ne kadar
gereksizse bir o kadar da güzel, karşı koyulmaz bir tüketim hezeyanına kapılmışım, ne
olursa satın almak istiyorum. Satın almalıyım; ben bir kredi kartıyım! Ve beş sivil memur çevremi kuşatarak, ben avucumdaki paraları havalara saçarken gene kendi etrafımda
dönerek, insanların izlemesine engel oluyorlar. Etten bir duvar örüyorlar. Duvar oluyorlar. Et oluyorlar, et! İnsanlıktan böylece çıkıyorlar. Hayır, gösteriyi kesmiyorum! Kesemem. Aralarından biri şöyle diyor bana, elindeki takoz telsizi avucuna vurarak: “Kimlik!”
İçlerinden ikisi kollarımdan tutarak durduruyorlar beni. Gözlerinin içine bakıyorum.
Böcek gözleri bunlar. Bunlar memur gözü.
“Kimlik?” diyor. “Sanatçı!” diyorum. Alaycı
bir gülümseme yapıştırıyor kan oturmuş dudaklarına: “Kimliik!” diyor. Diğer dördünün
refakatinde yere serdiğim sahne bezinin üzerindeki çantama uzanıyorum. Kimliğimi henüz çıkartıyorum ki, daha ben doğrulmadan
bir diğeri bu kez: “Tamam tamam, koy yerine!” diyor. “Neden?” diye soruyorum doğrulup, “İstiklâl marşını da tersten okuyabiliyorum!” “Hadi hadi topla pılını pırtını, uzatma!” Uzun süre bakışıyoruz. Gözlerindeki boşluğa çekmeye çalışıyor beni. Derin iki
kuyu böceğin gözleri. Bu gözlerin altında bir
ruh saklı olabilir mi? Yok! Devletin bir ruhu
yok! Bütün bunlar olup biterken ben, sokakta yalnızım. İstiklâl’de, İstanbul’da, bu ülkede, bu coğrafyada ve bu çağda ve yeryüzünde ve kâinatta tek başınayım. Hiç kimse yok
yanımda. Hiç kimse sormuyor; ne istiyorsunuz? diye devlete. Beş dakika evvel alkışlayanlar, şimdi vapura yetişmek derdinde bel-

Performans esansında yanımda bulunan arkadaşım, ben gösterimi sürdürürken, kendisinin yanına gelerek, benim ne yaptığımı
soran otuzlu yaşlarındaki arkadaşa durumu
açıklıyor: “Pantomim yapıyor. Bir çeşit dans
ya da sessiz tiyatro oyunu denilebilir. Eğer
hareketlerini takip ederseniz bir öyküsü olduğunu anlayacaksınız...” “Travesti mi bu?”
Performansın orta yerinde, çevremi saygılı bir boşluk bırakarak saran kalabalığı yararak önümde durup beni izleyen genç (ki, öyle
sanıyorum on sekizine henüz basmıştır, hani
teşbihte hata olmaz derler, çocuğum yaşında)
kurgu gereği ben diz çöküp yeni yeşeren bir
fidanın yapraklarını severken, yüzüme sıkı
bir yumruk atmak için hazırlık yapıyor. Ve
ben birazdan sulayıp kocaman bir elma ağacı olmasını izleyeceğim fidanın yapraklarını
sevmekle, hemen yanındaki musluktan bakracıma su doldurmakla meşgulken, aşağı yukarı yarım dakika nişan alıyor. “Senin amına
koyacam! Ananı sikecem senin!” Bir başka arkadaş ne büyük şans ki o gün, o performans
esnasında yanımda ve bu öfkeli genci karga
tulumba alıp götürüyor.
Gösterinin en sevdiğim yeri; para ağacımdan
topladığım paralarla, gereksiz bir sürü şey alı-
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ki, belki taze ekmek kalmış mıdır acaba bakkalda? diye düşünmekte, işemekte, oysa hafif
hafif çiseleyen yağmurdan kaçarken karşı kaldırımdaki çift öpüşmekte, her günü bir diğerinin aynı, topyekun anlamsızlığında, kendisine kendi seçimiymişçesine dayatılmış hayatının kıvranmakta. Ben, yalnızım. Olmam
gerektiği gibi.
Yere serdiğim sahne bezi benim bayrağım;
ben bayrağımı her gün sokağa seriyorum. İnsanları bu kâbustan uyandırabilmek umuduyla. Onlara şöyle diyorum: “Ya basta! Yeryüzüne özgürlük! Performansa başlamadan hemen
önce ve bitirince de sizleri selamlarken, elimi
yumruk yaparak kalbime götürdüğümü görmüşsünüzdür… İşte, böyle bir yumruk! Yumruğumun büyüklüğü kadar benim kalbim;
hepimizin kalpleri yumruklarımız kadar. Evrende kapladığımız yer düşünülecek olursa,
küçücük. Küçücük ama bazen küçücük şeyler çok değerli olabilir. Ben de burada sokağa, hayatın kalbine sanat ekiyorum her gün
ve bu insanlığın geleceğinin iyiye doğru gidişi için küçücük bir çaba, ama inanıyorum ki,
değersiz değil! Unutmayın; küçücük bir yumruk, kocaman bir çocuk kalbidir!”

ğiniz sanatla takdir edilmesi bir vazifeye dönüşen elzem bir çaba sarf ediyorsunuz. Hakiki bir sanatçı duruşu böyle olmalıdır. Böyle idi evvelden fakat şimdi artık...” İç çekerek
uzaklaşıyor ben teşekkür ederken...
Yoksa bir yüzyıl geç mi düştüm yeryüzüne?
İnsanlar alkışlıyorlar şimdi. Selamlıyorum. Bir
adım daha yaklaşarak insanlara, gözlerinin içine bakarken: “Ya basta! Yeryüzüne özgürlük!
Televizyon ya da ‘aptal kutusu,’ sizi uyutuyor;
uyanın! Eğer sanat, hayatı güzellemekse, bunu
soğuk bir camın ardından insanların sıcak evlerine girerek yapamazsınız. Bunu ancak soğuk,
sert taşa, sokağa dokunarak, kendinizi dokunulabilir kılarak, insanlarla göz teması kurarak
yakalayacağınız sıcaklıkla başarabilirsiniz. İşte
böyle düşündüğümüz için sokaklardayız!” diyorum. Tam soluma dönünce yaşlı bir amcayla burun buruna geliyoruz. Bastonuna yaslanmış, alkışlamaya çalışırken gülümsüyor bana.
Alkışlar dininceye dek sükûnetle bekliyor ve
sürü, oltadaki yemin peşinden koşmak üzere
dağılır dağılmaz diyor ki: “Çok takdir ediyo-

Şimdi o sahnede öğrencim var. Ben onu izlerken bir yandan da ısınıyorum bir kenarda.
Yaşlı bir amca yanımdan geçerken gülümseyip başını hafifçe eğerek selamlıyor beni. Belli ki bir eski İstanbul beyefendisi. Ben de kendisini selamlayınca gülümseyerek, biraz daha
yürekleniyor ve bastonunu yere dayayıp destek alarak soluna, bana dönüyor. Bakıyorum
gözlerine; bu gözler gencecik, hayat fışkırıyor
bakışlarından. “Rahatsızlık vermek istemem
ancak söylemek ihtiyacını hissediyorum; siz
ve arkadaşlarınız burada, bu sokakta icra etti-
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yafetler içinde, saçları rastalı bir kız elinde
kemençeyle geliyor. Kemençesini yere bırakıp bana bakıyor, gülümsüyor. “Selam!” diyorum, ama yanıt vermiyor. Sade gülümsüyor. Öyle içten ki, gülümsetiyor insanı ister istemez. Sarılıyor. Bir süre öylece kalıyor.
Saçlarını okşuyorum. Sonra ayrılıp tekrar bakıyor gözlerimden içeri. Hafifçe başını eğerken ellerini Hintliler gibi birleştirip selamlıyor beni, teşekkür ediyorum. Yerden kemençesini alıp koşarak uzaklaşıyor.

Yere serdiğim sahne bezi
benim bayrağım; ben
bayrağımı her gün sokağa
seriyorum.
İnsanları bu kâbustan
uyandırabilmek umuduyla.

Aslına bakarsanız bana nerede rastladığınızın bir önemi yok ya da yüzümün boyalı olmasının ya da eldivenlerimin renginin ya da
kıyafetlerimin ya da saçlarımın; hatta direğe çekilmiş sözde bayrakların; dahası konuştuğumda söylediklerimin, adımın, yaşımın, bana ait olduğunu söylediğiniz hiçbir
şeyin; çünkü ben hiç kimseyim. Ben, benim
gibi olmaması gerektiğini düşündüğü bir bedene hapsedilmişlerin hepsiyim ve herhangi biri içlerinden... Ne biliyor musunuz aslolan? Asla duyamadığınız düşüncelerim, içimden geçenler sizler için. Benim için samimiyetle ne geçiriyorsanız içinizden, siz de osunuz işte. Geri kalan mı? Geri kalan da kulağa
hoş gelen bir sürü lafügüzaf, hikâye, masal,
martaval. Suda uçan kuşlar balıklar, havada
yüzen balıklar olsa olsa kuşlar. İnsan olmayı
başaramadıktan sonra, ne olursan ol. Bir zaman çocuk olduğunu hatırlayamadıktan sonra, ne kadar ‘büyük adam’ olursan ol masal.

rum! Ben bir vakitler Akademi’de pantomim
yaptım! Ergin’i biliyor musunuz, Ergin Kolbek? Benim arkadaşımdı.” Bastonunu havaya
kaldırıyor: “Atlamasaydı,” diyor boşluğa uzatıp bakışlarını. “O da böyleydi. Sokağa çıkmışlardı onlar da. Ben o sıra hastaydım. Zatürre geçiriyorsun, dedi doktor. Şimdi de hâlâ
yaşıyorum işte! Ah atlamasaydı!” “Ne mutlu
ki yaşıyorsunuz, tanışmak kısmet oluyor,” diyorum. “Hadi,” diyor, “hadi siz devam edin,
bunlar pek anlamaz ama... Çok güzel, çok...”
ağır aksak uzaklaşıyor.
Dilan adı. Koşup geliyor, eteğimi çekiştiriyor.
Dönüp bakıyorum: “Eğil!” diye buyuruyor.
Arkasından koşturan annesi utanarak gülümsüyor. “Merhaba,” diyorum eğilirken. “Gel
gel, eğil,” diyor. Diz çökünce sarılıyor bana.
Annesi diyor ki: “Bir fotoğraf çektirmek istiyor Dilan?” “Seve seve!” Şapkasını çıkartıp
benim başıma takıyor. Fotoğraf çektiriyoruz
ve koşarak uzaklaşıyor...

Notlar
1. isim Beğenme, beğenip belirtme, değer
verme 2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
2. isim Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma

Henüz bitirmişken gösteriyi ve “güzel boşluğa” oynamışken... ‘Etnik,’ tabir ettikleri kı-
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ALMANYA SOL PARTİ BERLİN MİLLETVEKİLİ

HAKAN TAS’LA
. .
SÖYLESI.
20 Kasım Transfobik nefret ile mücadele konferansı kapsamında konuğumuz olan, Almanya eyalet meclisinden Sol Parti (Die Linke) Berlin
Milletvekili Hakan Taş ile, Türkiye’deki dünden bugüne LGBT hareket
ve siyasi gündem üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

BUSE KILIÇKAYA
10

“Almanya’da yaşayan Türklerin Türkiye’de yaşayan Türklerden
fazla bir farkı yok. Dolayısıyla orada yaşayan Türkler de hem
homofobik hem transfobik davranışlar içerisinde olabiliyor.”
Buse: Hakan, öncelikle hoş geldin.
Hakan: Hoş bulduk.
Biraz kendini tanıtır mısın?
1966 yılında Erzincan’da doğdum. 2 yaşında Erzincan’dan ayrıldım. Ardından bir iç göç yaşadık.
İç göç derken, Kürdistan’dan İstanbul Türkiye’ye
geldim, Türkiye’den ise 14 yaşımda Almanya’ya
gittim. Oradaki eğitimimi bitirdikten sonra, gazeteci olarak uzun yıllar çalıştım. Alman Devlet Radyosu’nda görev aldım. Alman Devlet
Radyosu’nun günlük bir saat Türkçe yayınları vardı. O bölümden sorumlu kişilerden bir tanesi bendim. Günde bir saat Türkçe yayın yaptım. Sabahları ise Almanca programlarında sunucu olarak görev aldım. Yanı sıra sivil toplum
kuruluşları içersinde yer aldım. Bilindiği gibi,
1993’de Türkiye’de yapılması planlanan ilk eşcinsel onur yürüyüşü organizasyonunun içinde ben
de vardım. O yıllarda tüm izinleri alınmış olmasına rağmen, yürüyüş günü yaklaştığında bir yasak kararı çıkarıldı, zamanının merkezi hükümeti ve İstanbul Valiliği’nin işbirliği ile. Dolayısıyla yurtdışından gelen ve aralarında Türk vatandaşların da olduğu 23 kişilik bir delegasyon toplu
olarak tutuklanıp, yurtdışı edildi. Ve İstanbul’daki
çekirdek grup, o zaman dernekleşme yoktu daha,
organizasyon komitesi de yine aynı şekilde tutuklanıp sindirilmişti. Bazen tutuklanmalar, bastırılmalar özgürlüğü de beraberinde getirebiliyor. Bu
olayın ardından Türkiye’de eşcinsel hareket oluşmaya başladı. Bilindiği gibi, ilk önce İstanbul’da
Lambda sivil toplum kuruluşu olarak oluşmaya başladı, dernekleşme olmadı. Ardından ise
Ankara’da Kaos GL oluştu ve Türkiye’nin ilk eşcinsel dergisi çıkmaya başladı. Şimdi ise gurur

verici, sevindirici bir ortamdayız. Her ne kadar
baskıcı politikalardan söz etsek de, her ne kadar
translara yönelik cinayetlerin her geçen gün arttığından söz etsek de, güzel ülkemizde insanların cinsel kimliklerinden dolayı ellerinden yaşam
özgülüklerinin alındığından bahsetsek de, bugün
Türkiye’nin birçok yerinde ve her şeyden önce
Kürdistan’da bir eşcinsel kuruluşu var. Bunların
daha rahat çalışabilmesi için daha fazla imkân yaratmamız gerekiyor, daha fazla olanak sağlamamız gerekiyor. Bu bağlamda her şeyden önemli
olan, bu sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, birbirlerine karşılıklı nasıl destek verebilirler, ortak çalışma noktaları neler onları belirlemek gerekiyor. Bunun ötesinde, azınlıkların, bu
azınlıkların hepsi azınlık değil azınlık olarak görülenler de var örneğin Kürtler, bir araya gelerek
birbirlerine nasıl destek verip de, örneğin anayasa değişiklik sürecinde nelerin değişmesine daha
olumlu olarak toplu halde katkıda bulunabilirler.
Bu çok önemli, birlikte çalışmak gerekiyor. Birlikten kuvvet doğar diye düşünüyorum.

11

Almanya’da homofobi ve transfobinin kaynağının göçmenler olduğu varsayılıyor. Bu düşünce
doğrudan İslamafobi ve milliyetçiliğin yükselmesi olarak yorumlanabilir mi?
Şimdi öyle yorumlayanlar da vardır kuşkusuz, fakat bugün hem transfobinin hem homofobinin
toplumsal bir sorun olduğuna inanıyorum. Bu sorunu sadece orada yaşayan göçmenlere mal etmek doğru değildir, o zaman geniş kapsamlı bir
araştırma yapılmamıştır. Bugün Klaus Lederer’a,
Berlin’in eşcinsel belediye başkanı, Almanlardan
da çok fazla, çok tuhaf tehdit mektupları gidiyor.
Bunların hiç biri göçmen kökenli orada yaşayan

Almanya’da bile, yüz yılı aşkın bir süredir eşcinsel hareketine
sahip olan bir ülkede bile, trans bireylere ve eşcinsel bireylere
yönelik tam olarak eşitlik hakkından söz edemeyiz. Eşitliğin tam
olarak oturmadığı bir ülkede toplumun da bizleri tam anlamıyla
kabul etmesi de mümkün değildir.
Berlinliler değil. Onları da Berlinli olarak görüyorum, o ülkede yaşayan vatandaşların hepsi o ülkenin vatandaşlarıdır. Ama ayrımcılığı yine orada yaşayan göçmen kökenli vatandaşlar, yani Alman olmayanlar yaşıyor aslında. Şöyle bir saptama yapılabilir belki, dışlanan insanlar genelde
başkalarının dışlar, derler. Ben buna katılmıyorum, göçmenlerin homofobik veya transfobik olduğu yönündeki açıklama da oradan gelmektedir.
Almanya’da bile, yüz yılı aşkın bir süredir eşcinsel
hareketine sahip olan bir ülkede bile, trans bireylere ve eşcinsel bireylere yönelik tam olarak eşitlik hakkından söz edemeyiz. Eşitliğin tam olarak
oturmadığı bir ülkede toplumun da bizleri tam
anlamıyla kabul etmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla hem hukuki alanda hem toplumsal alanda her şeyden önce eşitliğin tam olarak sağlanması
gerekir ki biz de toplumun bizi kabul etmesi ve bu
tür saldırıların önlenmesi için çalışmalar yapabilelim. Bence saldırılar o kadar çok büyük boyutta
değil, çok fazla saldırı olmuyor. Olanlar var, fakat
bunlar sadece göçmenler tarafından işlenmiyor.
Almanya’ya göçün ellinci yılındayız. Hatta geçtiğimiz haftalarda bunun için federal hükümet,
Türk hükümeti ile birlikte ortaklaşa bir etkinlik
de düzenledi. Bu bağlamda yapılan resmi kutlamalara ben de katıldım. Genelde toplumun entegrasyonunu para verilerek yapılabileceği kanaatinde Alman hükümeti, fakat bunun böyle olmadığını gördük. Gettolaşma genelde desteklendi. Örneğin Berlin Kuzey Ren Vestfalya gibi eyaletlerde,
Türklerin göçmenlerin sadece belli ilçelerde belli
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bölgelerde yaşaması desteklendi, o bölgelerin dışına çıkması istenmedi. Örneğin Almanya’ya ilk
gelenler toplu halde bir fabrikada çalıştırıldı, oradan alındı kendilerine verilen yurtlarda konaklamaları sağlandı. Yani hep kendi içlerinde yaşama imkânları vardı, onun dışına taşma imkânları
yoktu. Dolayısıyla tanımadığınız bir topluma, iç
içe olmadığınız bir topluma nasıl entegre olabilirsiniz ki, zaten olmaz. Dolayısıyla uyum sağlamadaki temel sorun da oradan kaynaklanıyor.
Şimdi Almanya yaptığı hataların yeni yeni farkına varmaya başladı. Aslında Almanya bu konuda
daha yeni yeni uyanmaya başladı. Ve bunlar sadece uyum kurslarıyla da olmaz, uyum tek yönlü bir
yol değildir, uyum karşılıklı alışveriştir; ama başarılı olması için orada yaşayan insanların orada
söz sahibi olması gerekmektedir. Ancak katılımcı
politikalarla başarılı bir uyumdan söz edebiliriz.
Örneğin ben hep şunu söylerim, ben 31 yıldan
beri Almanya’da yaşıyorum, Alman vatandaşıyım,
hem Almancayı hem de oranın kültürünü yasalarını çok iyi biliyorum; fakat bana hiçbir zaman
Almanya “sen buralısın” hissini veremedi. Orada
yaşayan insanlara en azından “hoş geldiniz, artık
siz de buralısınız” denebilmeli, insanlara bu his
verilebilmeli. İnsanların orada kabul görmesi sağlanmalı ki, uyum politikaları daha başarılı olsun,
daha nihai sonuçlar beraberinde getirebilsin. Bir
de orada yaşayan Türklerin Türkiye’de yaşayan
Türklerden fazla bir farkı yok. Dolayısıyla orada
yaşayan Türkler de hem homofobik hem transfobik davranışlar içersinde olabiliyor. Onlar farklı
kültürler içinde yaşadıklarından, bağlı bulunduk-

sel lokallerine alınmayabiliyorlar. Hemen “fahişedir, para karşılığı seks yapan işçidir” damgası
vuruluyor ve “biz sizi içeri almıyoruz” sözleri ile
karşı karşıya kalabiliyorlar. Fakat Allahtan, Allaha inanmıyorum, ama yine de yerleşik bir kelime olduğundan dolayı kullanıyorum galiba, ağız
alışkanlığı, bu dışlanmaya karşı yasa olduğu için
önlemler alınabiliyor. Yasal işlemler yapılabiliyor.
Bu bizim Almanya’daki avantajımız.

ları kendi kültürlerine çok daha sıkı sarılıyorlar,
kaybetme korkusuyla karşı karşıya olduklarından dolayı. Dolayısıyla tanımadıkları bir şey, cinselliğin tabu olduğu bir toplumdan geliyorlar. Eşcinselliği transseksüelliği bilmiyorlar. Bu terimlerin ne olduğundan habersizler. Kendi kendilerini eğitmemişler. Birinci ve ikinci kuşaktan bahsediyorum. Şimdi yeni gelen nesil tabi daha farklı bakıyor duruma. Onlar eşcinsellerden, translardan haberdarlar. Okullarda çünkü ders müfredatı programında eşcinsellik de mevcut örneğin.
Cinsel kimlikler üzerine eğitim görüyorlar, eşcinsel kuruluşları okullara gidip ders verebiliyorlar.
Dolayısıyla daha farklı bir dönem bizleri bekliyor.
Tahmin ediyorum giderek bu transfobik ve homofobik saldırılar da azalacaktır.
Beyaz Alman LGBT bireyler ve göçmen LGBT
bireyler arasında nasıl bir fark var? Birlikte örgütlenebiliyorlar mı?
Göçmen LGBT örgütleri, çifte dışlanma ile karşı
karşıya olanlara hizmet veriyorlar. Alman eşcinsellerin sorunları daha farklı. Göçmen eşcinseller, hem kendi yaşadıkları toplum içinde kendilerini kabul ettirmek zorundalar, hem Alman toplumu içinde yabancı olarak kendilerini kabul ettirmek durumundalar, hem de kendi cinsel kimlikleri ile kendilerini ortaya koymak durumundalar. Dolayısıyla çalışma alanları birbirinden farklı. Alman eşcinseller de, eşcinsel kimlik çok özel
bir şey değil, eşcinseller de diğerlerini dışlayabiliyorlar. Eşcinseller de örneğin yabancı düşmanı olabiliyorlar, eşcinsel göçmenler bazı eşcin-

Almanya’da en son LGBT bireylere yönelik soykırım tanındı ve sadece LGBT’lere tazminat ödemedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nazi döneminde soykırıma uğramış bütün topluluklara yönelik tazminat ödenmesi gerekmekte. Bu Almanya’nın insan hakları ihlallerinin en
güzel örneklerinden bir tanesidir bence ve bu kararın geri alınarak o dönemde soykırıma uğramış
insanların ailelerine, yakınlarına tazminat ödemesi gerekmektedir, ben bunu kınıyorum.
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Son olarak Lubunya okurlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Kendi dergilerine, kendilerine sahip çıksınlar Lubunya çok güzel bir dergi, biz daha önce Berlin’de
Lubunya adlı bir dergi çıkartmıştık, ondan dolayı Lubunya dergisinin yeniden çıktığını görmek
-her ne kadar Ankara’da çıkarılan bir dergi olmuş
olsa da- beni çok sevindirdi. Böylesi bir derginin
varlığının devam ediyor olmasına çok sevindim.
Ben Lubunya dergisine yayın hayatı içerisinde
başarılar diliyorum, herkesi selamlıyorum, teşekkür ederim.

PEMBE
HAYAT’TA
BİR GÜN

neğin var olduğunu öğrendim. Hiç düşünmeden
durumumu ve başımdan geçenleri anlatan bir
mail attım kendisine. O kadar çok kişi ve derneğe mail atmıştım, ama dönen olmamıştı. Bu girişimin de sonuçsuz kalacağını düşünerek, umutsuzca beklemeye başladım. Çok geçmeden mailime cevap geldi. Yalnız olmadığımı, benim gibi
birçok kişinin olduğunu ve dayanışma içinde olduklarını bana da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını anlatıyordu mail.
O güne kadar yalnız olduğumu düşünen ben, o
maille çoğaldım ve adım gibi umut doldu içim.

UMUT ARAZ

Aileme açıldıktan sonra, “Ne yapacaksın, nasıl
yapacaksın, öyle şey olur mu” gibi sorularla karşılaştığımda; “Böyle bir dernek var bizim gibi insanlara yardımcı oluyorlar” dedim aileme. Ablam araştırıyor ve bana oradaki insanların hepsinin seks işçisi olduğunu, beni de bu işe alet edeceklerini söyleyip duruyordu sürekli. Bu arada,
bir o kadar da tırsıyorum, korkuyordum. Bu şüphe, hep beynimin bir köşesinde dönüp duruyor:
“Acaba neyle karşılaşacağım?” Neyse, her şeyi
göze alıp çıkıyorum yola.

O güne kadar yalnız olduğumu
düşünen ben, o maille çoğaldım
ve adım gibi umut doldu içim.

Merhaba, ben Umut. 28 yaşındayım. Trans erkeğim. Yaşadıklarım ve çektiklerimizi tekrar tekrar
anlatmaya gerek duymuyorum. Kişiler, hayatlar
ve yaşananlar farklı, sonuçlar ise aynı.
İki kimlik arasında sıkışmışlığın en sancılı dönemlerinde, bu durumdan kurtulmak, ruhumu
özgür bırakmak adına neler yapabileceğimi düşünüp araştırırken, nette bir isimle karşılaştım.
Küçük bir de resim: Aras Güngör. Haberin başlığında “Türkiye’nin ilk eşcinsel evliliğini yapacak
kişi” diye geçiyordu. Bu kişi kim, ben ona nasıl
ulaşabilirim derken, “Pembe Hayat” diye bir der-
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İşte Pembe Hayat Derneği’nin kapısının önündeyim. İçimde tarifsiz düşünceler birbiri ardına sıralı... Çalıyorum kapıyı. Karşımda Aras. “Senin, benim gibi etten tırnaktan bir insan, tamam” diyorum kendime. “Aras öcü değil”. Giriyorum içeri
tanışma faslı başlıyor: Buse, Kemal, Onur, Belgin
anne ve Barış... Hepsini tek tek çaktırmadan incelemeye, tanımaya çalışıyorum. Tanıdıkça daha bir
gurur duyuyor, konuştukça yapılanları ve yapılacakları duydukça, içlerinde olmak istiyorum. Orada insanca yaşamak adına din, dil, ırk, cinsiyet,
kimlik, görüş ayrımı gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katan canla başla çalışan insanların var olduğunu keşfediyorum. Kimin ne yaptığıyla, nereden gelip nereye gittiğiyle, nereye döndüğü ile ilgilenmeyen, sadece insan olduğum için beni içlerine
kabul eden insanlarla. “Aaaaa bu da dönme galiba”
gibi bakışlara maruz kalmadan, iki çok mutlu gün
geçirdim. Sizi tanıdığım için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Hepinizi çok seviyorum.

SAGLI K
dosya:

ARADA KALAN
BEN
EVRİM

“Ben hiçbir zaman kendimi bir tarafa
tam olarak ait hissedemiyordum. Aynen
Türkiye gibi yani. Türkiye de böyledir.
Ne doğulu ne batılı. Bu nedenle hep
bir arada kalmışlık, hep bir çatışma
hali vardır. Tam olarak bir tarafa ait
hissedemiyordum, ama aslında böyle
olması da gerekmiyordu ya!”
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de, biz geri kalanlar bunu sorgulayabiliriz. Sonradan şunu fark ettim: Cinsiyetler, hani bize ilkokulda öğretilen o lanet kümeler konusundaki gibi, birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılan kümeler gibi değillermiş. Cinsiyet bir skala imiş, yani iki ucunda
kadınlık ve erkekliğin olduğu bir skala. Ve yaşayan
7 milyar insan bu skalanın her bir yerine dağılmış
durumda. Yani herkes biraz kadınsı herkes biraz erkeksi imiş; yani 3,5 milyarı pembe bulut kümesinde 3,5 milyarı mavi bulut kümesinde değilmiş!
Sonra çeşitli başka tanımlardan sonra “interseksüel” kelimesini keşfettim. Evet, ben bir interseksüeldim. Ve beni en iyi ifade eden kelime buydu. “İnter
“ kelimesi Latincede “ara, arasında” demek. “Trans”
ise “bir yer ve halden başka bir yer ve hale geçmek
“ demek. Ben de tam aradaydım işte. Beden olarak
da, ruh olarak da “aradaydım”. Tabii hep bir eksiklik duygusuyla yaşayan bir interseks. Olması gerektiği halde penis’i olmayan testisleri olmayan; buna
mukabil vajina, uterus (rahim) ve overleri (yumurtalıkları) da olmayan bir insan. Aslında hiçbir cinsiyette değildim yani! Kendi bulduğum bir tabirle
“ne bir kızım ne bir erkek, aslında hem kızım hem
erkek” durumundayım. Eski tabirle “gerçek hermafrodit” değilim ama. Onların kromozom yapıları biraz xx biraz xy. Ben ise tümüyle XY kromozomlara sahibim. İşte böyle.

Ben bir interseks’im. Daha açık olursam 46 XY olduğum halde, yani erkek karyotipe sahip olduğum
halde, kadın bedeninde dünyaya geldim. Tam androjen duyarsızlığından dolayı bedenimdeki testosteron hormonunu algılayan reseptörler çalışmadığından (nedeni keşfedilmiş değil) anne karnından itibaren dişi yönde gelişmişim. Ve şu anda da
sosyal olarak kadın kimliğimle hayatımı sürdürüyorum, ama hiçbir zaman kendimi tam olarak kadın görmedim, hissetmedim. Tam tersi, erkek olarak da, yani tam erkek olarak da göremedim. Biraz
ondan biraz bundan ortaya karışık bir hal benimkisi. Başta Translarla karıştırdım kendimi, kendi kendimi tanıma sürecinde. Sonra aradaki farkı keşfettim: Onlar kendilerini tam olarak bir cinsiyete ait
hissediyorlardı, ama o hissettikleri cinsiyet içinde
yaşadıkları bedenin cinsiyeti ile uyuşmuyordu. Ve
gün geliyordu büyük cesaret örneği sergileyerek bin
bir türlü eziyet sıkıntı ve acılardan, sorgulamalardan sonra ve gerekirse toplumu ve kendi yakınlarını da karşılarına almak pahasına, sadece ve sadece “kendileri gibi olabilmek için” ameliyat olup huzura kavuşuyorlardı, çünkü artık hissettikleri cinsiyet ile bedensel cinsiyetleri birbirinle uyuşuyordu.
Sonra kendimi buna göre değerlendirdim. Ben böyle olamıyordum. Ben hiçbir zaman kendimi bir tarafa tam olarak ait hissedemiyordum. Aynen Türkiye gibi yani. Türkiye de böyledir. Ne doğulu ne batılı. Bu nedenle hep bir arada kalmışlık, hep bir çatışma hali vardır. Tam olarak bir tarafa ait hissedemiyordum, ama aslında böyle olması da gerekmiyordu ya! Bu; toplumun, sistemin, markaların vs.
bize dayattığı bir şeydi. Mesela neden bir giyim mağazasında reyonlar erkek - kadın olarak ayrılıyordu?
Ayrılmasa olmaz mıydı? Mesela tek bir reyon olsa,
herkes beğendiği ürünleri buradan alsa. Belki ben
alt tarafını kadın üst tarafını erkek reyonundan beğendiğim şekilde kıyafet alıp giyecektim. Oduncu
gömleğinin erkek giyimi olduğunu kim belirlemişti? Neden kadınlar babet-topuklu ikilemine hapsedilmişti? Neden kadın giysileri hep dar, erkeklerin
ki hep bol oluyordu. Neyse konuyu dağıtmayayım.
Olaylara biraz yukarıdan bakabilen herkes veya kalıplaşmış zihniyet yapısına sahip heterolar haricin-
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Biraz da ameliyat sürecimden bahsedeyim. 16 yaşımda artık tüm çevremdeki yaşıtım kızlar regl olmuşlarken, ben hala olmamıştım. Aslında bundan
hem korkuyor, hem de memnuniyet duyuyordum,
çünkü böyle kadınsal mevzulardan nefret ediyordum. Tıpkı bayramlarda annemin zorla bana elbise
giydirmek istemesinden nefret ettiğim gibi. Tıpkı
12 yaşımdan itibaren büyüyen ve o sıralarda büyümeye devam eden göğüslerimden ettiğim gibi. En
sonunda doktora gitmeye karar verildi. Ve bir tanıdığın önerdiği doktora gidildi. O doktor, bu durumun kendini aştığını ifade ederek, başka bir doktora gönderdi. Diğer doktor bu konularda daha uzmanmış. Ona da muayene oldum. Yetmedi bir iki
defa daha gittim. Erkek ruhlu bir insanın kadın doğum koltuğunda mecburen ve zorla nefret ede ede
bacaklarını açarak yatması nasıl bir işkencedir rabbim! Daha sonra genetik testin yapılmasına karar

da bir sorun vardı: Ameliyattan sonra ömür boyu
östrojen hormonu ve kalsiyum desteği almam gerekiyormuş. Bunu öğrenmem, benim gibi başı ağrıdığında ve hatta hasta olduğunda dahi ilaç kullanmak istemeyen, doğal yolları tercih eden bir insan için, adeta yıkım olmuştu. Üstelik tüm bunlara rağmen kemiklerim hala hızla erimekte ve şu
anda da 50li yaşlara ulaşmış ve menepoza girmiş bir
kadının kemiklerinin haline gelmiş durumda. İyi
de tüm bunları bana ameliyattan önce söylemediler ki! Yeni yeni yurtdışında bu ameliyatı yaptırmak
istemeyen ve yaptırmayan insanların varlığını keşfettim. Onlar böyle hadım edilmeye karşılarmış ve
tıbbın toplum dayatması sonucu oluşan ameliyat
baskısına karşı koyuyorlarmış. Ne de olsa tıp, bizim
adımıza karar veriyor ya! Biz “anormal”iz, tıp da
büyük bir iyilik yaparak bizi “normal” e çevirmeye
çalışıyor. Buna karşı çıkıp ameliyat olmayan insanlar, sıradan bir kadının her yıl göğüslerini kontrol
ettirmek için yaptırdığı mamografi gibi, gonadlarını yıllık rutinlerle kontrol ettirerek durumu böyle
kurtarıyorlarmış. Ve kemik erimesi diye bir dertleri de olmuyormuş.

verildi, gidip yaptırdık. Ve bingo! 46XY imişim.
Ama bir sorun var: Bu durumda sakalımın çıkması,
göğüslerimin büyümüyor olması ve kadınlara ilgi
duymaya başlamış olmam gerekmez mi? Bunların
hiçbiri bende yok. Ben bir “testiküler femineymişim”, yani tam Türkçesiyle “testisli kadın”. Varmış
böyle bir şey, hatta ben böyleymişim! Tüm bunları
tabii o sıralar bilmiyorum, saklanıyor benden. İnternet de öyle yaygın değil. Daha google’lamak deyimi çıkmamış. Sonra sonra o günleri hatırladıkça o muayenehanedeki hemşirenin bana neden acıyan gözlerle baktığını fark ediyorum! Tüm bu anlattığım süreç 1-2 yılı buluyor. Yaşıtlarım dışarılarda sevgilileriyle fink atarlarken aşk-meşk konularına girmişlerken; ben hastane ve doktorlarda bunlarla uğraşıyor, evde kendi durumumu keşfetmekle meşgul oluyordum, büyük bir şaşkınlık ve derin
üzüntü içinde.
Sonra o doktor beni artık üniversitede zamanında
öğrencisi olan ve bu konularda uzman olan doktora devrediyor. Onunla lise bittikten sonra gonadektomi ameliyatı olmak üzere sözleşiyoruz. Vücumdumdaki gonadların (testis ile yumurtalık arası organ, normalinde birinden birine dönüşmesi
gerekirken, dedim ya ben ortada kalmış olduğum
için, onlar da dönüşmemiş) alınması gerekiyormuş, çünkü ileride 30’lu yaşlarıma doğru, bunlar
kötü huylu tümöre dönüşebilirmiş ve kanser olabilirmişim. İşte bu nedenle lise bitince 19 yaşımda oldum ameliyatımı. Ve artık gonadlarım da yoktu, onlar da benden alınmıştı. Bir nevi hadım edilme işte, bildiğin kastrasyon yani. Her şey tamam
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Tabii durum benim için artık “geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde’ye”. Benim gibi interseks olup,
bu ameliyatı olmamış olan varsa, iyi düşünmesini tavsiye ederim. Doktoruyla bu konuyu iyi tartışmalı. Bedenimiz bize ait ve onun üstündeki söz
hakkı da bize ait. Neyse işte hikâyem böyle. Hala
hayatımı bu şekilde sürdürüyorum. Tabii yıllarca
süren yalnızlık, mutsuzluk, umutsuzluk duygularımı, ağlamaları, korkuları anlatmamın gereği yok.
Hani bazıları der ya çocukluğumu yaşayamadım
diye, ben ise gençliğimi yaşayamadım. Hiç yaşıtlarım gibi de olamadım. Bu durum bende psikolojik
bozukluklara da yol açtı. Tüm bunların hepsi bir
yumak gibi iç içe geçti ve bunlarla sarmaş dolaş bir
şekilde yaşamaktayım. Tabii ki hiçbir şey yokmuş,
her şey yolundaymış, gayet mutluymuşum rolü yaparak ve gerçek cinsel kimliğimi gizleyerek. Neredeyse toplumun tamamına yakını tarafından cinsel kimliğimin yani interseksüelliğin anlamı bile bilinmeden... Hep de merak etmişimdir aslında neden LGBTT lerin sonuna bir minicik “i” eklemezler diye düşünerek...

ORADA ADIMIZLA
.
SESLENIYORLAR
Merdivenlerden aşağı inerken ellerinizin ve ayaklarınızın üşüdüğünü
algılamaya başlarsınız. Orada, tam kapının önünde duran bekleme
oturaklarında sessiz bir bekleyişin içinde bulursunuz kendinizi.
Zaman çok yavaş geçer. Hiç bitmeyecekmiş gibi…

EMRE KORLU
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Kadın hastalıkları tabelalı odaların
bırakın içine girmek, önünden bile
geçmek dayanılmaz bir sancıdır,
çünkü oraya ait değilsinizdir. Hiç
olmamışsınızdır.

Bir hastane kapısından girdiğimi düşünmek, yalnızca hormon kullanımına başlamak için terapi sürecine adım atmak amacıyla Çapa Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne gitmeye karar verdiğim gün zor gelen
bir eylem değildi. Sağlık sorunlarıyla uğraşan biri
için, hastaneler her zaman bir sığınak yeridir. Doktorlardan medet umarsınız. ‘İyileşmek’ adına…
Kadın hastalıkları tabelalı odaların bırakın içine girmek, önünden bile geçmek dayanılmaz bir sancıdır,
çünkü oraya ait değilsinizdir. Hiç olmamışsınızdır.

***

Regl denen o sistem hatasının 5 ay süreli gecikme
gösterdiği günlerden birinde Şişli’de bir kliniğe gitmiştik. Çift katlı otobüsle yaptığımız yolculuk boyunca, ağlamaktan gözlerimin altı torbalaşmıştı.
Kimine göre alt tarafı bir hastane yolculuğu, işte ne
kadar yorabilir ki insanı(!).

Artık kapısının bir köşesinde kadın hastalıkları yazan o odaya doğru yürüme zamanıdır. Merdivenlerden aşağı inerken ellerinizin ve ayaklarınızın
üşüdüğünü algılamaya başlarsınız. Orada, tam kapının önünde duran bekleme oturaklarında sessiz
bir bekleyişin içinde bulursunuz kendinizi. Zaman
çok yavaş geçer. Hiç bitmeyecekmiş gibi…

Öyle değildi. Benim için yaşadığım semtten oraya,
Şişli’ye gitmek, o kliniğin kapısından içeri girmek…

Doktor beyaz önlüğünün her iki cebini de doldurduğu elleriyle koridorda belirir. Annemi tanıdığı
için o poliklinikte bana ismimle seslenen tek kişi
olma unvanını kazanır.

Evet, burada durun! Daha doktorun odasına girmedik bile. Kayıt için bekleyen o iki kadına doğru yürüdük. O anlık yaptığımız tek eylem bu. İki
kişiden biri illa ki hep bir diğerini seçmek zorunda bırakır sizi.

***
İşte artık o odanın içerisindeyim.
Annem o sistem hatasının gecikmiş olduğunu ve
bunun sağlığıma zarar vereceğinden ötürü endişeli
olduğunu söyler. Annem sürekli anlatır. Sürekli…

Kimlik istenilecek işte! Şimdi ağzını açtı, biliyorum, bunu isteyecek dersiniz. Ve o beklenmeyen
an gelmiş çatmıştır.
Kimlik, kadına doğru uzatılır; o soğuk mermerden
bozma zemine çarpar eliniz. Kadın hızlıca uzattığı eliyle sıkıca tuttuğunuz o kimlik kartını kapmaya çalışır.

Ter dökmeye başladığımı hissederim. Gözlerim o
garip şeye doğru kayar. Bacaklarımı iki yana doğru açmış orada oturduğumu hayal etmeye başlarım.
Bunu doktora sürekli tekrarlarım “Beni sakın oraya
oturtma. Kaçarım!”

İçinizden (Ne olur yapma! Şimdi bunu görecek ve
orada yazan isimle sesleneceksin bana.) diye geçirirsiniz.
Ve öyle de olur.

Doktor “Bunu yapmayacağım. Ultrasonografi cihazıyla muayene edeceğim” der. Annem endişeli bir
şekilde gözlerime diker gözlerini. “Bunu da reddetmek istiyorum!” diyecekken, susarım.

Sinirinize hâkim olmaya çalışarak “Hayır benim
adım o değil, bu!”dersiniz.
BU, BU, BU, BU…

“Ben regl olmak istemiyorum ki, neden zorla olmamı istiyorsunuz?”dediğimde, kadın bu durumun sağlığımı ciddi derecede tehdit edeceğini söy-
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***
Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği…
Ah! Oraya gitmeye bir gün aniden karar verdim.
Yıllarca, yok ben birinin karşısında oturup saatlerce onun sorularına cevap veremem dedikten sonra,
kendimi iki dostumla polikliniğin kapısının önünde heyecanla beklerken buldum.
İçeri girdik. Telefonla diğer dostlarımı da aradım.
Dizlerim titriyordu. En çok niçin biliyor musunuz?
Kimlikte yazan ismi söyleyecekler diye...
Kayıt için o iyi yürekli amcanın yanına gittik. Onu
böyle tanımlıyorum, çünkü bu söylemi hak ediyordu. Kimlik kartında yazılı olan ismi bir kez söyledi ve ben “Hayır benim adım o değil, Emre” dedim. Sonra “Peki Emre, şimdi bu kâğıdı alıp vezneye ödeme yapmaya gideceksin.” dedi. Bir de heyecanlı olduğumu sürekli tekrarladığım için, “Heyecanlanma, buna gerek yok. Bak göreceksin!” dedi.
“Peki” dedim.

ler. Meme kanseri olmak isteyen biri için, bu oldukça komik bir durumdur.

Tansiyonum düştüğü için kesme şeker yerine, tuzlu ayran almaya giden benimcanım dostum da yanımıza gelince Şahika Yüksel’in odasının bulunduğu Vedat abinin gülümseyen yüzüyle bizi karşıladığı, geniş bir bekleme yeriolan, o odaya girdik. Yani
benim tabirimle küçük bir avluya…

Sonra kan ilaçları yazılır.
Evet, bunca işkence yalnızca bunun için çekilmiştir.
Bir ay gibi bir süre sonra midemi bulandıran o durum gerçekleşir.
***

Orada hep adımla çağrıldım. Bu çok güzeldi. Hastanenin veznesinde para ödemesi yaparken sürekli kimlik kartındaki ismi bana doğru yönelten kadın, poliklinik kapısının sağa doğru kıvrılan o kısmında kalmıştı.

Bu hayatımdan kısa bir kesit aslında.
Hastanelerde bizler için, kayıt esnasında ve muayene sırasında yaşadıklarımız hep aynı travmadır.
Soğuk algınlığı hastalığına yakalandığınızda sırtınızı açıkta bırakacak bantlama işlemini kullanırsınız. Doktor sanki ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyormuş gibi afallar. “Ben transeksüelim. Sen
bunca yıllık doktorluk hayatında hiçbir transekseülle daha önce karşılaşmadın mı?” diye geçirirsiniz içinizden.
Yalnızca ağzını aç ve “aaaa…” de desen olmaz mı?
dersiniz.

Ve terapi başladı...
Oraya gitmeden önceki korkum, Berna Hanım’ın
ve ondan önce benimle sohbet eden diğer doktorun bana kimlikteki isimle seslenecek olmalarıydı.
Lakin ben bunun cevabını grup terapilerine başlayan bir transerkek dostumdan almıştım.
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“Hayır abi, orada adımızla sesleniyorlar…”

Komalık Olmadan
Hastaneye Gidebilmek
Mümkün mü?
Barış Sulu
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Çok ağır hastalıklarda, yataklara düşmelerde, ikna
edemedim, kalk gidelim dedim, cık olmaz dedi. Doktor
kimliğime bakacak, onu soracak bunu soracak, ayrımcılık
yapacak, bakış atacak, hastalar fısırdaşacak, hastabakıcılar
kimlikteki ismimi öğrenecek, kikirdeşecek…
Eskiden çok alkol alırdım, artık azalttım; korkudan.
Karaciğerimde yağlanma çıkmış, siroza gidiyormuş,
alkolü bırakmazsam Atatürk gibi ölecekmişim, yok
dedim ben almayayım, öğrendiğim gün alkolü bıraktım. Öyle çok değişik içkiler de içmezdim bira
dışında ama artık sadece “özel” günlerde şarap tüketiyorum, günde 1 kadehe izin var. Geri kalan tüm
içkiler uzak dursun, bira, votka, viski ve rakı.

için gayet çarpıcı. Sonra mahallede oradan oraya
meze almak için dolanmaya başladık, o markete giriyoruz, kornişon turşu alıyoruz, öteki kuruyemişçiye giriyoruz çerez alıyoruz, böyle küçük mahalleler harika oluyor, Kızılay merkezde bu şekilde alışverişten zevk almazsınız. Alışverişimiz bitince eve
gittik, o çokça davet edildiğim ve bir türlü gidemediğim ev… Aras’ın kapalı kapıları aralanacaktı…

Rakıdan yine hastaneye döneceğim merak etmeyin.
Hatta sevgilime geleceğim; Aras ile tanışalı çok olmuştu ve beni evine çağırıyordu sürekli. Çağırmakta da haklıydı. Düşünsenize, sizin evinize misafirliğe geliyor bir arkadaşınız ama siz onun evini hiç
bilmiyorsunuz bile, eve girince nasıl kokuyor (o her
evin kendine öz kokusu vardır), oturma düzeni nasıl, bulaşıklar sizin evdeki gibi yığılıyor mu, bahsettiği kediler salonda mı uyuyor, kitaplığında hangi
kitapları var, evde halılar ne renk, kaloriferleri yanıyor mu.. hiç bilmiyorsunuz. Ne yemeğe, ne içmeye, ne muhabbete, ne de yatıya gitmişsiniz çünkü. Tüm bunları bir kenara atıp güzel bir gece geçirmek için yola koyuldum. Aras beni mahallede
karşılayacaktı. Uzun yıllar Eryaman’da oturduktan
sonra şehrin merkezine taşınınca Kızılay dışındaki her yer bana artık uzak olarak geliyordu. Otobüs
sanki saatlerce gitmişti. Neyse ki gece güzel geçecekti. Hepsinden önemlisi de buydu zaten. Bu ilk
ve özel gece için de özel ve güzel bir içki iyi olurdu,
Aras öyle istemişti, benim de tercihim böyle özel
anlarda rakıdır. Aras da çok ısrar etmişti rakı olsun
diye. Yaş üzüm rakısı seçtik hem de 70’lik. İki kişi

Kapıdan girince halı yok, terlik alabilir miyim? Elbette. Mutfak hemen girişte, eşyaları bırakalım salona doğru geçelim, salon mutfağın hemen solunda, kediler de salonda, evet o harika siyam kedileri.
Küçük bir tv, vcd, tv’nin yakınında cdler, öteki tarafta kedilerin evi, bir üçlü koltuk, bir tekli koltuk,
bir ağzına kadar dolu kitaplık, bir masa, masanın
üstünde bilgisayar… Koltuğa oturdum.
Aras hemen aldığımız mezeleri, malzemeleri hazırlamaya girişti; bardaklar, çatallar, mezeler, masanın
üstünü sil, ekmeği götür, patates kızartsak mı, derken masa hazırlandı.
Oh hoş gelmiştim çin çin, rakıları götürüyoruz.
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İçtik. Çok içtik. Dile kolay 70’lik. Aras minicik bir
mideye sahip, iki lokma yedi mi doydum diyen birisi, benim midem 5 dubleyi kabul etmişse onunkisi anca 2 duble kaldırır. Dışarıdan kim baksa çıplak gözle, anlar bunu. Ama bizi dışarıdan izleyen
yok ki… Şişenin dibini gördük mü gördük. Ondan
sonrasında Aras’ın odasına, Aras’ın yatağına geçti-

Transların kimlik sorunlarıyla
karşılaşacaklarını, ayrımcılığa
uğrayacaklarını, dedikodularının
yapılacağını, dalga geçileceğini,
hizmet verilmeyeceğini düşünmedikleri
günler görürüz umarım.

ki ismimi öğrenecek, kikirdeşecek… Buse ve Aras’ı
genellemiyorum ama neredeyse tüm trans arkadaşlarım aynı kaygıları taşıyor. Bu kadar çok şeyi düşünmek yerine eczaneden bir şeyler alıyor hastalanınca,
üstüne de çok düşmüyor hastalığın Buse.
Aras’a sordum hastaneye gitmemiz lazım ne diyorsun diye, evet gidelim diye yanıt verdi, demek ki
durum çok acildi. Yanımıza belgelerimizi aldık.
Hemen taksiye atladık ve acile gittik. İyi ki yakındı hastane…

ğimizi hatırlıyorum. Fena bir çarpmaydı. Of, yine
çok içmiştim. Sabah başım çok ağrıyacaktı. Aman
olsundu muhabbet güzeldi, gece güzeldi, sabah sedergine alırdık bişeyciğimiz kalmazdı…

Henüz isim davası açmadığı için o dönemde pasaportunu kullanıyordu Aras, pasaportunu verdim kayıt yapılsın diye, (ciddi anlamda bu ülkede
insanlar için, işleri kolaylaştırmak için değil, zorlaştırmak için kurumlar ve o kurumların görevlileri var), sigortası var mı, görünmüyor, neyi var,
sen neyi oluyorsun, şuraya geçin, oturun… Çocuk
ayakta duramıyorken üstüne bir de bu sorulara maruz kalıyor, neyse kenara oturttum Aras’ı.

Sabah karşı kusma sesleri, su sesleri, ayık mıyım değil miyim, seslerin hepsi gerçek sanırım, yok değil,
hayır ya, Aras nerde o zaman, nerden geliyor bu ses,
banyo evet, banyoda Aras kusuyor. Uykuyla uyanıklık arasında bunları düşünürken tekrar uykuya
dalıyorum. Sızıyorum diyelim. Tekrar uyanıyorum
aynı sesler devam ediyor ama gün ışımış. Burada
bir terslik var. Aras duşta sanırım diyorum kendi
kendime. Ama ayılamıyorum hala, nasıl bir rakıymış. Aras meğersem sabah kadar kusmuş, kusacak
bir şey kalmasa da kusmaya devam etmiş, kustukça
temizlemek için duşa girmiş, çıkmış, resmen o gece
banyoda sabahlamış, bense sızmış uykuyla uyanıklık arasında oh ne ala memleket modunda…

Doktorun yanına gittik, pasaportu ve fişleri verdim, bana baktı, pasaporta baktı, Aras’a baktı, oğlum neyin var dedi, ben anlattım, gece içtik de çok
geldi sanırım, tamam şuraya geçin serum bağlasınlar, idrar testi, kan testi şunu bunu onu yaptırın
gelin, tamam belgeleri al Barış, koş Barış önce bir
sedye bulalım, kanımızı verelim, şuraya işeyeceğiz,
onları şu kadına vericez, kadın testleri bize 2 saate verecek, derken her türlü koşuşturmacadan sonra Aras kolunda serumla sakin sakin yatıyordu sedyede. Alkol koması geçiriyormuş, 3 serumda anca
kendine gelebildi. Yemek yemeden alkol alması şekerini düşürmüş…

Sabah çok korkunç durumdaydı, yediği her şeyi
çıkartıyordu, içtiği de, anlam veremedim, mutlaka doktora gitmemiz lazımdı. Ama Aras hayatında en son 12 yaşında hastaneye gitmişti, aradan 15
yıl geçmiş!
Maalesef trans kadınlarda ve trans erkeklerde hastalanınca hastaneye gitme korkusu var… Ev arkadaşım
Buse’yle 5 senedir birlikte yaşıyoruz ve Buse’yle hastaneye daha hiç gitmedik, çünkü Buse tanıştığımızdan beri hastaneye gidemedi! Çok ağır hastalıklarda,
yataklara düşmelerde, ikna edemedim, kalk gidelim
dedim, cık olmaz dedi. Doktor kimliğime bakacak,
onu soracak bunu soracak, ayrımcılık yapacak, bakış
atacak, hastalar fısırdaşacak, hastabakıcılar kimlikte-

Uzun zamandır hastaneye gitme gitme, gittiğinde
de acil servise düş, olacak iş mi?
Transların kimlik sorunlarıyla karşılaşacaklarını,
ayrımcılığa uğrayacaklarını, dedikodularının yapılacağını, dalga geçileceğini, hizmet verilmeyeceğini
düşünmedikleri günler görürüz umarım.
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Elbet bir gün komalık olma aşamasına gelmeden
hastane kapılarını rahatça aşındırabiliriz biz de…

HAKEM
DEĞİL,
HEKİM
OLARAK
PSİKİYATR
Dr. Koray Başar
Cinsiyet kimliği, kişinin kendini erkek ya da kadın gibi hissetmesi, kendini bu iki cinsiyetten birinde kabul etmesi, herkesin üzerine düşündüğü,
anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığı bir yönü
değildir.
Ancak cinsiyet kimliğiniz, toplumun sizin bedensel cinsiyetinizden beklediğiyle örtüşmüyorsa,
yani doğduğunuzda sahip olduğunuz cinsel organlar nedeniyle sizden beklenen cinsiyet rolü üzeri-

kilde, doğum hiçbir tıbbi müdahale gerçekleşmeden de gerçekleşebilen bir doğal süreçken, doktor
ya da en azından ebenin eşlik etmesi, denetlemesi, tedbir alması, önermesi doğumu hastalıklı bir
süreç haline getirmemektedir. Gebelik ve doğumla ilgili, kişinin özerkliğini, kendi bedeni üzerindeki egemenliğini ihlal etmeden tıbbi destek sağlanabiliyorsa, trans bireylerinde benzer bir desteğe erişimleri mümkün olmalıdır.

nize tam oturmuyorsa, kendiniz olarak var olabilme mücadelesi içinde bulursunuz kendinizi. Üzerinize dar gelen sadece bedeniniz, benimsemediğiniz bir cinsiyete özgü vücut özellikleri değil, doğduğunuz andan itibaren size dikte edilen görünüm, giyim kuşam, davranış ve diğerleri ile ilişkilenme biçimleridir. Bunların hepsinden aynı ölçüde rahatsızlık duymuyor olabilirsiniz, hepsini aynı
yönde değiştirmek istemiyor olabilirsiniz. Ancak
bu beklentilerden her sıyrılma çabanız, toplumun
“normal”ine meydan okuma olarak algılanacak,
farklı tepkiler görecektir. Bu örtüşmeme haline
transgender (ya da kabul görmeye başlayan Türkçe
karşılığı, trans) adı veriliyor. Bu kavram, bedensel
cinsiyet değişikliğinin talep edildiği transseksüelleri içermekteyse de, sadece bununla sınırlı değildir.
Yani bu örtüşmezlik tek tip insan grubuna karşılık
gelmez, bekleneni sarsan çeşitlilikleri de içeren geniş bir yelpazedir.
Psikiyatri içinde güçlü bir hareket, cinsiyet kimliği
ile bedensel cinsiyet arasındaki bu uyumsuzluğun,
örtüşmemenin bir ruhsal bozukluğa işaret etmediğini savunmaktadır. Bozukluk olduğuna inanlar,
ruhsal bozuklukların sınıflandırmasında yer almaya devam etmesini savunanlar dahi, cinsiyet kimliğini değiştirmekle ilgili girişimlerin boşa olduğunu
kabul etmektedir. İlk grupta yer almama rağmen,
trans bireylerin bu konuyla ilgili ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanması gerektiğini savunuyorum. Psikiyatrinin bu alanda, trans bireyin kimlik
inşa sürecinde işlevsel olması, bu kişilerin patolojik, hastalıklı olduğu anlamına gelmez. Benzer şe-
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Transseksüel bireylerin cinsiyet atanması sürecinde psikiyatri ile ilişkisi hukuki bir gereklilik olarak
görülmektedir. Yaygın uygulama, belirli süre psikiyatri tarafından takibi, hormon tedavileri ve cerrahi girişimleri için önkoşul sayılmasıdır. Bu süreç
birçok trans bireyin ruh sağlığı uzmanlarını cinsiyet kimlikleri konusunda karar verecek bir hakem olarak algılamasına neden olmaktadır. Kendi istemleri dışında dâhil oldukları değerlendirme aşamaları, kimlikleri doğrultusunda bir yaşam sürdürmelerinin önünde bir engel, aşmaları gereken bir bariyer olarak algılanır. Bu izlenimi veren uygulamalar örnekleri maalesef mevcut
olsa da, bu sürece psikiyatri uzmanlarının dâhil
olması aslında cinsiyet atanması sürecinin belirgin uyum sorunları yaşanmadan geçirilebilmesiyle
ilgilidir. Trans kimlik, keskin sınırları olan bir kategori olarak değil, çeşitlilikleri izin veren bir çerçeve olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla inşa
süreci de bireysel özellik, istek ve gereksinimlerle
şekillenir. Cinsiyet atanması ile ilgili tıbbi işlemlerin, önceden belirlenmiş basamaklarla ve hızla,
aynı sonuçlara varacak şekilde otomatik ilerleyen

Trans bireylerinin sağlık hizmetine erişim haklarıyla
ilgili eşitsizliklere karşı mücadele etmeleri, ruh sağlığı
çalışanlarının da kendilerini trans kimliği bir patoloji
olarak kabul eden eski yaklaşımların izlerinden
arındırması gereklidir.
Trans bireylerin, büyük çoğunlukla hayatlarının
ilk dönemlerinden itibaren, aileleri, yakın çevreleri ve toplumsal hayatın eğitim, çalışma gibi alanlarına egemen olan kurumlarla yaşadıkları çatışmalar, belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Trans
kimliğin kendisiyle ilişkisi olmasa da, baş edilmesi
güç olan bu yük, çeşitli ruhsal yakınmalara, sıklıkla
ruhsal bozukluklara neden olabilmektedir. Hayatın
hemen her döneminde ve alanında yaşanan baskı,
şiddet ve travmanın, ruhsal etkilerinin olması şaşırtıcı değildir. Trans bireylerle ilgili yapılan çalışmalarda, özellikle cinsel istismar ve ayrımcılığa maruz kalmayla ilişkili olacak şekilde, depresyon, bunaltı bozuklukları, intihar düşüncesi ve girişimi, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddelerin kullanımıyla ilgili bozukluklar saptanmaktadır. Bu bozukluklar her bireyde görülmese bile, genel toplumdaki yaygınlığının üzerinde bulunmaktadır. Her biri
önemli sıkıntıya neden olan bu rahatsızlıkların, uygun şekilde tedavi edilmediklerinde belirgin işlev
kaybına, ruhsal ve bedensel hasara, bazı durumlarda ölüme neden olması olasıdır. Oysa ilaç veya ilaç
dışındaki yaklaşımlarla hemen tüm bu sorunlarla
ilgili yardımcı olunabilmektedir.

bir sürece dönüşmesi, bireyi kısıtlayan ve tek tipleşmeye iten bir yaklaşımdır. Psikiyatrın rolü, bireyin kendi kimliğini, kendi istekleri doğrultusunda, kendi kapasitesini geliştirerek, sağlayabileceği
sosyal desteğin azami ölçüde hazır bulundurularak, uyum sağlamasını güçleştirmeyecek bir hızda,
yargılanmadan uzak kurabilmesine zemin hazırlamak, bu süreçte bireye eşlik etmektir. Psikiyatriye başvuruncaya kadar geçen zamanın -ki bu sıklıkla yıllarla ölçülebilir-, kişinin sabrını zorlaması
şaşırtıcı değildir. Birçok kişiye göre cinsiyet atanması bir an evvel gerçekleşmelidir, oyalanılmamalıdır. Trans bireyin bu tutumunu acelecilik olarak
kabul etmek haksızlık gibi görünse de, acele edilmesi, cinsiyet atanmasını sadece hormon tedavileri ya da cerrahi işlemlere, bunlarla ilişkili resmi
sürece indirgemek ileride ciddi uyum güçlüklerine neden olabilmektedir.
Psikiyatrinin bu süreçte görevinin onay vermekle
sınırlı olmadığının farkına varıp, hakem rolünden
sıyrılması, başvuruda bulunan trans bireyin de bir
kurulda verilecek imzanın ötesinde, çok boyutlu
destek sağlayabilecek bir müttefik talebinde ısrarcı
olması gerekmektedir. Maalesef bu süreçte, psikiyatr ve trans birey dışında tıbbi ve hukuki sınırlar
da belirleyici olabilmektedir. Sıklıkla, bu sınır ve
zorluklar, psikiyatr ile trans bireyin işbirliği ile aşılabilmektedir. Bedensel cinsiyetle ilgili değişikliklerin gerçekleşmesi, kişinin cinsiyet kimliğine uygun bir yaşam sürebilmesi ile ilgili bu süreçte, ailenin tutumu çok önemlidir. Psikiyatrın bireyin yanı
sıra aileyle de çalışması gerekir.
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LGBT bireylerin sağlık hizmetinden yararlanmada
güçlük çektikleri, dezavantajlı oldukları birçok ülkede yapılmış çalışmaların ortak bulgusudur. Trans
bireylerinin sağlık hizmetine erişim haklarıyla ilgili eşitsizliklere karşı mücadele etmeleri, ruh sağlığı
çalışanlarının da kendilerini trans kimliği bir patoloji olarak kabul eden eski yaklaşımların izlerinden
arındırması gereklidir.

Fotoğraf: Hakan Aydoğan

hıhı deyip geçti. Bu kelimeleri duyarken bile rahatsız olduğunu hissettim doktorun. Kayıt görevlilerinin yaptıklarınaysa alışmışız sanki.

İsmim Doğa Asi, 31 yaşındayım, şu an sabit bir
işte çalışmıyorum, geçici olarak bir araştırma şirketinde zaman zaman çalışabiliyorum. Sigortam
yok, yeşil kartım var. Devlet hastanesine gidebiliyor yeşil kartlılar, tıp fakültesine sevk yapılmıyor.
SSK Dış Kapı Hastanesine, orada ilaç yazdırıyorum. Orada da Hacettepe’de de ortak olan şeyleri anlatmak istiyorum. Kapıdan girerken o bölgede duran güvenliklerden tutun içerdeki kayıt görevlilerine kadar görüntüme, farklı olmama karşılık donuk donuk bakıyorlar.
Sonra çözüyorlar ve bir gülümseme oluyor. Psikiyatriye gittim dış kapıya, ben trans geçiş sürecindeyim Hacettepe’de dedim. Doktor bu kısımları
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Artık o kadar alışmışız ki bazı şeylere, evden çıkarken, yine başlıyor diye düşünüyorum. Sincan’da
oturuyorum. Evden hastaneye giderken önce,
komşulara denk gelmemeye çalışıyorum. Karşılaştığımda da hızlıca geçiyorum. Orada oturma özgürlüğümün daha fazla tehdit altında olmasını istemediğimden bu şekilde hızlıca geçmek zorunda
kalıyorum. Daha sonra sokağa çıktığımda durağa
gidene kadar esnafın bakışları, kimi gülüyor, kimi
kindar şekilde bakıyor, bunlardan kurtulmak için,
sadece karşıya bakarak durağa gidiyorum.

Otobüse binerken inerken şoförün mırıldanmaları diğer insanların mırıldanmalarını duyuyorum.
Zaten hastaneye giderken evden çıktığımda başlıyor sıkıntı. Hastaneye gidene kadar o baskıyla mücadele ettiğim için, hastane de bunun bir devamı
gibi. Belki zamanla o kadar kanıksıyorum ki gülmelerine bile alışıyorum. Bu çok rahatsız edici bir
şey. Gülüyorlar mırıldanıyorlar, özellikle bey diye
hitap ediyorlar, bunların hepsi incitiyor tabi. Kendi halimde düşündüğümde diyorum ki tamam
bana küfretmedi, tartaklamadı, sadece gülüp geçti, olsun diyorum ama hayır, gülmemeli diyorum.
Buna takılıyorum, geçiş sürecimde güçlü olmak
için bunları kanıksamaktan çok rafa kaldırıyorum
belki de. Biz ekstra dayanıklılık göstermek zorunda kalıyoruz. Aslında bu sindirilmiş hal çok üzücü. Ben kapıda bekletildiğimde, neden bekletiyorsunuz diye sormak istiyorum, ama bir trans olarak sürekli dikkat çekmemek için bu soruyu soramıyorum. Zaten fazladan bir şey gibi görüyor benim orada bulunmamı ve yetinmemi istiyor. Suçunla otur gibi bir bakış. Bunların hepsini biraz da
paranoya yaparak hissediyorum. Bunu birçok insan hissediyor ve bu paranoya değil gerçek.

susmak çok incitti o an beni. Ama sanki herkesin
düşündüğünü söyledi o an. Trans kimliğin para kazanmak için eşcinsellikten sonra geçilen bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bu çok incitici. Trans kimlik bambaşka bir şey, eşcinsel olmaktan çok farklı.
Hacettepe’nin endokrin servisinde türban kullanan bir hemşire var fakat orada peruk takıyor bu
onun içinde çok kötü. Odaya geçtik heyet öncesi evraklarımı hazırladı kontrollerimi yaptı. Böyle kalsanız olmaz mı dedi. Anlatmaya çalıştım bir
şeyler. Toplumun bakışı normal, siz çok farklısınız, Allah böyle yaratmış, ben anlam veremiyorum
dedi. Biraz din duyguları biraz toplum bakışını
kattı ve trans fobisini bana açıkça söyledi. Orada
işlemlerimi yapıyor belli bir yere kadar anlatıyorum ama uzatmamakla yetindim. Hastane personeli olarak açıkça bana bunu söyledi. Bana kendimi suçlu hissettirmekti amacı. Bu fikrin amacı bu,
Türkiye’de translara kendini suçlu hissettirmek,
pişmanlık yaşatmak ve ötekileştirmek amaçları.
Bedenimin süreğen bir ritmi var bu bozulduğunda hasta hissederim kendimi. Veya ruhsal durumum kötüyse hastayımdır; sağlıklı olmak benim
için fiziksel olarak iyi hissetmek ve ruhsal olarak
da hem iyi hissetme hem doğru analiz edebilme.
Bence transfobihomofobi hastalıktır.

Mesela kayıt görevlisi kayıt yaparken, benim en
çok rahatsız olduğum şey şu, trans kadınlar çoğunlukla hastanede fuhuş yapmak için ameliyat oluyor
şeklinde bakılıyor. “Bunu da yarın görürüz sokakta” dediklerini duyuyorum. Bir trans kadın başka
hiç bir şey yapamaz sanki. Ya da seks işçiliği yapıyorsa da bunu çok kolayca yapıyor gibi bakıyorlar.
Trans kadınlara karşı çok önyargılılar. Kayıt görevlisi kimliğini geri verirken sana bokmuşsun gibi
böcekmişsin gibi bakıyor. Bu bakış umurumda benim. Rahatsız ediyor. Arkadaşlarım bile sürecime
başladığımda burada yaşayamazsın taksime git dediler. Bende hayır burada yaşayacağım dedim. Cevap olarak sana burada bu halinle hiç kimse iş vermez dedi. O an bir şey diyemedim ama daha sonra çok düşündüm bunu, evet bu halimle iş bulacağım. Ama arkadaşım o an fuhuş yapacaksın dedi.
Bir gün temizlik görevlisinin biri, yere atılmış seks
işçisi kartını temizliyor bende hemen yanındayım,
küfrettiği an ve ben orada hiç bir şey diyemedim

Kimin hasta olduğuna çoğunluk karar veriyor. Sürekli bizi baskı altına aldıklarından belki de bizi
hasta ediyorlar, sinirlerimiz yıpranıyor her gün, ruhumuz daha yıpranmış.
Bu psikiyatri süreçlerinde; ben ameliyat olmak için
kimliğime “transseksüellik tanısı” konulmasına
mecbur bırakılmış biriyim. Eğer ben o tanıyı koyduramazsam ameliyat olamıyor. Mecbur bırakılıyorum bunu kabul etmeye.
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Ben oradaki heyet transeksüeldir deyince trans olmadım ki. Buna onlar karar veremez. Ben zaten
transım bunu biliyorum. Ameliyat olmayan bir
sürü trans var. Kimliğimde mavi renk olmasaydı,
ismimin kadın ya da erkek olduğunu söylemeselerdi belki durum farklı olurdu.

A RTIK Y E T E R !
Ö LÜY O R A R K A D A Ş L A R I M I Z !
SELAY TUNÇ
“Diğer yaralı şak diye hastaneye alındı. Bizim lubunyanın hayati tehlikesi olmasına rağmen,
ambulanstan indirmediler. Doktorlar bir şey konuşuyorlar, ama ne olduğunu duymuyoruz.
Gittik sorduk, alamayız dediler. Doktor yokmuş, kimse ilgilenemezmiş. Şok içinde kaldık.
Hemen ambulansla yakındaki başka bir hastaneye gittik. Oraya da aynı şekilde alınmadı.”
Ben; 25 yaşında, dış görünüşünü değiştirmiş; gerçek kişiliği ile var olmaya başlayan bir transeksüel bireyim.

çok trans çalışır. Bu arkadaşlarım, sistemin dayatmış olduğu zorunlu seks işçiliğinden başka yapacak hiçbir işi olmayan trans bireylerdir. Kendilerini bu acımasız sistemin veya kendilerini yok sayan
bu yaşantının içinde, geçimlerini sağlamak için tek
çare o yolda bedenlerini satmaktır. Ne kadar acı
değil mi, ama başka çare yoktur: Ya ölüm ya da hayatta kalma mücadelesi.

Gerçek kişiliğimi ortaya çıkarmadan önceki yaşamım, yıllarım kendimi gizlemekle, saklamakla
ve bu yolla toplumda var olmaya çalışmakla geçti. Ruhum, bedenim, varoluşum o zamanlarda hep
acı çekiyordu, çünkü toplumun beni görmek istemediği kişiydim. Yapacak bir şey yoktu, mecburdum. O zamanlarda ailemde kim rahatsızlanırsa rahatsızlansın annemin veya babamın sigortası karşılıyordu. Hastanelere gidiyor, sıra beklemenin dışında fazla bir zorluk yaşamıyordum. Tabiki
paramız olsaydı devlet hastenelerine gideceğimize,
özel hastanede tedavi olmak isterdik. Kim istemez
ki! Yoksul kişiler için, bizim için sigortalı olmak
bence lükstü. Allahtan annemle babam sigortalı
işten emekli oldular. Para sıkıntımız vardı. Parası
olanlar kadar rahat değildik. Kendi küçücük dünyamda herhalde başka sebeplerden yoksun kaldığımızı düşünüyorum şimdi, ama bugünkü koşullarımda anlıyorum ki, her konuda tamamen ayrımcılığa uğrayan bir kitle varsa o da trans bireylerdir.

Yanımda çalışan arkadaşımın çevresi geniştir.
Kendisi, bütün seks işçisi trans arkadaşlarla irtibat halinde olan biri. Herhangi bir seks işçisi arkadaşıma bir şey olsa, hemen onun telefonu çalar,
haberi olur ve ben de duyar, yanında olayın olduğu yere giderdim. O gün arkadaşımın telaşlı telaşlı panik içinde bir konuşmasına şahit oldum. Telefonu kapadıktan sonra, “Kız hemen gidelim. Bizim lubunya kaza geçirmiş. Çabuk taksi durdur,
gidelim” dedi ve beraber gittik.
Taksiden indikten sonra, kaza yerinde polis ve ambulans araçlarını gördüm. Ve birçok trans arkadaşımın feryadına şahit oldum. Yerde yatan bir arkadaşım, her tarafı kan. Etrafıma şöyle bir baktığımda arkadaşımın arabasına çarpan diğer arabanın sürücüsü hafif yaralı, yanında 2 veya 3 tane
sağlık görevlisi, onunla ilgileniyorlar. Sağlık görev-

Bir anımı şöyle anlatayım: Bir gece bir seks işçisi arkadaşımla işe çıktık. Çıktığım caddede bir-
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lilerinden biri arkadaşına “Diğer yaralıyla ilgilen”
diyor. Arkadaşı da ona “Sen ilgilen”. “Yok, sen ilgilen”. “Yok, ben ilgilenmem”...
Trans olduğu için hiç biri ilgilenme cesaretini göstermiyor. O sırada kameralar da geldi. Kimse ilgilenmeyince, arkadaşlarım sağlık görevlilerine bağırmaya başladı, çünkü kızcağız kan kaybediyor.
O korkuyla ellerine bir eldiven değil, 2 veya 3 eldiven takarak, yerde yatan arkadaşımla ilgilenmeye
başladılar. Eğer o kızcağız tek başına olay yerinde
olsaydı, bizler arkadaşları olmasaydık, ölüme terk
edilmişti. Kimsenin de umurunda olmazdı, çünkü toplumun translara bakış açısı, onların hastalıklı ve pislik oldukları yönünde. O yüzden, ölmüşüz kalmışız, kimin umurunda.
Neyse, ambulans iki oldu. Birine arkadaşımızı
sedyeyle koydular, ama bilinci yerinde değil. Uyur
vaziyette. Diğer yaralı da hafif ayağı aksak bir şekilde ambulansa kendisi yürüyerek bindi. 2 ambulans önde, bizler arabalarla ambulansın arkasında hastaneye gidiyoruz. İsim mevzu değil, hastaneye geldik. Diğer yaralı şak diye hastaneye alındı. Bizim lubunyanın hayati tehlikesi olmasına
rağmen, ambulanstan indirmediler. Doktorlar bir
şey konuşuyorlar, ama ne olduğunu duymuyoruz.
Gittik sorduk, alamayız dediler. Doktor yokmuş,
kimse ilgilenemezmiş. Şok içinde kaldık. Hemen
ambulansla yakındaki başka bir hastaneye gittik.
Oraya da aynı şekilde alınmadı. Hemen başka bir
hastaneye. 3. hastane kabul etti. Şükür dedik, kızcağız sedyeyle ambulanstan indirilirken bile, oradaki görevliler aralarında fiskos fiskos, kulaktan
kulağa bir şeyler konuşuyorlardı ve hemen ellerine eldiven taktılar. Yaralı arkadaşımı ambulanstan indirdiler. O sırada kameralar da geldi. Hepimiz çok üzgünüz. Hava zaten soğuk, bir yandan
da üşüyoruz. Neyse, hastaneden içeriye girdiğimde, yaralı arkadaşım halen sedyede yatar vaziyette,
kimse ilgilenmiyor.

kadaşımız gibi bağırtılar ve kameralar da çekiyor.
Güvenlikler, polisler... Derken bizleri dışarı çıkardılar ve o an ilgilenmeye başladılar.
Ertesi gün haberlerde: “Şok şok şok! Travestiler
hastaneyi bastı… “ Seyrederken şok olmuştum.
İşte böyle bir acımasızlığın içindeyiz. Bu benim
uğradığım milyonlarca ayrımcılık biçiminden sadece biri. Sırf trans olduğum için, her an -param
olsa bile- hastane kapılarında kanlar içinde bekleyerek ölebilirim. Eğer param yoksa zaten ölmüşüm demektir.
Bu sistemde ben bedenimi satarak kazandığım parayla, ilerde ağır hasta olursam ilaçlarımı ve tedavimi ucuza getirmek için, isteğe bağlı olarak kandimi sigortalattım, yani bankaya her ay 275 TL ödüyorum, hastalansam da hastalanmasam da.
Maalesef sağlık alanında çok fazla ayrımcılığa uğruyoruz. Mesela Kızılay kanımızı kabul etmiyor.
Kan vermek isteyenlere de “Eşcinsellerle ilişkiye
girdin mi” diye soruyorlar. Eğer “girdim” diyorsa,
o kişiden kan alınmıyor.

Zaten yorulmuşuz, üzgünüz, canımız acıyor. İlgisizliğin bu kadarına da dayanamayıp, arkadaşlarım camları çerçeveleri indirdiler, bağırtılar, çağırtılar, yer yerinden oynuyor. Artık yeter, ölüyor ar-

Daha ne diyebilirim...
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Çok sayıda ülkede temel sağlık hizmetlerine, hormon
tedavisine ya da diğer tıbbi işlemlere erişmek isteyen
trans bireylerin sıklıkla oldukça ihtiyaç duyulan sağlık yardımlarının onaylanması için bir veya daha fazla psikiyatrist ya da diğer zihin sağlığı uzmanlarına görünmeleri gerekmektedir.
Bu durum trans bireylerin sağlığı üzerinde çeşitli
olumsuz etkiler bırakmaktadır. Diğer pek çok ülkede
olduğu gibi İsveç’te büyük sayıda trans bireyi kaliteli
sağlık hizmetine erişimden alıkoyan psikiyatrik seçme
sistemi uygulanmaktadır, bu da uygun tıbbi izleme olmadan kara borsa hormonların kullanımına neden olmaktadır. Vücuda silikon enjekte etmek ya da profesyonel olmayan kişiler tarafından operasyon geçirmek
gibi tehlikeli uygulamalar görülmektedir.

MARIA SUNDIN

Psikiyatrinin trans yaşamlar üzerindeki kontrolünün
bir diğer etkisi de cinsiyet göstergenizi değiştirebilmek için yerine getirmek zorunda olduğunuz şartlar.
İsveç’te sosyal güvenlik numaralarında erkekler tek,
kadınlarsa çift sayıları alıyor; Türkiye’deki kardeşlerimin deneyimlediği ise erkeklerin mavi, kadınlarınsa
pembe kimlik taşıması. Bazı durumlarda adınızı değiştirmek için bile bir şarttı bu, İsveç’te yakın zaman
kadar yürürlükteydi ve Danimarka, Norveç, Almanya
ve bazı diğer ülkeler için hala geçerli.

Trans aktivist ve Transgender Avrupa (TGEU)
Sekreteri ve İsveç LGBT Hakları Federasyonu
RFSL’in Yönetim Kurulu Üyesi

İsveç’ye yasal cinsiyetinizi değiştirmek için başvurduğunuzda devlet tarafından belirlenen bir psikiyatrist tarafından verilecek ICD-10, F64.0 Transsexualism şartlarına göre gerçek bir transseksüel olduğunuzu onaylayan bir belge sunmanız gerekiyor. “Karşı cinsin bir üyesi olarak yaşayıp kabul edilmek için duyulan
arzu, genellikle kişinin anatomik cinsiyetiyle ilgili memnuniyetsizlik ve uygunsuzluk hissi ve tercih edilen cinsiyetle kişinin bedenini olabildiğince uyumlu kılmak amacıyla ameliyat ve hormon tedavisi yaptırma isteği.”

2009’da ILGA-Europe’un Malta’daki yıllık konferansındaki trans ön-konferansı sırasında Trans Gender
Europe (TGEU) Malta deklarasyonu olarak bilinen
açıklamayı sundu. Bu belge trans kimlikleri psikiyatrik bozukluk, trans bireyleri de kişilik bozukluğundan
muzdarip kişiler olarak görmeye son vermeye çağırıyor.
Haziran 2010’da İspanya’nın Barselona kentindeki Cinsiyet Kimliği ve İnsan Hakları Kongresi (ConGenld) ile birlikte Trans Patolojizasyonunu Durdurma Kampanyası 2012 (STP 2012) psikiyatrinin trans
yaşamlar üzerindeki kontrolüne karşı etkili bir gösteri
oldu. Bu pek çok açıdan küresel olarak trans bireylerin
patolojizasyonuna ve ötekileştirilmesine son vermek
için dünya çapında bir mücadelenin başlangıcı oldu.

Bu onayı almadan ve cinsiyet göstergenizin değiştirilmesinden önce geçen süre pek çok ülkede oldukça
uzun ve insan hakları ile haysiyetini çiğneyen bir süreç. İsveç’te bu süreç ortalama 3 ila 5 yıl arasında ya da
daha uzun sürüyor.
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Yine de ICD-10’da belirtilen tanısal kıstasları karşılamak yeterli değil. İsveç’te bekâr, İsveç vatandaşı, 18
yaşından büyük ve kısır olmanız gerekiyor. Bu son

Psikiyatrinin trans yaşamlar
üzerindeki kontrolünün bir diğer
etkisi de cinsiyet göstergenizi
değiştirebilmek için yerine getirmek
zorunda olduğunuz şartlar.

dan en sık kullanılan terimler. Cinsiyet Kimliği Bozukluğu (GID), DSM IVTR’deki transeksüelizme eşit
ve Cinsiyet Hoşnutsuzluğu da önceki versiyonlarda
kullanılan terim. DSM hala dünyanın pek çok bölgesinde yaygın kullanımda, zaman zaman da ICD-10
ile birlikte kullanılıyor. DSM, Amerikan Psikiyatri
Derneği’nin Tanısal ve İstatiksel Kılavuzu ve yalnızca
zihinsel sağlık meselelerini ele alıyor. Bu kılavuz da yeniden gözden geçiriliyor ve psikiyatrinin etkisini azaltıp trans kimlikler üzerindeki damgalamayı kaldırmak
için ciddi uğraşlar sarf ediliyor.

şart aslında spermatik kordon ya da yumurta kanallarının kesilmesi ve ameliyat öncesi korunan herhangi bir sperm ya da yumurta kalmadığını, hepsinin yok
edildiğini belirten bir sertifika göstermeniz anlamına geliyor.

Trans kimliklerin zihinsel bozukluk olmadığı yönünde uzlaşma sağlandı ve çeşitli etkili uluslararası organlar trans kimliklerin psikiyatrik bozukluk olmadığını
açıkladılar. Bunlar arasında WPATH, Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Avrupa Parlamentosu ve İsveç Ulusal Sağlık ve Refah Meclisi konu üzerinde güçlü çıkışlar yaptılar. Dahası, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri patolojize eden
tanıların arkasındaki bilimsel kanıtlar oldukça zayıf.

1972’den kalan yasada geçmese de pratikte tüm erkekten kadına transların tam bir genital ameliyattan geçmesi gerekiyor, buna sıklıkla cinsiyet tayini ameliyatı
(SRS) deniyor. Bu diğer ülkelerdeki durumdan farklı
değil, Avrupa Konseyi üyesi 47 devletten 29 cinsiyet
göstergenizi değiştirebilmeniz için kısırlaştırma ya da
diğer genital ameliyatları şart koşuyor.

Şu anda ICD-10’un yeniden ele alınması için çeşitli
paydaşların girdilerini sunduğu küresel bir süreç ilerlemekte. Paydaşlar arasında yaygın biçimde kullanılan
Transgender Sağlık Hizmeti Standartlarını yayınlayan
Transgender Sağlığı için Dünya Profesyonel Derneği (WPATH) de var. GATE (Trans Eşitliği için Küresel Eylem) de yakın zamanlarda Hollanda’nın Hauge kentinde Dünya Sağlık Örgütü’nün gözden geçirme sürecine girdi sağlamak amacıyla bir toplantı düzenledi. Trans aktivistleri, sağlık hizmeti profesyonelleri, insan hakları örgütleri temsilcileri ve Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarının katıldığı bir toplantı oldu.

Dünya Sağlık Örgüt’ünün “International Catalogue
of Diseases version 10” (ICD-10) belgesinin zihin
sağlığı ve kişilik bozukluklarına ilişkin F bölümünden mevcut trans tanısının çıkarılması için oldukça iyi insan hakları argümanlarımız var. Hâlihazırda
ICD-10’un gözden geçirilme süreci var ve 2015 yılı
için ICD-11 versiyonu öngörülüyor.
Zihinsel bozukluk damgalamasından ayrı olarak bir
de hormon tedavisi ve çeşitli ameliyatlar gibi transspesifik sağlık hizmetinin psikiyatrinin damgalamasından bağımsız nasıl güvence altına alınacağı tartışması var. Bir diğer mesele ise trans bireylerin bu hizmetlere erişebilmesini ve sigortalarının masrafları karşılamasını güvence altına almak.

WPATH, Dünya Sağlık Örgütü’yle olan diyalogunun ardından yaptığı açıklamada F64.0 Transeksüelizm kısmının zihinsel bozukluk bölümünden çıkarılması ve ayrıca tanı ile tanısal kriterlerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Dahası cinsel yönelim ve/veya
cinsiyet kimliğine atıfta bulunan diğer tanılar arasından F64.1 İkili Rol Transvestizm kısmının silinmesi önerisi var.

Trans bireylerin hayatını ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını etkileyen pek çok diğer psikiyatrik tanı var. İsim
vermek gerekirse Cinsiyet Kimliği Bozukluğu, Çocuklukta Cinsiyet Kimliği Bozukluğu, İkili Rol Transvestizm, Fetişistik Transvestizm bunlardan bazıları.
Cinsiyet Kimliği Bozukluğu ya da Cinsiyet Hoşnutsuzluğu trans hastalar tanı koyarken psikiyatri tarafın-
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Ben şahsen oldukça iyimserim ve LGBT topluluğunun
içinden ve dışından güçlendireceğimiz ittifaklarla çalışmaya devam edersek ICD-10’un yeni versiyonunda
önemli değişiklikler görebileceğimizi düşünüyorum.

İ N T E RSE KSL E R ,
RÜ YA L A R ,
E N J E K T ÖR L E R BELGİN İNAN
Yıllardan beri rüyalarıma giren bir imge var: İğne
ve enjektör. Bazen ben Filistinli bir militan oluyorum, annem İsrail askeri oluyor, başıma iğne vuruyor. Bazen ben iki kişi oluyorum, bir kadın, bir erkek. Erkek olan ben, kadın olana iğne yapıyor, sarı
bir ilaç var enjektörde. Bazen bir gemide gidiyoruz,
bir adam koluma iğne yapıyor, ben kıpırdayamıyorum, bir yatağa hapsolmuşum.

dınlara da verilen Premarin adlı hormon replasmanından içtim, vıcık vıcık, ağlak bir ruh haline sokuyordu insanı. Bu ilaçla birlikte her ayın bir haftası bir regl taklidi de yaşıyordum. Rahim duvarında bir kanama oluşturuyordu, ama yumurtlama filan yoktu; çünkü yumurtalıklarım yoktu.
Aslında kalp hastalıkları için üretilmiş, ama kazayla tüylenmeyi de azalttığı fark edilen, henüz deneme aşamasındaki bir ilacı da içtim. İnsanlar ergenlik dönemlerinden sokakta sigara ve flört kaçamakları, kumsalda gitar çalmalı yazlık arkadaşlıkları, babadan çalınan arabayla heyecanlı gece turları gibi şeyler hatırlar. Benim hatırladıklarım ise
ultrason cihazları, soğuk ultrason jeli, kağıt havlular, hastane koridorları, büyümüş mü diye bakmak
için memelerimi sıkan yaşlı doktorlar, haplar, iğneler, metal jinekolog aletlerinin buz gibi temasları ve
tıp fakültelerinin bekleme salonlarında uzun bekleyişler. Bir de annemin benden gizli doktorlarla fısıldaşmaları var.

14 yaşımda başlamıştı ne olduğunu bilmediğim iğnelerle maceram. Yaşıtlarım gibi regl olamıyordum.
Kapı kapı doktorları, tıp fakültelerini gezdiriyordu
bana ailem. Sonra o içlerinde sarı, koyu bir sıvının
olduğu enjektörler geldi işte. Her seferinde ağlıyordum. Acıdan değil. Enjekte edilen ilacın ne olduğunu bilmek istediğimden de değil. Neden ağlıyordum halâ bilmiyorum. Sanırım sadece o sarı sıvının
sözüm ona gerekliliği sinirimi bozuyordu. Çevremde başka kimse ücra bir takım eczanelerden zar zor
bulunmuş, piyasadan kalkmış iğneler vurulmuyordu. Kendimi yalnız hissediyordum. Dünyada bir
tek ben, diğerleri gibi olabilmek için tadilattan geçirilmek zorundaydım. Bunu kimsenin söylediği ya
da benim kendime anlattığım da yoktu, söylemiyordum ama yalnız ve yabancı olduğuma dair uyku
sersemi bir farkındalık sırıtıyordu bana dipten.
Doktorlar hiçbir zaman benimle konuşmadı. Yalnızca annem ve babamla muhatap oldular. Benim
için işletilen bu süreçte, ben daima yok sayıldım
ve durumumla ilgili hiçbir zaman bilgilendirilmedim. At idrarından yapılan, menopoza giren ka-
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Liseyi bitirdiğim yaz da apar topar “Yumurtalıklarında kist var, ameliyat olman gerek” dediler. Oldum. Öncesinde bir psikiyatrist kadın gördü beni.
Sinemayı sevip sevmediğimi sordu, iyi olup olmadığımı sordu. Çocuk sahibi olamayacağımı duymuştum jinekologa gidişlerimizden birinde. Psikiyatriste bunu sundum elimdeki tek veri olarak.
“Ben zaten biliyorum” dedim, “böyle iyi, ben problem etmiyorum” dedim. Hastanede çocuk koğuşuna yatırdılar beni. Ameliyattan çıktığımda kli-

Doktorlar hiçbir zaman benimle
konuşmadı. Yalnızca annem
ve babamla muhatap oldular.
Benim için işletilen bu süreçte,
ben daima yok sayıldım ve
durumumla ilgili hiçbir zaman
bilgilendirilmedim. At idrarından
yapılan, menopoza giren
kadınlara da verilen Premarin
adlı hormon replasmanından
içtim, vıcık vıcık, ağlak bir ruh
haline sokuyordu insanı.

normalden daha dardı, ileride daha iyi bir cinsel
yaşam deneyimleyebilmem için onu genişletmeyi
düşünebilirlerdi belki bana sorup, onu da yapmadılar. Ameliyatın amacı beni daha sağlıklı bir insan yapmak değildi çünkü. Testosteron üretmesi
muhtemel testis dokusunu çıkardılar ve klitorisimi
keserek cinselliğimi sakatladılar. Uzun yıllar cinsel doyum benim için sadece hayaldi. Fiziksel zorluğunun yanı sıra, cinselliği bir başkasıyla paylaştığımda ruhsal dengem de kayıyor, gözümün önüne ameliyathane ışıkları geliyor, kendimi duşta ağlarken buluyordum.

torisimde bandaj vardı. Annemin ifadesiyle, sünnet olmuştum. Yumurtalık diye bir organım yoktu zaten, dolayısıyla kist filan da yoktu. Gelişmemiş bir testis dokusuydu laporoskopi ile içimden
alınan. Klitorisimi de görüntüyü kurtarmak, beni
normalleştirmek adına küçültmüşlerdi.
İnterseks bireylerde otuzlu yaşlarda rahim kanseri
riski çok yüksek. Ama beni bu riskten kurtarmak
için rahmimi almayı düşünmediler bile. Vajinam
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Durumuma “xy/xo turner sendromu” dendiğini
çok uzun zaman sonra kendi çabalarımla öğrendim. Bir vajinam, rahmim, klitorisim ve memelerim var, ama kadınlarda görülen xx kromozomlarını taşımıyorum. % 88 xy kromozomu, % 12 xo
kromozomu taşıyorum. Regl olmadığım için götürüldüğüm jinekologun klitorisimin büyük olduğunu fark etmesi üzerine endokrinoloji ve genetik
kürsüsüne sevk edildim. Yapılan kromozom testinde bu sonuç çıktı, ama ben 18 yaşımda kendim
öğrenene kadar bana söylenmedi. Turner, yüksek
tansiyon, böbrek yetmezliği, çeşitli şekil bozuklukları gibi sorunlara yol açan bir tıbbi durum. Ancak interseksüellikle birleştiğinde bu sendromun
yol açtığı sıkıntılar çok daha az görülüyor. Bende
de bedenimin tamamı turner sendromundan etkilenecekken kromozomlarımın % 12’si etkilenmiş
halde. Kalan % 88 bildiğimiz erkek genetik yapısı. Ama insanın cinsel kimliğini belirleyen bu ra-

kuya prim vermedim, interseks olduğumu öğrendikten bir süre sonra hormon replasmanlarını içmeyi bıraktım. 7-8 yıl oluyor. Şimdilik durup dururken bir yerlerim kırılmıyor. İleride ortalıkta tekerlekli sandalyemle dolaşırsam hapları içmediğime pişman olur muyum ya da bir sorun çıktığında
telafi edebilecek kadar zamanım kalmış olur mu,
bilmiyorum. Belki bir doktor benle konuşmaya tenezzül etseydi, % 88’i erkek kromozomu taşıyan,
östrojenle işi olmayan bedenimin neden dışarıdan
östrojen almazsa kemik erimesiyle karşı karşıya kalacağını (ki aynı riski tamamen erkek kromozomlarına sahip intersekslerin de taşıdığını söylüyorlar), interseks olmayan erkeklerde neden böyle bir
sorun yaşanmadığını mantıklı bir şekilde izah edebilseydi, o zaman ilaçlara devam edebilirdim.
Doktorlardan ve diğer sağlık personelinden 30 yaşıma dek “Bunun da işi zor. Yapacağımızı yaptık.
Başka da bir halt olmaz artık. Yazık” cümlelerinin
alenen okunduğu acıma ve tiksinme karışımı bakışlardan başka hiçbir şey görmedim. Sağlığıma dair
en ufak bir yardım, bedenime dair en ufak bir bilgi vermediler. Bu ülkede intersekslere tıbbi yardım
diye bir şey söz konusu değil. Bütün olay ebeveynlerle doktorlar arasında cenazeyi bir an önce paketleyip kaldırmaya dönük, gayet şark usulü, fonunda “Ne yapalım, bu garibi de Allah böyle yaratmış”
diye yanık bir şarkı çalan bir sünnet ritüelinden ibaret. Düzgün psikolojik destek verilerek, belki hastanelerde interseks çocuk ve ebeveynlerin birbirleriyle dayanışmasını sağlayacak, doktorların bilgi verdiği, ebeveynlerin yardımlaştığı gruplar kurularak,
tıbbi prosedür çocuğa bilgi edinme ve seçme hakkı
verecek şekilde düzenlenerek, her şeyden önce interseks çocuğun bir birey olduğu hesaba katılarak interseksler için gerçekten işe yarayan, fayda sağlayan
bir tıp mümkün olabilir. Ama bireyin hiçe sayıldığı,
laboratuar faresine dönüştürüldüğü, cinsel ve ruhsal olarak sömürüldüğü, aşağılandığı bir tıbbi sürecin ardından interseksler kendi hayatlarını yaşamaktan aciz, cinsel organları ve ruhları sakatlanmış,
korkak kadın ya da erkek karikatürleri olarak yaşamaya devam ediyorlar. Ortadaki derin sessizliğe bakılırsa, Türkiye tıp fakülteleri bu interseks zombileri
üretmeye daha uzun yıllar devam edecek.

Ortadaki derin sessizliğe bakılırsa,
Türkiye tıp fakülteleri bu interseks
zombileri üretmeye daha uzun yıllar
devam edecek.
kamlar değil elbette. Ben % 12 turner hastası kadın, % 88 erkek değilim, % 100 insanım. Aynı bedenin, aynı ruhun içinde bütünleşmiş, bana özel
bir cinsel kimliğim var, bu kimliğin dişi bir enerjinin ağır bastığı bazı noktaları var, eril bir enerjinin ağır bastığı noktaları da var. Toplumsal ve politik olaraksa, kadın olmayı seven ve savunan, kadınlığa atfedilmiş toplumsal kodların hepsini üzerine almayı reddeden ama kadınlık deneyiminin
tam içinde bir interseksim.
İntersekslere sürekli pompalanan bir kemik erimesi korkusu var. Bu korku aracılığıyla ömür boyu
östrojen içirilerek cinsel kimlikleri manipüle ediliyor. Tıbbın bilimsel olmaktan çok ideolojik bir aygıt olduğunu yaşayarak gördüğümden, ben bu kor-
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NA R ,
K U İ R F E ST ’ T E

Kuirfest kapsamında Ankara’da
ilk gösterimi yapılan Nar filmi
yönetmeni Ümit Ünal ile Aras
ve Gökhan’ın söyleşisini sizlerle
paylaşıyoruz.
ARAS GÜNGÖR
GÖKHAN KAZAK
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Aras: Öncelikle festivalimize geldiğiniz için teşekkürler. Nar filminin kuirfest kapsamında
gösterilmesinin anlamını soracağım size.
Ümit Ünal: herhalde içinde iki gey karakter olması, diğer filmlerimde de belki ortaya çıkan
şey. En çok Dokuz’da ve Ara’da gey karakterler var, Anlat İstanbul’da da bir travesti karakter vardı. Ama o daha çok genel algı havasında
bir travestiydi. Ama Dokuz’da ki gey karakterler ve Ara’daki gey karakterler herhalde şimdiye kadar hiç temsili olmayan insanlar. Genelde
Türk sinemasında bir gey karakter olduğu zaman
daha çok karikatürize ediliyor ya da en olumsuz
tarafları öne çıkıyor, daha çok filmin olumsuz bir
yan karakteri oluyor. Fakat Ara da bambaşka bir
gey karakter vardı. Kendisi hakkında çok daha
açık konuşabilen birisi vardı, Dokuz da da mesela Ali Poyrazoğlu’nun oynadığı Firuz karakteri herhalde ilk defa o derece içerden anlatılmış

Aras: Sinemanın dışında öteki olma hali başka bir kadın olma hali eşcinsel olma hali ya da
trans olma hali; sinemanın dışında medyanın
toplumsal cinsiyet rollerini tekrarlaması hakkında ne düşünüyorsunuz.
Türkiye sonuçta bir erkek ülkesi. Erkeklerin egemen olduğu bir ülke dolayısıyla basına da onlar
hâkim, gazetelerin hepsi erkekler tarafından yönetiliyor ve döndürülüyor, televizyon kanallarını
yönetenler erkek ama asıl en önemlisi sokak hayatı erkek. Ben biraz İngiltere’de yaşadım orayla
burayı kıyaslayabilirim. Orada kadınların sokakta varlığıyla burası bambaşka yani. Çocuklara da
yer yok bu kültürde sokakta, yaşlılara da yer yok.
Yeterince güçlü sert bir erkek değilsen yer yok,
şakaya da yer yok. Ama bu sadece cinsiyeti erkek olanları bağlamıyor. Var olabilen kadınlar da
o erkek bakışını benimseyerek var olabiliyorlar.
Tansu Çiller vardı başbakanımız ona kadın demek için, yani evet cinsiyeti kadındı ama bütün
bakış açısı bütün konuşma tarzı erkekti. Geçen
gün bir röportajımda söyledim, bir kızın başka
bir kız arkadaşına “karı gibi gülme lan” dediğini
duydum. Zaten hep savaştığımız şey de bu zaten.

bir gey karakterdi, ondan önce bir örneği olduğunu en azından ben bilmiyorum Türk sinemasında. Onun ilanı aşk ettiği sahne sanırım ilkti, o
kadar samimi bir şey. Nar da aslında çiftin lezbiyen olmaları filmin bir parçası sadece, hikâyenin
ana ekseni değil aslında. Hikâye daha çok sınıfsal çatışmalar üzerinden gidiyor, bir haksızlık ve
adaletsizlik duygusunun giderilmesini anlatıyor.
Fakat benim için Nar’ın özelliği düzenli yaşayan
bir lezbiyen çift gösterip onu da son derece kabul edilmiş tırnak içinde normal bir şey olarak
sunmak ve bunların arasındaki sorunun lezbiyen
olmalarından kaynaklanmıyor olduğunu göstermek. Filmin çatışması lezbiyen çiftin lezbiyen olması değil, filmde ortaya çıkan sorunlar çatışmalar, yani hikâye böyle gelişmese bu çift aslında daha 10 yıl 20 yıl mutlu da yaşayabilir. Hayatlarındaki kararları vermişler ve durmuş, oturmuş bir ilişkileri var. Fakat birden bire aralarındaki iktidar sorunu ortaya çıktığında ve bir tanesinin yalanı ortaya çıktığında çatışma oluyor.
Dolayısıyla lezbiyen olmalarından kaynaklanan
bir olumsuzluk yok. Bir çift gösteriyoruz, bunlar
karı koca da olabilirdi, heteroseksüel bir çift de
olabilirdi, aralarındaki ilişki yine bu şekilde iktidar sorunları yüzünden bozulabilirdi.
Gökhan: Peki buna benzer karakterleri Türk sinemasında kullanmanız, nasıl tepkiler alıyor?
Ya tuhaf bir şekilde dokuz ve ara en az görülen
filmlerim oldu genel izleyici açısından. İkisi de
küçük bütçeli filmlerdi. Nar şimdi bir parça daha
ön hazırlıklı olarak, bir yapımcı önderliğinde çekildi. Dokuz ve Ara’yı biz çok amatör koşullarda yapıp çok amatör koşullarda piyasaya sunduğumuz için genel seyirciyle çok çarpışmadı dolayısıyla bizi anlayan ve seven insanlar gördü filmi,
dolayısıyla büyük bir tepki almadım hiç. Dokuz,
ödül falan aldı aslında az seyirci tarafından görülmüş olsa da Türkiye’nin Oscar adayı seçilmişti
2003 için, sınırlı bir çerçevede çok sevilen bir film
oldu, Ara da öyle ama yaygın bir izleyiciye ulaşıp
olumsuz bir tepki olmadı.

Aras: Kadın siyasetçiler var, kadın yazarlar var
ama erkek olarak siyaset yapmanın ya da sözünü bir erk olarak üretmenin önünde bir engel
değil kadın olmak.
Onu diyorum Tansu çiller bütün konuşmalarını
yine erkek olarak yapıyordu yani. Ben sizin bacınız olarak falan derken tam o erkek kültürünü
kabul edip o ağızla konuşuyor.
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Aras: eşcinselleri hasta ilan eden kişi de Aliye
Kavaf ’da kadındı ama bu başka bir şey sanırım.
Ben tekrar filminizde ve Türk sinemasında genel olarak yansıtılan toplumsal cinsiyet rollerini soracağım.
Türk sinemasında ve sanatında genellikle nasıl
diyeyim romanımızda da bir sürü eski örnekleri düşününce son 20-30 yılı kast etmiyorum ama
karakterlerin çok zayıf olduğunu görürdük. Ama

özellikle sinemada tırnak içinde Türk filmi denilen filmlere baktığımızda karakter olmadığını iyilerle kötülerin çok kalın çizgilerle ayrıldığını her rolün birer figür olduğunu görürdük. Zengin kız fakir oğlan klişesinden tutun ya da tersi
altın kalpli orospu, babacan kahveci o karakterleri düşünün bunların hepsi Türk filmlerinde var
olan şeylerdi. Kendi kişiliklerinin ötesinde yazarların kafalarındaki belli fikirleri yansıtıyordu, sarışın kötü kalpli yabancı kadın, kötü kadınlar yabancı ve sarışın mesela.
Aras: Bir de üvey anne diye bir şey vardı çocukken çok korkardım.
Evet üvey anne üvey baba kaynana tipi sonuçta
bu klişeler üzerinden derinliksiz karton figürler
üzerinden yürüyordu Türk sineması son yıllara
kadar. Ben ilk yaptığım işten itibaren, ilk yaptığım iş “Teyzem” di senaryosunu yazmıştım. Benim teyzem o filmdekine benzer bir şekilde yaşayıp ölmüştü, orada da üvey baba vardı mesela
ama o zamana kadar çizilmiş bütün üvey babalardan farklıdır. Bütün yazdığım her şeyde iyi tarafları da olan kötü tarafı da olan karakterler yaratmaya çalıştım. Sadece bir senaristin ya da yönetmenin kafasındaki bir fikrin temsilcisi değildi. Yaşayan insanlar gibi birisi yaratmaya çalıştım. Gerçek hayatta hepimizin çok iyi tarafları da
var ama hiç kimse ne iyi ne de kötü. Birisinin gözünden baktığımızda çok iyiyiz; bana genelde inşallah çoğunlukla iyi kalpli diyorlar ama tam tersini düşünenlerde var. Birisine karşı da başka türlüsü oluyorsun, bence sinemada da böyle karakterler olması lazım. Hayatım boyunca böyle karakterler yazmaya çalıştım. Benim yazdığım gey
karakterler 2000 den sonra girdi benim hayatımdaki tercihlerle alakalı, yine aslında kendi dertlerimden bahsederken girmiş şeyler. Bütün yazdığım kahramanların ağzından aslında ben konuşuyorum benim bir takım meselelerimi anlatıyorlar. Ama bu meseleleri birebir dillendiren senaristin borazanı gibi karakterler değil bir yandan da yaşayan insanlar olmasını özen göster-

dim. Mesela Düş Gezginleri’ndeki dertler lezbiyen olmalarından kaynaklanan dertler değil, ben
kendi ilişkilerimden biliyorum, kendi gey ilişkilerimden biliyorum, gey olmakta sorun yok, kadınlarla da uzun süre yaşadım. Asıl sorunlar daha
dış kaynaklardan doğuyor. Yatakta ne yaptığın ya
da sevgilinin cinsiyetinden çok, parasal sorunlardan tut, bazen yaş farkı bazen kültür farkı sorunlar bunlardan doğuyor. Burada da anlatmaya çalıştığım o, Nar da da dediğim gibi bu çiftin lezbiyen olması aralarında bir sorun oluşturmuyor ya
da benim onlara bakışım lezbiyen oldukları için
böyle oldu gibi bir yaklaşım değil. Aynı hikâye
genç bir kız daha tecrübeli daha zengin bir erkeğe
âşık olduğunda da olabilirdi, ya da erkek de olabilirdi. Asıl büyük çatışma sınıfsal farklılık diye
düşünüyorum.
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Gökhan: Türk sinemasında lezbiyen veya gey
ilişkileri irdeleyen filmlerde ya da bu karakterlerin yer aldığı filmlerde bir artış mı var?
Sonuçta baktığınız zaman zenne’nin yönetmenleri de kendileri ile ilgili bir dert anlatıyorlar. Zaten
filmin kötü olduğu zamanlar ya da klişe karakterler üzerinden karikatürize edildiği durumlar
hep yönetmenin dışarıdan baktığı durumlar oluyor. Ayşe Kulin roman yazmış, gey bir aşk anlatıyor, röportaj yapıyorlar “belki de doğa bunu bir
doğum kontrol yöntemi olarak yapıyordur” diyor
eşcinsellik için. Şimdi böyle bir insanın yazdığı
romandan doğru dürüst bir karakter çıkabilir mi?
yani hiç haberi yok.

bu iki karakter benim ilişkilerimden de çok iz taşıyor. Kendi dertlerimi anlatmaya çalışırken girdi bu karakterler, o manada bir sürü ticari sinema
örneğinden farklı görüyorum.

Aras: Aslında yaptığı şeyin nereye gittiğini bilmiyor, bugün Türkiye’de nefret suçlarından cinayetlerden bahsediyoruz, mesela Aliye Kavaf ’ın açıklamasından sonra bir sürü insan çocuğunu doktora götürdü, benim 14-15
yaşında arkadaşlarım zorla doktora götürüldü
aileleri tarafından, aslında o cümle bir yerlere ulaştı ve birilerinin hayatına dokundu. Ayşe
Kulin için de öyle benim 10 yıl sonraki hayatımı olumsuz etkileyecek sözler söylüyor aslında
ve farkında değil.
Hiç bir zaman bilmediği bir konuyu sadece ilginç olabilir satar diye bir meta konu olarak görüp, ticari sinemada atıyorum işte şöyle aksiyon
filmi satar demek gibi, bir gey hikâyesi anlatmaya
kalkıyor ama dünyadan habersiz. o dünyanın en
tehlikeli şeyi tamda dediğiniz gibi orada söylenen
sözler bilemiyorum romanı okumadım, okumayacağım da ama söyleşisi bana yetti. Ve öyle bakan bir sürü de şey var. Televizyonda gey karakterler koyuyorlar, efemine karakterler koyuyorlar dalga geçme konusu haline getiriliyor. Bence içinden anlatıldığı zaman sanatçının kendi
meselesi olduğu zaman ve onu, yani ben bunları hiç bir zaman şey olarak düşünmedim dokuzu
da yazdığımda ara’yı da yazdığımda bir gey karakter koyayım da satsın diye düşünmedim zaten satmayan filmlerde, o karakterler aracılığıyla dile getirdiğim şeylerin hepsinin direk benim
kişisel meselelerimle ilgili vardı. Kendi kendime
her biri hesaplaşmaydı aslında. Şimdi Nar’da da

Aras: Peki böyle bir toplumsal sorumluluk almak en azından kişisel duyarlılık açısından
bunu söylüyorum, çünkü neyin satacağını az
çok öngörebiliyoruz, ama bunun ötesinde kendi sözünü söylemenin kendi sinema dilini kurmanın bir bedeli varmış gibi düşünüyorum,
kendi sözünü söylemenin bir bedeli olduğunu
düşünüyor musunuz?
Ben ticari sinemadan geliyorum 25 yıldır sinema
yapıyorum aslında, 85 de başladım ilk senaryom
86 da çekildi “Teyzem”. İlk yaptığım işler ticari
işlerdi, Arkadaşım Şeytanı da yazdım Milyarderi de yazdım Amerikalı filminde de imzam var
falan yönetmen olduktan sonra da ticari olmaya çalıştım Ses diye korku filmi yapmaya çalıştım, Anlat İstanbul’u da yaptık. Ama asıl kendimi özgür hissettiğim ve tümüyle hesabını verebileceğim işlerim bu küçük bütçeli asıl kendi dertlerimi anlatabildiğim işler. Sinemada iki ana kanal vardır, bir tanesi eğlence endüstrisi ve bunun
parçası olmak orada işte büyük paralar dönüyor,
Türkiye’de mesela en çok komediler iş yapıyor ya
da milliyetçi aksiyon filmleri diyelim onlar iş yapıyor. Bazen de Çağan Irmak tarzı romantik komedi aşk gibi türün iş yaptığı oluyor onu da tutturmak her zaman mümkün değil, onu tutturabilen şimdiye kadar bir tek Çağan. Ama işte bir şekilde oraya oynayan onlarca insan var. Ben orada
bulundum denedim, hala da deneyebilirim hala
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Aras: Kendin olmanın her yerde bir bedel var
belki ama bu ülkede kendin olmanın cezası
devlet eliyle kabahatler kanuna göre 145 lira,
benim sokakta etek giymemin, kendim olmanın günlük bedeli 145 TL ya da kendim olmamın cezası hapse girmem. Gökhancım beni bir
toparlar mısın beni Selay’ı ve röportajımızı.
Gökhan: Yaptığınız işlerin Türk sinemasında yer bulacağını düşünüyor musunuz? Bugün
Nar filminin Ankara’da ilk gösterimi olacak nasıl bir tepki bekliyorsunuz, kimlere ulaşmasını
isterdiniz?
Birincisi lgbt bireylerle kısıtlı olmadan, dediğim
gibi aslında filmin temel meselesi bu değil bu yan
meselelerinden biri herkesin bir bakıp buradaki haksızlık duygusuna ortak olmasını isterdim.
Türkiye’de bugün geldiğimiz noktada insanların
göz yummasını, suça ortak olmasını göz yumarak, bir tür vicdan kaybını ve adalet duygusu kaybını anlatıyor ve bence mühim bir şey söylüyor
bu konuda. Bir de film bunu direk olarak değil
hikâyenin içine yedirerek yapıyor Türkiye’de ki
birçok insana ulaşmak isterdim. Bu vicdan meselesinin yeniden hatırlanmasını çünkü vicdan artık j ile yazılan küçümsenen ve üzerine şaka yapılabilen bir şey haline geldi, ondan bir parça kurtarabilmek isterdim. Vicdan kavramını hatırlatabilmek isterdim. Film aslında benim beklediğimden de olumlu ok tepki aldı Antalya’da birkaç yüz
kişi izledi ve orada aldığım tepkiler çok güzeldi
benim için. Burada da ona benzer bir şey olacak
diye umuyorum. Benim bu tür filmlerim genelde
uzun vadede anlaşılıyor. Dokuz filmi on yıl sonra yavaş yavaş insanlara nüfuz etmeye başladı, ara
da aynı şekilde. Büyük olasılıkla nar’ın da kaderi
öyle olacak ama memnunum bu halinden, çünkü
ulaşması gereken insanlara ulaşıyor söylemesi gereken şeyleri söylüyor benim de bu konuda içim
rahat. Bence bir sanatçının mutlaka bu erkeklik rolleriyle hesaplaşması lazım. Sadece erkeklik
değil bir sanatçının kendisine öğretilen her şeyle hesaplaşması lazım ama erkeklik bize öğretilen
en berbat şeylerden biri.

“Bence bir sanatçının mutlaka bu
erkeklik rolleriyle hesaplaşması
lazım. Sadece erkeklik değil bir
sanatçının kendisine öğretilen her şeyle
hesaplaşması lazım ama erkeklik bize
öğretilen en berbat şeylerden biri.”
orada iş yapabilirim ama bir de bütün bunların
dışında kendi dertlerinle uğraşmak kendi sesini bulmak kendi dilini bulmaya çalışmak gibi bir
yol var, orada da bulundum ve benim asıl mutlu
hissettiğim yer burası. Dokuz’u ve Ara’yı ve Nar’ı
yaparken mutluydum, bu üç filminde hesaplarını vermeye hazırım, her şeyini üstlenip şöyle
oldu böyle oldu diye üstlenebilirim. Diğer filmlerde ama büyük parayla film yaptığın zaman karışan görüşen bir sürü insan oluyor. Ama böyle
bir iş yaptığında özgürsün. Bunun da bedeli var
tabi. Filmler büyük ölçüde iş yapmayabilir, sinemalarda daha az kabul edilebilir, dağıtımcılar
bakıp bu çok sert diyebilir. Atıyorum Recep İvedik 750 kopya dağıtılıyorsa senin filmin 15 kopya dağıtılıyordur Türkiye çapında bedeller bunlar yani bazı şeylerden vazgeçmek lazım. Filmden para kazanmak mesela biz bu filmden hiç
para kazanmadık.
Aras: Bu ülkede kendin olmanın sinema dışında da bir bedeli var sadece cinsel yönelim cinsiyet kimliği üzerinden değil, fakir olmak, ya da
Türkçe bilmiyor olmanın da bir bedeli var böyle bir siyasal ortamda yaşıyor olmakla ilgili düşünceleriniz neler?
Dünyanın her yerinde böyle herhalde, her ülkede
öteki var sadece bizim ülkemizde ilgili değil ama
bizim ülkemizde çok yoğun bir şekilde o erkek
kültürünün bu kadar egemen olmasının sonucu
olarak çok daha yoğun bir ayrımcılık ve dışlama
doğuyor. Gerçekten toplumsal hayatta bir sürü
insana yer verilmiyor. Toplumsal hayattaki paylaşımda ona göre yer alabiliyorsun.

Aras, Gökhan: Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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B İ R •O D A •H A Y A L •E T M E K
“Tüm toplum olmam gereken her şeye karar vermişken,
özgürlük düşüm beni perdeleri siyah gri,
halıları kırmızı, koltukları krem rengi,
yatak odası lila, bir artı bir
bu eve kadar getirdi.”

BAŞAK ZEYNEP

rar vermişti. Annem 45 yaşında bir adamla evlenmem için çabalarken, bu süreç ve ödediğim bedellerden öğrendiğim tecrübelerle, tekrar evlenmeyeceğimi kabul ettirdim aileme. Bir evin içinde annem babam kardeşlerim ve kızımla bana açılmış bir
göz odada bir hayat uygun görüldü bana.

Merhaba sizlere kendi deneyimimden yola çıkarak, bugüne dek toplum, aile, ahlak ablukasında
hayatımın nasıl şekillendiğini ve toplumsal algının
bireyin hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatmaya
çalışacağım.
Ben 16 yaşında görücü usulü evlendim, kendimden 14 yaş büyük biriyle. Ailemin yasal izniyle yaptığım bu evlilik, benim için, ailemin yasaklarından
baskısından kurtulabilmemin o dönemde tek çaresiydi. Ankara’da doğup büyüdüm, 16 yaşıma kadar
Kızılay’a tek başıma gitmedim. Kot pantolon giymeme bile izin vermezdi babam. Eski eşimle tanıştığımızda sorduğum ilk soru kot pantolon giymeme izin verir misin olmuştu? Evet, cevabı, o an için
evlenme kararını vermemde yeterli oldu.

Kızım büyürken günden güne içimde başka bir yaşama arzusu, başka bir dünya hayali de filizlenmeye
başlamıştı. Kızımla bana açılan tek göz odada, beni
nasıl bir hayatın beklediğini düşünürken buldum
kendimi. Kızımla daha çok vakit geçirmek, ikimizin ayrı odası olması, kızımla yalnız kalmak en çok
hayal ettiğim şeyler olmaya başladı.
Kendime ait bir odada yalnız kalabilmek, benim
için mücadele ederek kazanılması gereken bir özgürlüktü.

Evlendikten 9 ay sonra hamile kaldım. Henüz evliliği, cinselliği bile anlayamadan, o güne dek içinde bulunduğum ve beni mutsuz eden bu ablukadan
çıkamadan bir kızım oldu. Ve tek bildiğim eşimle
bir şeylerin yolunda gitmediği bu evde bu insanla
bu hayatı yaşamak istemediğimdi.

Bu özgürlüğümün peşine düştüm, yavaş yavaş sokağa yalnız çıkmaya başladım. Aileme pavyonda
garsonluk yapacağımı söyledim. Günlerce konuştum ısrar ettim, bir gün anneme, sen nasıl beni düşünüyorsan bende kızımı düşünüyorum, kızımın
da bir odası olsun istiyorum ve çalışacağım dedim.
Kendime ait bir oda hayalinin peşinden giderek,
pavyonda başladım yolculuğuma.

Boşanma fikri aklıma geldiğinde; annemin, babamın, komşuların, onun ailesinin tüm bu kişilerin
ve yapıların din, ahlak, aile birliği, namus gibi sözlerle bana baskı yapacaklarını, üzeceklerini, kıracaklarını ve çok büyük bir mücadele vermem gerektiğini bildiğim halde hepsini karşıma alıp boşanma davası açtım. Ailelerimize durumu anlattığımızda kâbus başlamıştı sanki. Annem neden diye
sordu “dövüyor mu seni, satıyor mu, neden boşanıyorsunuz” ilk sözleri buydu annemin. Mutsuzluğumun sebebi sadece bunlar olabilirdi. Yalnızca
bunlar geçerli sebeplerdi mutsuzluğuma inanmaları için. Ve annemin kurduğu ikinci cümle “şimdi
etrafa ne deriz” cümlesiydi. O an özgürlüğüm için
kendi hayatımı kurmak için önümdeki engelleri aşmakta yalnız olduğumu hissettim.
Boşanma süreci sona erdiğinde kızımla birlikte ailemin yanında yaşamaya başladım. Bu kez annem,
dul çocuklu bir kadın olduğum algısıyla yeni bir
evlilik yapmam için ikinci kez, aslında beklide sayısız defa yaptığı gibi benim için iyi olan şeylere ka-

Uykusuz geceler, alkollü masalarda fiziksel ve ruhsal direnç göstermemin sonunda, kızımla birlikte
yaşayacağım ev hayalimi gerçekleştirdim. Hayatımda önemli dönüm noktalarından biriydi bu benim
için. Hayatımda ilk kez eşyalarını kendi isteğimle seçtiğim, anahtarı sadece bende olan, kızımla ve
kendimle zaman geçireceğim bir çatı altındaydım.
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Gündüzleri ev işlerine ve çocuğun bakımına yardımcı olan Gürcistanlı bir kadın vardı evde. Geceleri pavyonda çalışarak, gündüzleri evde kızımla ilgilenerek büyümeye başlamıştı dünyam. Artık
önümde yeni bir hayat vardı, kızımı çok sevecektim, ona çok değerli ve özel olduğunu hissettirecektim. Ve başladığımız yeni hayatta birbirimize verdiğimiz en önemli söz kızımla ilişkimizin temelini kurdu sanki. “ birbirimize ne olursa olsun yalan
söylemeyeceğiz “ dedik, her ne olursa olsun. Beni

Sevmekle sevebilmekle ilgili bir sorunum yok. Benim kimi nasıl sevmek gerektiğini öğreten toplumla derdim var.

karşına alman gereken kararlar bile olsa her zaman
kendi doğrularının peşinden git dedim kızıma.
Dışarıda toplum orospu, yollu, ailesini rezil etti derken, iş yerinde pavyonda her gece bütün bedenim
yorgunluktan titrerken, komşular çocuğuma benim
gibi bir annesi olduğu için acırken, kızımla o küçük evde tüm seslere kulaklarımızı tıkayıp birbirimizi çok severek tutunduk hayata, herkese rağmen.

Yıllarca toplum bana ailenin, kocanın, çocuğun,
komşuların, elalemin ne diyeceğini hatırlattı. Olmadığım, içine sığamadığım tanımlara sokmaya
çalıştı. Toplum; kimi nasıl seveceğime, nerede oturup nerede kalkacağıma, kızımla nasıl konuşacağımı yolda nasıl yürüyeceğimi gece ne zaman eve girmek gerektiği gibi bir sürü şey hatırlattı durdu hepimize. Tüm bunları yaparken de en çok bize kendimizi unutturdu…

Hafta sonları kızımla tiyatroya sinemaya giderken,
kızımın derslerini birlikte yaparken, ikimizde zenginleşerek büyüyorduk her geçen gün.

Tüm toplum olmam gereken her şeye karar vermişken, özgürlük düşüm beni perdeleri siyah gri, halıları kırmızı, koltukları krem rengi, yatak odası lila,
bir artı bir bu eve kadar getirdi.

Evden çıkarken “topuklu ayakkabı kayabilir anne dikkat et” derdi kızım, birbirimize bu kadar açıktık. Ailem bana aslında bir insan nasıl mutsuz edilir bunu
öğretti sadece bana yapılanların tersini uygulamam
yeterliydi. Şimdi baktığımda bu kadar bedel ödemeden de öğrenilecek bir şey bu. Şimdi bu evden baktığımda hayatıma ne kadar zenginleştiğimi görüyorum.
Her şeyi sevebilirim ben, her şeyle olabilirim yürüyen nefes alan her şeyi sevebilirim, erkek kadın ya
da başka bir kimlik üzerinden kurmuyorum bunu.

44

Bunların hepsinde ben varım her metrekaresinde
her köşesinde, hayatımın bir özeti sanki bu ev. Burası özgür olduğum yer. Her köşesinde kızım, sevgilim, emeğim, kedim yaşanmışlığım olan, arkadaşlarımla sohbet ettiğim çalıştığım kısaca her duygumu benliğimi yansıttığım yer burası.

bağımlılık
hali >>>

yaratır. Bu ikileme bir göz atmak lazım bence. Herkes
bağımlılık halinin bir çeşidini yaşarken, ‘ben senden
daha ahlaklı bağımlıyım’ demenin hiç lüzumu olmayacağını düşünüyorum.

bağımsızlık hali >>>

‘………ülkenin bağımsızlığı bakımından iktisadi kalkınmanın önemini, özellikle yabancı ülkelere muhtaç olmama koşulunu üstelemiş ve Türkiye ekonomisi
büyük yoksulluklar içinde bile kendi yağı içinde kavrulmaya, namerde muhtaç olmamaya özen göstermişti. Ne yazık ki, 1950’den bu yana Türkiye ekonomisi giderek daha dışa bağımlı hale gelmiş ve bunun siyasal bedelini ağır bir biçimde ödemeğe başlamıştır’
(Yenal, 2006:).

GÖKHAN KAZAK
“Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır. Bağımlılık kavramının anlamı, psikoloji ve siyaset alanlarında farklıdır”.

Bağımsız bireyler miyiz? Yoksa namerde muhtaç mıyız
her zaman? Ekonomik bağımsızlığımızı kazandığımız
anlar mıdır, bizi bağımsız yapan? Günün her anında
belli bağımlılıklar üzerinden yaşamıyor muyuz?

“Bağımlılık; bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine
karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne
geçilemez bir istek duymaları halidir.”

‘Bağımsızlık’ kelimesini düşündüğümüzde, aklımıza
gelen anlamın bize uyguladığı hal değil midir bağımlılık? Bağımsızlık bağımlılığı mı? Ay dur, yavaş.

Bağımlılık, çok farklı şekillerde ve etkilerle ortaya çıkar. Kimimiz maddeye, kimimiz insana, kimimiz arabaya, kimimiz hayvana... Ancak durum şu ki, yoksunluk oranında insanlar bağımlılık halini bir fetiş haline getiriyor. Peki, LGBT’ler bu durumun neresinde
kalıyor? LGBT’ler yaşamın her alanından, sosyalekonomik-politik, dışlandığı ölçüde, bağımlılık hali
onları yaşamın sürekliliği içinde tutuyor olsa gerek.

sonuç >>>

Sen bağımlısın, ben bağımlıyım ve o bağımlı, ama biz
her şeyden ve herkesten daha bağımlıyız çiçeğe, böceğe ve kuşa. Ah LGBT’ler!
Yatağa kafalarını koyduklarında, bir sonraki günün
nasıl geçeceğini düşünmek ve delirmek üzereler. Sabah kalkıp kiminle kahvaltı yapacaklarını ve bir sonraki yıl kiminle arkadaşlık yapacaklarını düşünüp düşünüp durmaktalar. Şu an elinden tutup film izlediği
sevgilisiyle her yatağa uzanışlarında ağlamaktalar geleceği düşünüp. Akşam yatmadan önce salondaki köpeğin ağzına bir öpücük koyup uyumak istemekteler. Yalnız bırakılmayı en çok hissedenler, bırakılma
ihtimalini en acı yaşayanlar bağımsızlık derdine düşemiyorlar.

Yargılamalı mıyız? Bence hayır. A koşulu A tipi insanlar yaratır. Dolayısıyla her bireyin bağımlılığı olabileceğini düşünmeli, farklı bağımlılık özellikleri geliştiren
her bireyi anlamaya çalışmalıyız. Anlamaya çalışmak?
Şimdi şöyle efendim. Efendime bağlıyım, köleyim.
Durum: Ben efendime hizmet edip, zevk almak istiyorum. Kendimi efendime bağımlı hissediyorum.
1. Durum: Maddi kazancı derneğe ben sağlıyorum,
arkadaşlarım bana bağımlı gibi hareket ediyor.
Farklı bağımlılık deneyimlerini, madde olabilir mesela, yargılayıp da efendi-köle ilişkisi içerisinde durumun zevki sefasını yaşamayı göz ardı etmek bir ikilem
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Kimsenin birbirine bağımlı olmama lüksü yok şu
LGBT camiasında.

İKTİDARIN
MAHREMİYETİ

İstanbul’da Hayat Kadınları,
Seks İşçiliği ve Şiddet
KIVILCIM İLBAŞI
Türkiye’de seks işçileri hakkında kadın bakış
açısı ile yapılmış ve akademik literatürde saklı
kalmayıp kitaplaştırılmış ilk araştırma olması
açısından da İktidarın Mahremiyeti çok değerli
bir çalışma. Aslı Zengin’le seks işçiliği, akademi
ve politika hakkında konuştuk.

İktidarın Mahremiyeti adlı araştırması ile
Aslı Zengin, devletin seks işçisi kadınlar ile
ilişkisinde, kendi eril iktidarını hangi pratiklerle
kurduğunu ve yeniden ürettiğini gösterirken, seks
işçisi kadınlara dair kötücül/ahlakçı ya da en
iyi durumda mağdurlaştırıcı söylemlerin ötesine
geçen bir bakış açısı öneriyor. Bu kitapta bir
yandan seks işçisi kadınların “mahrem özneler”
olarak imlenerek hayatlarının nasıl görünmez
kılındığını ve ne tür pratikleri içerdiğini okurken
bir yandan da kadın kimliğinin şekillenmesinde
ve cinselliğinin denetlenmesinde toplumda sürekli
dolaşımda olan orospu/hayat kadını temsillerinin
nasıl bir rol oynadığını keşfediyoruz. Aslı Zengin,
seks işçilerinin hayatları ve devlet ile ilişkilerini
çözümlerken sessizlik, mekân ve şiddet olmak
üzere üç temel kategori kullanıyor ve kayıtlı/
kayıt dışı kadın seks işçilerinden oluşan iki farklı
cinsel kıyıda iktidarın mahremiyet ilişkileri ile
kendisini nasıl üretip, sürdürdüğünü bizlere
anlatıyor. Cinsel kıyılar, belirli konuşma ve
suskunluk biçimleriyle, mekanların kuruluşu
ve bu mekanlarda işleyen yasal/yasa dışı şiddet
pratikleriyle biçimleniyor.

çok soru oluştu. Aynı zamanda feminist siyasetin
içindeydim ve kadın cinselliği, özellikle de “öteki”
cinsellikler, siyasi gündemin tepesine pek çıkamıyordu. Diğer yandan Türkiye’de genç kız veya kadın olmanın kendisi bedenlerimizin sürekli olarak
orospu/bakire/kutsal üçlemesi arasında çekiştirilmesi demekti. Yani orospu hem olumsuzlanan ve
kaçınılması gereken bir kadın modeli olarak sunuluyordu fakat bir yandan da kadınlar olarak hepimiz hayatımızın bir noktasında orospu diye hakaret ediliyorduk ya da aşağılanıyorduk. Demek istediğim orospuluk birçok kadının düşündüğünün
aksine o kadar uzağımızda, bizden uzak bir şey değildi; sürekli hayatımızın içinde olan ve bizi şekillendiren bir modeldi.
Tüm bunları bir araya getirdiğimde, seks işçiliğiyle ilgili bir çalışmanın hem siyasi, hem akademik
hem de gündelik yaşamımız açısından çok mühim
olduğunu düşündüm. STK’larda bu konuyla ilgili çalışmam olmadı fakat araştırma esnasında bazı
STK’lar ile bu konu üzerinden ilişkilendim.
Tezini bu konuda yazdığın için akademi içerisinde
bir güçlükle karsılaştın mı?
Hayır, karşılaşmadım; aksine çok destek gördüm.
Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Ekonomi Bölümlerindeki bazı hocalarım ve üniversiteden
arkadaşlarım araştırma sürecinde beni çok desteklediler. Başka bir üniversitede olsa bu tezi yazmak
o kadar kolay olmayabilirdi. Mesela araştırma esnasında türlü çeşit insanlardan yaptığım araştırmayla
ilgili kınama mesajları aldığım oldu ama bu hiçbir
zaman üniversite çevresinde yaşadığım bir deneyim
olmadı. Boğaziçi Üniversitesi gibi konuşma ve araştırma özgürlüğüne son derece ehemmiyet veren bir
kurumda böyle bir araştırmayı yapabildiğim için
kendimi şanslı hissediyorum.

Seks işçisi kadınların hayatları toplumun pek çok
alanında olduğu gibi akademide de görmezden gelinen bir konu. Bu konuda çalışmaya nasıl karar
verdin? Daha önce seks işçiliği ile ilgili akademide
ya da STKlarda bir çalışman oldu mu?
Aslında senin de işaret ettiğin gibi seks işçiliğiyle
ilgili akademideki ve feminist siyasetteki sessizlik
beni bu konuda çalışmaya itti. Lisans eğitimimin
son senesinde global seks ticaretiyle ilgili bir ödev
hazırlamıştım. Daha çok seks ticareti literatürünü
tarayan fakat bu işin asıl özneleri ve mağdurlarıyla iletişime geçmeyen bir ödevdi. O ödevi yaparken kafamda Türkiye’deki seks ticaretine dair bir-
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Her zaman “alanda çalışmak”, “alanda olmak” lafları bana saçma gelmiştir. Çünkü kişi kendisini ne
kadar “nesnel”, alanın üstünde/ötesinde bir yere
yerleştirse de alanda olmaktan, alan tarafından biçimleniyor olmaktan kurtulamaz. Bu farkındalığa
sahip olmadığı surece birlikte çalıştığı, hakkında
bilgi ürettiği bireyleri nesneleştirerek, onları başka

üzerinden olumlayan ve kadının cinsel arzusuna çok
daha fazla yer açan alanlar üretmemiz, var olanlarına ise sahip çıkmamız lazım. O zaman orospu olan
ve olmayan arasındaki ayrım minimuma inecektir.

türlü bir sessizliğe hapseder. Kitabında bu durumdan kaçınmaya çalıştığını söylüyorsun. Seks işçiliğini sosyolojik bir mesele olarak çalışırken ve kadınlarla görüşmelerinde bu durumdan kaçınmak
için nelere dikkat ettin?
Bu aslında cevaplanması hayli güç bir soru. Yani kesin bir cevap üretmekten öte, aslında sürekli cebelleştiğim bir durum. Hala da cebelleşiyorum. Her
şeyden öte devamlı olarak kendi iktidar pozisyonunu sorgulamanı gerektiriyor. Pozisyonunun sana
açmış olduğu yollara ve imkanlara karşı durmadan dikkatli, uyanık ve belirli bir etik çerçevesinden
yaklaşmanı zorunlu kılıyor. Nihayetinde “alan” diye
kodlanan şey birilerinin hayatı, mahallesi, evi, ailesi, kardeşi, sevgilisi vs. Kendi adıma, ilişki kurarken
bana bu araştırmamda yardımcı olan kişilerin istekleri doğrultusunda, onlara göre davranmaya çalıştım. Sadece onların yaşamını öğrenmek değil, kendi yaşamımı da onlarla paylaşmaya çabaladım. Aksi
takdirde tek taraflı bir bilgi akışının hiç de etik ve
samimi olmadığını düşünüyorum. Yalnız bu mesele hala antropologların üzerine çok kafa patlattıkları ve sürekli eleştiriye tabi kıldıkları bir problem. O
yüzden genel bir formül var diyemem.
Kitabının pek çok yerinde seks işçilerini kendi hayatlarımızdan uzak, bizimle hiçbir ilişkisi olmayan
bir grup kadın olarak görmenin yanlış olduğunu
soyluyorsun. Seks işçileri ile bizim hayatlarımız nerede kesişiyor? Tek tek kadınların kimliğinin oluşumunda “hayat kadını” kategorisi nasıl olup da bu
kadar belirleyici olabiliyor?
Aslında söylemsel olarak bir cevap vermek gerekirse, hayat kadını (ilk soruya da verdiğim cevap üzerinden) çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar her
anımızda bizimle kesişen, bizi şekillendiren bir “model”. Erkek egemen toplumun dili ve değerler sistemi kadınların bedenine ve cinselliğine biçmiş olduğu roller ve değerler üzerinden kadınları sürekli orospulukla tehdit ediyor. Gündelik hayatımızda
ağzımıza aldığımız küfürden kadın cinayetlerine kadar olan skalada orospulukla yaftalanan ve bu yüzden de negatif olarak kodlanan kadın cinselliğini görüyoruz. Oturup kadınların cinselliğini sadece doğurganlık ve tecavüz dilinden çıkaran yeni konuşma
biçimleri üretmemiz lazım. Kadın cinselliğini arzu

Kitabında seks işçiliği konusunda devletin kurumları ve aktörlerinden bilgi edinmede yaşadığın güçlüklerden bahsediyorsun: Devlet, seks işçileri hakkındaki bilgiyi kendi mahremi olarak görüyor ve
böylelikle kendi belirlediği konuşma biçimlerinin
ve sınırların ötesinde söz söylemeyi olabildiğince
engelliyor. Bunu neye bağlıyorsun? Bu durum araştırmanı nasıl etkiledi?
Kurumsal bilginin gizli saklı olmasını gerektiren,
vatandaşından her daim bilgi saklayan, aslında sakladıkça bütün bu yarattığı sırlar üzerinden gücünü yeniden yeniden kuran bir devlet geleneğinden
bahsediyoruz. Yani sır veya gizli olana, ısrarla gizlenene veya gizlenmeye çalışılana ve hatta bunun
üzerine yazılan başka gerçekliklere bu toplum en
başından beri aşina. Cumhuriyetin kuruluşundan
beri geçen zamana şöyle bir bakmak bile yeter. Sadece kurumlar değil, tüm bir toplum sırlar üzerine
inşa edilmiş. O yüzden şeffaflık yasası vs. gibi demokrasinin gelişimine katkıda bulunabilecek düzenlemeler ve yasalar aslında kağıt üzerinde geçerli.
Bir yasayla bilginin önü açılıyorsa, getirilen başka
bir düzenlemeyle bu bilgiye erişim çok rahat engellenebiliyor. Çünkü bilgi demek güç demek ve belirli bilgilerin toplumda dolaşımı aslında toplumda güç dengelerini de yeniden düzenleyecek demek. Yani ben seks işçiliğiyle ilgili araştırma yaparken konunun hassasiyeti gereği belki çok daha fazla
engelle karşılaştım ama bu başka alanlarda araştırma yapan kişiler için de geçerli Türkiye’de.
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Araştırmamı nasıl etkilediğine gelince: tabii kurumsal olarak seks işçisi kadınlar hakkında nasıl bir
bilgi üretimi var, devlet bu kadınları kategorilere
ayırırken bu kategorilerin içini aynı zamanda nasıl
dolduruyor sorusuna çok detaylı bir cevap alamadım. Fakat araştırma sırasında karşılaştığım engelleri bir noktadan sonra dezavantaj olarak değil de,
avantaj olarak göremeye başladım. Çünkü tüm bu
süreç biraz önce bahsettiğim sır/giz üretimi temelinde işleyen devlet iktidarını bana gösterdi.

“Hayat kadınlığını sadece bir
mağduriyet hikayesi üzerinden
anlatmak, seks işçiliği yapan
ve farklı deneyimlerden geçen
başka bir sürü kadının dilini ve
hikayesini sessizleştirebileceği
gibi, kadınlar arasında ‘kurtulmuş’
ve ‘kurtarılması gereken’ kadın
hiyerarşisini de epey güçlendiren
bir faktör. Bu algının kendisi çok
tehlikeli: kurtuluş nedir, kim bunun
tanımını yapma hakkına sahiptir,
kurtulmuş kadın ne demektir gibi
sorularla aslında bu durumu bayağı
sorunsallaştırabiliriz.”
Araştırman kayıtlı ve kayıt dışı alanın devletin iki
farklı cinsel kıyısı olarak nasıl kurulduğu ve buralarda mahremiyet iliksilerinin nasıl işlediği üzerine yoğunlaşıyor. Peki ya kayıt dışı alandaki cinsiyet
kimliği ve cinsel yönelim çokluğu hakkında ne düşünüyorsun?
Bu çok güzel ve önemli bir soru. Çünkü kayıtdışı seks işçiliği alanında sadece kadınlar değil, trans
kadınlar ve erkek seks işçileri de var. Ayrıca tüm arz
talep ilişkisi sadece heteroseksüel bir arzu üzerinden gelişmiyor. Misal bir sürü gizli gey var ve bu
adamlar gece karılarının koynuna girmeden önce
cinsiyet değişim ameliyatı olmamış trans kadın
veya erkek seks işçileriyle beraber oluyorlar. Bu anlamda seks işçiliğinin egemen arzu biçimleri dışındaki arzulara alan açan bir gücünün olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu konuyla ilgili daha kapsamlı olarak şu an yaptığım doktora çalışması sırasında düşünüyorum. İktidarın Mahremiyeti’nin detay-

lı değinmediği ve yani bir araştırmaya alan açan bir
soru bu.
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Sessizlik, mekân ve şiddet, seks işçiliğini çalışırken
ele aldığın temel kategoriler. Neden özellikle bu üç
kategori üzerinde durdun?
Bunlar önceden belirlediğim kategoriler olmadı.
Araştırma sırasında bana anlatılan hikayeler ve araştırmacı olarak yaşadığım kendi deneyimlerimden
doğru böyle bir analiz yapısı ortaya çıktı. Sessizlik
üzerine olan kısım devletin hem araştırmacı olarak
beni hem de bedenlerine el koyduğu çeşitli seks işçisi kadınları nasıl sessizleştirdiğiyle alakalı. Bu sessizleştirmenin büyük bölümü yine devletin bu kadınların bedenlerini nerelere yerleştirdiği ve kovalamaya çalıştığı, dolayısıyla mekânla çok yakından alakalı. E bir de tabii anlatılan şiddet hikayelerinin kendisi. Dediğim gibi araştırmada topladığım bilgilerin
sonucu bu üç analitik kategori ortaya çıktı.

“Erkek ve trans kadın seks
işçileri de bu seks ekonomisinin
bir parçası. Onların yaşadıkları
sorunlar, şiddet biçimleri
ve deneyimler, kadınların
yaşadıklarından çok farklı
olabiliyor. Bütün bu değişkenlerin
hepsinin farkında olan ve
hiçbir deneyimi dışlamayan,
etkisizleştirmeyen ve yok saymayan
politik bir dil geliştirmek
gerekiyor. Aksi takdirde feministler
ve seks işçileri arasındaki mesafe
kapanmaktan öte daha da
açılacaktır.”
Kitabinin başında kısaca seks işçiliği hakkında feministlerin şimdiye değin ürettiği farklı söylemlere
değinmişsin. Türkiye’de seks işçiliği hakkında feministlerin ve diğer politik kesimlerin kullandığı politik dili nasıl buluyorsun? Sence mağdurlaştırmak
yerine bireyleri güçlendirecek, farklı koşullardan ve
kimliklerden seks işçilerinin seslerini duyurabilecekleri bir politik söylem nasıl olmalı?
Birkaç şey birden söylemek istiyorum: Birincisi, ne
feministler ne de diğer politik kesimler kendi içlerinde homojen bir bütün değil. Dediğin gibi, sadece mağdur hikayesi üreterek seks işçisi kadınları zavallı, kurtarılması gereken kadınlar olarak kodlayan bir kesim var (ki bu kesim maalesef çoğunlukta). Fakat aynı zamanda bu meselenin çetrefilliliğiyle uğraşan ve daha katmanlı, incelikli analiz
geliştirmek zorunluluğu olduğunu düşünen ve bunun için kafa yoran feminist kadınlar da var. Aslında bu tartışmalar yeni yeni yapılmaya başlandı
ve bunu çok olumlu bir gelime olarak görüyorum.

Hayat kadınlığını sadece bir mağduriyet hikayesi üzerinden anlatmak, seks işçiliği yapan ve farklı
deneyimlerden geçen başka bir sürü kadının dilini
ve hikayesini sessizleştirebileceği gibi, kadınlar arasında ‘kurtulmuş’ ve ‘kurtarılması gereken’ kadın
hiyerarşisini de epey güçlendiren bir faktör. Bu algının kendisi çok tehlikeli: kurtuluş nedir, kim bunun tanımını yapma hakkına sahiptir, kurtulmuş
kadın ne demektir gibi sorularla aslında bu durumu bayağı sorunsallaştırabiliriz.
Bir de tabii sadece kadınlar değil, biraz önce söylediğim gibi erkek ve trans kadın seks işçileri de bu
seks ekonomisinin bir parçası. Onların yaşadıkları
sorunlar, şiddet biçimleri ve deneyimler, kadınların yaşadıklarından çok farklı olabiliyor. Bütün bu
değişkenlerin hepsinin farkında olan ve hiçbir deneyimi dışlamayan, etkisizleştirmeyen ve yok saymayan politik bir dil geliştirmek gerekiyor. Aksi
takdirde feministler ve seks işçileri arasındaki mesafe kapanmaktan öte daha da açılacaktır.
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Son olarak, mahremiyet ilişkileri ile kendini yeniden üreten ve sürdüren bir iktidar kavramsallaştırması aslında iktidar tarafından duygular yoluyla nasıl inşa edildiğimizi de gösteriyor. Seks işçiliği bağlamında bu kavrayış, şiddetle sıkı sıkıya ilişki içinde olan bu mahrem iktidara karşı nasıl bir
direniş/mücadele bicimi önerebilir?
Evet, iktidar bizi belirli duygular yoluyla şekillendiriyor, fakat bu süreci o kadar da pasif ve edilgen düşünmemek lazım. Misal iktidar korku üretiyorsa, buna karşı biz de öfke ve kızgınlık üretiyoruz. Duygular çok büyük potansiyellere sahip
ve aslında insanları etrafında sıkı bir şekilde örgütleyebilme güçleri var. Küçük çevrelere ya da
gruplara sıkışmaktansa, belirli duygular, çeşitli
söylem biçimleri ve yine belirli materyal koşullar
etrafında örgütlenerek iktidarın değişik grupları
ezme biçimleri arasındaki ilişkilere dikkat çekmek
önemli. Farklı biçimlerde ezilen ve dışlanan grupları politik olarak bir araya getirme yolları üretmek, ama bunu yaparken de birinin diğerini hiyerarşik olarak daha aşağıya yerleştirmesinden sürekli imtina ederek yeni politik yollar, alanlar açmak lazım.

D E M O K R A Sİ FA H İ ŞEL E R L E G EL E C E K !
BUSE KILIÇKAYA
Son dönemlerde demokrasi, demokratikleşme, anayasa, yargı, eşitlik kavramlarını duymaktan sıkılmadınız mı? Hemen arkasından baskın, gözaltı, yasak,
suç örgütü, tutuklandı, cezaevi, yaşamını yitirdi…
Peki, sonuç ne biz, siz, onlar ile tıkanan “entelektüellerin” orgazm yarışı…

kuyordu, ama inandığı amaç üstüne gidiyordu. Hatta ben de bir dönem transseksüelim demekten, annemden ve babamdan korkmuştum. Anladım bazen
korkular insana doğru yolu gösteriyor. Yeter ki çıkarsız, menfaatsiz, ne istediğini bilerek mücadeleni
ver hayata karşı, çünkü bu hayat senin…

Her cümle beynimde iç içe girmiş ve anlamını yitirmiş halde tartışılmaya devam ediyor. Kafam karışıyor, duyduklarım yankılanıyor, anlamaya çalışıyorum. Yok yok bende bir sorun var galiba diye düşünüyorum. Neden anlamıyorum ki? Ne yapabilirim
anlamak için diye düşünüyorum. Duyduğum cümleleri anlamlandırmak, anlamak, rahatlamak istiyorum… Bu cümleleri ve benzerlerini araştırıyorum,
her haberi okumaktan, her tartışma programını seyretmekten, makale, köşe yazısı okumaktan, karikatürlere göz gezdirmekten başka bir şey yok elimde…
Bir gün anlayacağım ama biliyorum!

Mücadele mi dedim. Evet, mücadele yumruklar havada, çığlıkları dağların doruklarında duyulurdu
hatta yaşamlar can pazarında tezgâhlarda şekerin,
yağın bulunmadığı dönemde “0” kuruşa peşkeş çekilirdi. Ama mücadele elini vicdanına koyanların mücadelesiydi.
Çığlık atmak, bağırmak istiyorum!!!
Psikologlar sıkıldığında çığlık atmaktan, bağırmaktan utanma diyor. Utanmıyorum, kadın bedeninde “erkek” sesi nasıl gelir başkalarına diye korkuyorum. Başıma neler gelir acaba. Kabahatler kanununa
göre para cezası mı yerim, dövülür müyüm, öldürülür müyüm? Yoksa travesti olduğum için cezaevine
mi atılırım? Evimi özledim… Kendimi biraz da olsa
güvende hissediyorum evimde, en azında evdeki kör
noktaları biliyorum… Sokaklar bomboş ürperiyorum, sanki birisi beni takip ediyor… Yol kenarında
fahişeleri görüyorum, yaşamak için her şeye rağmen
bir çınar gibi yol kenarında bekliyorlar…

Çocukluğum aklıma geliyor, zor günlerdi deyip iç
çekiyorum. Bütün bu tartışmalar benim çocukluk
dönemlerinde de vardı. Evet, hatırlıyorum mermilerin havalarda uçuştuğu, babamın göz altılarında
yarı baygın sokakta herhangi bir yere bırakıldığı,
ölüm haberlerinin pencere önlerine konan güvercin
konuşları gibi gelip gittiği, annemin cam önündeki
bekleyişleri… Şimdi çekilen filmlerde ve dizilerde
seyrediyorum… Ve şu an yolun yarısı yaşımdayken
tam da içinde buluyorum o günden bu güne kendini inşa eden bedenimde. Korkuyorum….
Evet, korkuyorsam doğru bir şeyler yapıyorum. Hatırlıyorum da o dönemde annem ve babam da kor-
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Utanıyorum, başımı eğiyorum…
Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor,
mahcup oluyorum onun duruşundan, sokakta bir
tek fahişeler kalmış… Demek ki diyorum demokrasi fahişelerle gelecek!

larım onlar için bir kaç beden büyüktü. Ben kimsenin cinsel hayatını merak etmiyor, kimseye ‘nasıl o işi yapıyorsun?’ diye sormuyorken, küstahça
bana bu soru defalarca kez soruldu. Varsın sorulsun! Geçmişime baktığım zaman kimsenin kanlı elleri boğazıma dolanmıyor.

GÖKKUŞAĞI
ÇOCUKLARI

Aile yönünden çok şanslıydım. Beni destekleyen bir anneye sahibim. Ama annem de yönelimimi kimseye söylememem konusunda defalarca kez
beni uyardı, çünkü farklı dine inandığı için boğazı
kesilerek defalarca bıçaklanan, ramazan ayında yolda sigara içtiği için öldürülen insanların yaşadığı
bir ilde, sırf ekmek alabilmek için farklı işler yapan
insanların üzerine bombaların yağdığı bir coğrafyada yaşıyorum. Hak verdim anneme. Kendi içimde yaşamaya başladım. Dışarı çıkıp konuşabildiğim
bir iki arkadaşım dışında kimse kalmadı. Cinsel yönelimimi bilmeseler bile, arkadaşlarım -anlamadığım bir şekilde- benim sevgilim olmamasını sürekli
vurgulayıp durdular. Benim yalnızlığım onlara battı. Birileri ile tanıştırdılar ve bu insanları hayatımdan çıkardım. Bir dilek tutuyorum; istemediği bedende yeryüzüne gelen insanların öldürülmediği,
para uğruna kız çocuklarının dedeleri yaşındaki canavarlarla evlendirilmediği, doğduğu yeryüzünden
insanların ayrıma uğramadığı, silah yerine çiçek tutan ellerin olduğu bir yıl diliyorum.

BUKET
25 yılını Doğu’da, varoş bir ilde geçirmiş biri olarak
söylüyorum; her sokakta bir tanıdığınıza rastladığınız ve yaşadığınız ilin geleneklerini benimsemediğiniz zaman burada yaşamak çok zor.
Kendimi bildim bileli cinsel yönelimim kadınlaraydı, yani bu dergiyi okuyanların da bildiği üzere,
sonradan canım istedi diye olan bir şey değil. Bunu
gel de insanlara anlat! İlk tepkileri: “Ne yani, sen
bir kadının elini tutup, gözlerine bakarak ‘seni seviyorum’ mu diyorsun?” Evet, ben sadece seviyordum. Platonik aşklarım da oldu. Uğrunda günlerce
ağladığım, içki sofralarına meze yaptığım aşklarım
da oldu, ama sadece sevdim.
Diğer soruları ise: “O işi nasıl yapıyorsunuz?” Cinselliğin bir tabu olarak sayıldığı bir ilde, benim aşk-
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Bizler gökkuşağı çocukları, insanı insan olarak gördük. Tüm toprakların insandan daha değersiz olduğunu bildik ve severek yaşıyoruz birbirimizi.

KADINLAR
KARAR
MEKANİZMALARINDA
OLMALI!

Buse: Vildan Hanım öncelikle hoş geldiniz. Etkinliğimize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ka-Der kadın adayları destekleyen bir
örgüt, Selma Aliye Kavaf Ka-Der’in desteklediği bir kadın olabilir mi? Ayrıca Ka-Der, trans bir
kadını destekliyor mu?
Vildan Yirmibeşoğlu: Hoş bulduk. Ka-Der seçimle gelinen ya da atamayla gelinen karar mekanizmalarında kadınları görmek istiyor. Bu kadınlar elbette Ka-Der’in tüzüğünde yazılan; kadınlar için çalışacak, kadınları destekleyecek, kadın politikalarını destekleyecek kadınlar olacak. Önemli olan bu
bakış açısı, bu anlayış. Diğer yandan siyasi partiler
açısından baktığımızda bütün partilere eşit mesafede bakan, politika farklı yollardan gitmekse farklı yollardan bu işi yaparım diyecek olan, ama yine
kadın dayanışmasına inanan kadınların yer alması için çabalayan bir dernek. Tek tek kadınlar değil, trans kadın ya da herhangi bir biçimde kadınları destekleyecek kişilere verilecek destek, zaten tüzüğü gereği çalışma anlayışı bu şekilde.

20 Kasım Nefret Suçları Konferansı
kapsamında “Trans bireylere yönelik
şiddet ve yasal talepler” paneli
konuşmacılarından Kadın Adayları
Destekleme ve Eğitim Derneği (KaDer) Genel Sekreteri, avukat Vildan
Yirmibeşoğlu ile Buse Kılıçkaya’nın
kadınların siyasi temsiliyeti ve
Ka-Der’in çalışmaları üzerine
yaptığımız söyleşi.

BUSE KILIÇKAYA
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Feminizm, toplumsal kadınlık ve erkekliğin kurulu olduğunu ve değişebileceğini söylüyor. Ancak mücadele sürecine baktığımızda, biyolojik
heteroseksüel kadın mücadelesi verildiğini düşünüyoruz. Sizin bu konuda hakkında fikriniz
nedir?
Ka-Der öz açısından baktığımız zaman “kadınlar
için”in altını çiziyor. Ama bununla beraber toplum içinde demokrasinin gerçekleşmesi için, insan
hakları için ne gibi eksiklikler varsa, sorunlar varsa,
ona da parmak basıyor. Doğrudan doğruya kadınlar dese de, toplumda farklı erkeklerle yaşıyoruz.
Biyolojik kadın, ama kendisi kadınlıktan değil, erkeklikten hoşlanıyor, kendisini değiştiriyor. Onların da mutlu olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu özgürlük için yapılan mücadelede, hakları istemede,
bu çalışma içersinde olabilecek her kesimden insan, her kesimden insanın özgürce yaşayabileceği
ortamı yaratmak için aynı zamanda mücadele veriliyor. Şöyle söyleyeyim mesela bir anayasada talepler ortaya konulurken en çok önemsenen noktada genel insan haklarına müdahale edilmemesi
için altı çiziliyor bazı konuların. Şunları istiyoruz
derken, doğrudan kadın yok işin içinde, ama bu

“İnsan hakları ve demokrasi
için mücadele ediyoruz diyen
bir sürü kelli felli adamlar,
kadın hareketine kadın
mücadelesine, feministlere
karşı gülerek ve dalga geçerek
bakıyorlar. Aynı şekilde
LGBT bireylere de. Orada bir
nevi erkek egemen yapının
kemikleştiğini görüyoruz.”

egemen yapıyı değiştirmeye yönelik en küçük bir
şey yapmıyorlar. Bunu talep eden insanlara karşı
da, ister feministlere olsun, ister LGBT bireylere
karşı olsun, sıcak bakmıyorlar açıkçası. Çok karşı duruşları yok, ama desteklemiyorlar da. En son
anayasa ile ilgili bir çalışmada anlatılan, çok beğenilen sevilen ismi de olan birisi döndü, bir başka
arkadaşıma dedi ki, “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali, çok fazla şey istiyorsunuz,
ama istediklerinizin hiçbiri olmayacak”. Sanki dua
eder gibi söyledi. Burada bakıyorsun, bu insan aydın bir insan, sol hareketin içinde olmuş, mücadele vermiş. Ben neredeyim, niçin bu adamla aynı
ortamdayım diye düşünüyorsunuz, ama bu her şeyin ötesinde erkek egemen sistemin ne kadar güçlü
olduğunu, ne kadar zor kırılacağını gösteriyor. O
yüzden mücadele alanı ve dayanışma alanı çok geniş değil, hem feministlerin hem de LGBT bireylerin diye düşünüyorum.
Peki, buna şunu ekleyebilir miyiz, birçok erkek
birçok yerde yeri geldiğinde, “Ben insan hakları
savunucusuyum, ben kadın hakları savunucusuyum” diyor, ama bir şey yapmıyor az önce belirttiğiniz gibi. Ama birçok kadının “Ben savunucuyum ve feministim” dediği yerden, kadına yönelik şiddeti konuştuğu yerden, translara yönelik
şiddeti içine almadan konuşması, onun da kendi
içinde bir yerde iktidar algısını beslendiğini veya
bakış açısının sabit olduğunu göstermiyor mu?
Kısmen katılıyorum söylediğinize. Bazıları kendi
sorunlarını görmekten, bir nevi at gözlüğüyle kendi yaşadıklarını görüyor, başka bir şeye çok bakmıyor ya da diyor ki, ben anladığım yerden bu işi
çözerim ve bakarım. Böyle diyenler var, ilgilenmeyenler, farkındalığı olmayanlar var. Farkında olup
bu beni hiç de ilgilendirmiyor diyenler de var. Erkek bakış açısının bir şekilde kadınlar üzerinden de
kurgulanıp beslenmesi olayı da var.

toplumda beraber yaşıyoruz, kimse hak ihlaline uğramasın, kimse kimsenin üzerine baskı yapmasın.
Bütün bunların olabilmesi için de şuna da inanıyoruz, karar mekanizmasında olacak kadınlar. Bir kesimin kadınları olmasın, toplumun çeşitli kesimlerini temsil etsin. Sendikalı bir kadın olsun, öğretmen bir kadın olsun, iş kadını olsun, ama bu arada azınlık gruplar içersinden de kadınlar olsun. Ermeni bir kadın da olsun. Kendini azınlık içerisinde
hisseden her kadın, bunların içerisine transları da
koyarsanız translar da olsun.
İnsan hakları hareketinin ve örgütlerinin LGBT
bireylere bakışı ve yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında ben de bu konuda biraz yakınacağım. İnsan hakları ve demokrasi için mücadele ediyoruz
diyen bir sürü kelli felli adamlar, kadın hareketine kadın mücadelesine, feministlere karşı gülerek
ve dalga geçerek bakıyorlar. Aynı şekilde LGBT
bireylere de. Orada bir nevi erkek egemen yapının kemikleştiğini görüyoruz. Başka alanda devlete karşı çıkan, birçok şeyi değiştirmek isteyenler, o

Kadın olmak başlı başına yetmiyor, erk üzerinden
kadın iktidarı dediğimiz şey belki de var olan kadınların sesini o noktada kesiyor ve belki de kadın güçlenmesi bundan dolayı da kendini tam
anlamıyla hak ettiği yerde bulamıyor diyebiliriz.
Katılıyorum.
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1. Pembe Hayat KuİrFest
UĞUR YÜKSEL

AÇILIŞ TÖRENİ

Pembe Hayat KuirFest’in Açılış Töreni 17 Kasım
Perşembe günü Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda
yapıldı. Çok sayıda konuğun katıldığı ve büyük bir
izdihamın yaşandığı gecede trans performans sanatçısı Seyhan Arman, KuirFest’e özel olarak hazırladığı şovunu sergiledi.

Türkiye’nin ilk kuir festivali Pembe Hayat KuirFest 17-24 Kasım tarihleri arasında
Ankara’da yapıldı. Amerika’dan Kanada’ya,
İsveç’ten Hollanda’ya, 15 ülkeden 50’ye yakın
LGBT temalı film ilk kez Ankaralı sinemaseverlerle buluştu.
Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans
(LGBT) Dayanışma Derneği’nin düzenlediği
Festival, LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa ve
şiddete dikkat çekerken, Türkiye ve dünyadan
kuir sanatçıları bir araya getirdi.

Batu Ekmekçi ve Berna Anıl’ın, müzik tarihinin
unutulmaz kuir şarkılarını söyledikleri mini bir konserle başlayan Açılış Töreni’nin sunuculuğunu ise,
Pembe Hayat Derneği’nin kurucularından ve Teslimiyet filminin oyuncularından Buse Kılıçkaya yaptı.
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LGBT bireylere yönelik uygulanan ayrımcılığa dikkat çekilen gecede, Buse Kılıçkaya bu festivalin
Türkiye’deki LGBT bireyler için bir düş olduğunu
belirtti ve şunları söyledi:

“Derneğimiz Pembe Hayat’ın düzenlediği KuirFest,
herkesin, hissettiği cinsel kimlikte yaşayabileceği, sırf
cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden dolayı dışlanmadığı, şiddet görmediği, öldürülmediği bir hayatın mümkün olduğu inancıyla çıktı yola. Bizler sırf eşcinsel olduğumuz için dışlanmaktan, sırf biseksüel olduğumuz için gizlenmekten, sırf trans oluğumuz için
şiddet görmekten yorulduk. Bizler “Eşcinsellik hastalıktır” diyen bakanlar istemiyoruz artık. Polisin hiçbir
gerekçe göstermeden bizleri zorla karakola götürmeye, gözaltına almaya çalışmasını istemiyoruz. Sokakta
yargılayan, yadırgayan, hatta saldırgan bakışlara maruz kalmak istemiyoruz. Medyanın bizleri marjinalleştirmesini, ucubeleştirmesini, hayatlarımızı üçüncü
sayfa haberlerine dönüştürmesini istemiyoruz. Okulda, işte, sokaklarda ötekileştirilmeden yaşamak istiyoruz. Yeni Anayasa’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavramlarına yer verilsin istiyoruz. Nefret söylemi ve suçları ile ilgili bir mevzuat oluşturulsun istiyoruz. Ayrımcılığa karşı bizi güvence altına alacak bir
yasa istiyoruz. Her gün ölüm kalım mücadelesi verdiğimiz hayatlarımız için yaşam hakkı istiyoruz. Ve biz,
sırf eşcinsel olduğu için ailesi tarafından ölümle cezalandırılan Ahmet Yıldız’ın başına gelenlerin, başka
insanların başına gelmesini istemiyoruz.”
Festival’in açılış filmi ise, Antalya Film Festivali’nde
büyük ilgi gören ve ayakta alkışlanan ZENNE adlı
filmdi. M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, 2008’de
eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’a adadıkları film, Ankara galasını Festival
kapsamında yaptı. Geceye filmin yönetmenlerinin
yanı sıra oyuncuları Kerem Can, Erkan Avcı, Tilbe
Saran, Ünal Silver, Tolga Tekin ve Bulut Reyhanoğlu da katıldı.

FİLM GÖSTERİMLERİ
Ğ: Türkiye sineması Ankara galasını
KuirFest’te yaptı

Festival’in Türkiye sinemasının en yeni örneklerine yer verdiği “Ğ” bölümünde ZENNE ve Nar
Ankara’da ilk kez Pembe Hayat KuirFest’te seyirciyle buluştu.

56

Festivalin açılış filmi de olan ZENNE’nin ikinci gösterimine de ilgi büyüktü. Sinemaseverler, biletleri
günler öncesinden tükenen filmi izleyebilmek için
merdivenleri bile doldurdu. ZENNE’nin gösterimi
ardından salonda başlayan ve uzaması nedeniyle sinemanın kafesine taşınan söyleşi saatlerce sürdü.

Ümit Ünal’ın Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü”nü kazanan filmi Nar’ın
gösteriminde de benzer bir izdiham yaşandı. Bir
kadının kendi adaletini aramasıyla başlayan bir
hikâyeyi anlatan filmin gösterimine, yönetmeni
Ümit Ünal’ın yanı sıra yapımcısı Türker Korkmaz,
oyuncuları İrem Altuğ, İdil Fırat ve kurgucusu Çiçek Kahraman da katıldı. Film, Türkiye sinemasında hasret kaldığımız gerçeklikte lezbiyen karakterler
yaratmayı başarıyor ve seyirciden de geçer not alıyor.

lanan ve LGBT sinemasının en prestijli ödülü sayılan Teddy Ödülü’nü almış filmler dikkat çekiyordu. Bu yılın Teddy’lerinde “En İyi Film” seçilen Arjantin yapımı Yok (Ausente, 2011) ve Teddy Jüri
Ödülü’nü alan Fransa yapımı Tomboy (2011) seyircinin en çok ilgi gösterdiği filmlerin başında geliyordu. Festival’in ayrıca Teddy Ödülleri’nden de bir konuğu vardı. Michael Stuetz Türkiye’nin ilk kuir film
festivalini yerinde görmek ve bilgi paylaşımında bulunmak için festivalin konuğu olarak Ankara’daydı.
Festivalde ayrıca Tomboy’un gösterimi ardından
Pembe Hayat Derneği’nden Aras Güngör, transerkeklik üzerine bir konuşma yaptı.

kÜLT:
Kuir Sinemanın klasikleri gösterildi

Kuir Sinema’nın unutulmaz filmlerine ayrılan
“kÜLT” bölümünde dört film gösterildi. Türkiye sinemasının bugün bile izlendiğinde farklı tatlar sunan klasikleri Köçek (1975) ve Dönersen Islık Çal
(1992) ile Jean Genet’nin 1950 tarihli filmi Bir Aşk
Şarkısı (Un Chant D’amour) ve Todd Haynes’ın ilk
kurmaca uzun filmi Zehir (Poison, 1991) “kÜLT”
bölümünün filmleriydi.

L-Tarih:
Anne Lister’ın anısına

Festival’in lezbiyen tarihinin öncü kadınlarına yer
verdiği “L-Tarih” bölümünün ilk konuğu, 19. yy’da
yaşamış lezbiyen şair Anne Lister oldu. Sappho’dan
beri edebiyat dünyasında dilendirilmeyen kadın kadına aşkı, yeniden sözcüklere döken Anne Lister’ın
ölümünün 170. yılı nedeniyle, BBC televizyonu tarafından çekilen Bayan Anne Lister’ın Gizli Günlükleri (The Secret Diaries Of Miss Anne Lister) ve Gerçek Anne Lister (The Real Anne Lister, 2010) sinemaseverlerle buluştu.

Gökkuşağının Altında:
Dünya sinemasının en yenileri

Festival’in “Gökkuşağının Altında” bölümünde
Almanya’dan Fransa’ya, Portekiz’den Arjantin’e son
yılların ödüllü ve seçkin LGBT temalı filmleri Ankara’da ilk kez KuirFest’te görücüye çıktı:
Berlin Film Festivali’nde Panaroma bölümünde
gösterilen ve CICAE (Uluslararası Sanat ve Deneme Sineması Konfederasyonu) Ödülü’nü alan Ander (2009); İspanyalı yönetmenler Jon Garaño ve
José María Goenaga’nın birlikte yönettikleri 80 Gün
İçin (For 80 Days, 2010); Lübnanlı oyuncu Amor
Hakkar’ın Birkaç Günlük Mola (A Few Days Of
Respite, 2010); Koş Lola Koş (Lola Rennt, 1998),
Cennet (Heaven, 2002), Koku (Perfume: TheStoryof a Murderer, 2006) filmleriyle kendine özgü bir
dil yaratmış Almanyalı yönetmen Tom Tykwer’den
Üç (Three, 2010); Sabine Bernardi’nin dünya galasını Berlin’de yapan ve Rainbow, Honolulu ve Oslo
LGBT film festivallerinden ödülle dönen filmi Romeolar (Romeos, 2011); Odete (2005), O Fantasma (2000) gibi eşcinsel sinemanın modern klasikleri arasında yer alan filmleriyle tanıdığımız Portekizli
yönetmen João Pedro Rodrigues’nin bol ödüllü filmi Erkek Gibi Ölmek (To Die Like A Man, 2009)…
“Gökkuşağının Altında” bölümünde, 1987’den beri
Berlin Film Festivali kapsamında dağıtılmaya baş-

Biz Bir Aileyiz:
Aile kurumu masaya yatırıldı

Aile kurumunu masaya yatıran “Biz Bir Aileyiz” bölümünde Aynı Fark (Same Difference, 2011) ve Taçsız Kraliçe (The Queen Has No Crown, 2011) filmleri gösterildi.
Bu yıl Berlin’de Panorama bölümünde gösterilen
Taçsız Kraliçe’nin İsrailli yönetmeni Tomer Heymann, filmin gösterimine katılmak ve seyircilerin
sorularını yanıtlamak için Ankara’daydı.

KuirBelgesel:
En iyi belgeseller KuirFest’te
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Pembe Hayat KuirFest’in festivallerden ödüllerle dönmüş belgeselleri buluşturan KuirBelgesel bölümünde, Danimarka yapımı Nasılsın? (How Are
You, 2011); Marie Losier’in yönettiği ve Teddy
Ödülleri’nde En İyi Belgesel seçilen Genesis ve Lady
Jaye’in Şarkısı (The Ballad of Genesis and Lady Jaye,
2011); Sevgilimi Ben Vurdum (I Shot My Love,
2011) ve Çürük (Çürük –The Pink Report, 2010)
adlı filmler gösterildi.

kendini kuir olarak tanımlayan kişilerin hikâyelerini
bir araya getiren dört film gösterildi.
Gösterimlere festival ekibinden ve Pusula: Gökkuşağı Ailesi (Our Compass, 2010) filminin yönetmeni Tess Vo da katıldı. Tess Vo, sivil aktivizm deneyimi üzerinden, LGBT gençlere yönelik Nefret Suçları Karşısında Kuir ve Trans Direniş Hareketleri ve
Direnişin Sanatı: Görünürlük Yaratmak ve Nefretle
Mücadele Etmek başlıklı iki atölye düzenledi.

TranScreen Seçkisi:
10 kısa film gösterildi

Türkiye’nin ilk kuir festivali
Pembe Hayat KuirFest 17-24 Kasım
tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.
Amerika’dan Kanada’ya, İsveç’ten
Hollanda’ya, 15 ülkeden 50’ye yakın
LGBT temalı film ilk kez Ankaralı
sinemaseverlerle buluştu.

Pembe Hayat KuirFest’e özel hazırlanan bir diğer konuk program ise, Amsterdam’da düzenlenen TranScreen Film Festivali’nden geldi. Almanya, Amerika, Avustralya, Filipinler, Hollanda ve Kanada’dan
toplam 10 kısa filmin gösterildiği bu bölüm için,
TranScreen Film Festivali’nden Paul ter Veld
KuirFest’in konuğu olarak Ankara’daydı.

KuirKısa:
Kısa film tutkunlarına

Festival’in kısa filmlere ayırdığı bu bölümde
Türkiye’den Gürcan Keltek’in Fazla Mesai, Deniz
Buga’nın Onur Hikâyesi, Brezilyalı yönetmen Daniel Ribeiro’nun bol ödüllü Eve Yalnız Gitmek İstemiyorum (I Don’t Want to Go Home Alone, 2010) ve
Amerika yapımı Olmayan Aşkın Şarkısı (Non-Love
Song, 2009) filmleri gösterildi.

Festivalde Taçsız Kraliçe filmini de izlediğimiz İsrailli yönetmen Tomer Heymann, bir diğer filmi Sevgilimi Ben Vurdum’un gösterimine, sevgilisi Andreas Merk’le birlikte katıldı. Film, Heymann’ın dedesinin Nazi Almanya’sından kaçmasının ardından,
yetmiş yıl sonra doğduğu topraklara, Almanya’ya
gelmesini ve burada hayatını kökten değiştirecek
dans sanatçısı sevgilisi Andreas Merk’le tanışmasını anlatıyordu.

ETKİNLİKLER

Festival’in “Kuir Sinema Tarihinden” bölümünde
gösterilen Köçek’in ardından Bel Kıran Translar:
Köçekler başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Osmanlı’nın
en büyük eğlencelerinden biri olan köçeklere bugün
ne olduğunu sorgulayan söyleşiye trans aktivist Belgin Çelik ve akademisyen Tolga Yalur konuşmacı
olarak katıldı.

Festival’in en çok konuşulan filmlerinden biri de
Ulrike Böhnisch’in yönettiği Çürük’tü. Eşcinselliğin Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’nde ‘psikoseksüel bozukluk’ olarak kabul
edilmesini ve askerlikten muafiyet gerekçesi sayılmasını sorgulayan film, Türkiye’de ilk kez Pembe Hayat
KuirFest’te gösterildi. Ulrike Böhnisch gösterim için
Ankara’daydı ve seyircilerin sorularını yanıtladı.

Kanada’dan Kuir Bakış:
Reelout işbirliğiyle

Kanada’nın en önemli kuir festivali sayılan Reelout,
Pembe Hayat Kuir Fest’e özel bir bölüm hazırladı. “Kanada’dan Kuir Bakış” bölümünde Kanada’da
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Festival kapsamında ayrıca, katılanların keyifli dakikalar geçirdiği, bir yandan da toplumsal cinsel kimliklerini sorgulayacakları atölyeler de düzenlendi.
Faysal Tekoğlu’nun eğitmenliğinde yapılan KuirTango Atölyesi, Milen Nae’nin yönetiminde DragKing: Bir Erkeklik Deneyimi Atölyesi ve Kendi Dildonu Kendin Yap Atölyesi, Hacettepe Üniversitesi
Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olan sanatçı Necla Rüzgar yönetiminde Duvar Boyama Atölyesi
KuirFest’in en eğlenceli etkinlikleri oldu.

BEHZAT
BALYOZA
KARŞI
YÖNETMEN
DOĞAN ÜMİT KARACA
İLE BİR ANKARA SÖYLEŞİSİ

SİNEM KUZUCAN
Ankara’da çekilen Behzat Ç.
dizisi yayınlandığı günden
beri tartışma konusu. Hem
konu edindiği olaylar hem
de polis teşkilatını TV’ye
yansıtma biçimi ile ilgili. Tüm
bu tartışmalar devam ederken
dizinin 48. bölümü trans
nefret cinayetlerine odaklandı
ve Pembe Hayat aktivistleri
de dizinin bu bölümünde yer
aldı. Sinem Kuzucan dizinin
yönetmenlerinden Doğan Ümit
Karaca ile Lubunya için görüştü.

Behzat Ç. reyting yönünden çok iyi noktalarda.
Bu popülerlik sizce neden kaynaklanıyor bir polisiye dizisi açısından.
Sosyolojik olarak tabi ki tek bir tane sebebi olmuyor, birçok şeyden etkilenebiliyor. Bence öncelikle
şöyle bir durum var; Türkiye dizi tarihinde bu minvalde böyle bir proje olmadı. Bu şekilde bir polisiye dizi hiç yapılmamıştı. Televizyonda her dönem
bir şeylerin modası oluyor aslında. Örneğin, Doğu
Anadolu’da çekilen ağaların, ailelerin olduğu töre
üzerinden yürüyen diziler moda oldu; bir tanesi tutunca öyle birçok dizi çekildi. Başka dönem, konaklarda geçen ve romanlardan uyarlanan bir dizi
furyası başladı. O moda oldu, o da devam etti. Bir
dönem Karadeniz dizisi yapıldı. Hiç yoktu mesela, ondan sonra Karadeniz dizileri olmaya başladı.
Behzat Ç. şimdi sanırım polisiye modasını bir parça başlattı, çünkü Behzat Ç.’den sonra, kötü polislerin olduğu birkaç proje daha başladı. Ama onlar
bu kadar uzun soluklu olmadı. Televizyonda samimiyeti çok kaybettiğimizi düşünüyorum ben. Sansasyonel şeyler daha çok ön plana çıkıyor. İşte aile
içerisinde amcasının karısıyla birlikte oluyor, ondan ayrılıyor, bilmem ne, tecavüzle başlıyor... Bazı
bölümler, hikayeler, sürekli sansasyonel hikayeler
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var. Bunlar prim yapıyor. Behzat Ç. bunlardan tamamen farklı ve çok gerçek olan bir şekilde başladı. İnsanların dışarıda sokakta karşılaşabileceklerini düşündükleri bir adam Behzat. İyi bir adam değil, bir kahraman değil, Süpermen gibi bir şey değil. Uçamıyor, 10 kişinin arasına girip onların hepsini dövüp oradan tek bir çiziksiz çıkamıyor. İyi bir
koca değil, ailesi yok. Eşine iyi bir koca olamamış,
kızına iyi bir baba olamamış. Kızı intihar ediyor 18
yaşındayken ve iyi bir baba olamadığı için bundan
dolayı da sorumlu ve kendini sorumlu hissediyor.
Abisine iyi bir kardeş olamamış, babası onun yüzünden kalp krizi geçirip ölmüş. İyi bir evlat olamamış. İyi olabildiği hiçbir şey yok Behzat’ın aslında. Cinayet çözmek konusunda iyi. Sadece bu işte
adam çok iyi, ama onu da gelişmiş metotlarla değil,
hissiyatıyla maneviyatıyla, kendi içindeki vicdanıyla, adalet duygusuyla çözüyor. Sokaktaki insanlar
da aslında o televizyondakiler kadar kahraman değil, hiçbiri uçamıyor. Maddi sıkıntıları var herkesin. Behzat’ın da var. İçki içiyor çok. Biz hepimiz
çok içiyoruz bence. Behzat gibi adamlar var, Harun gibi çocuklar var. Hani genelde çok haz edilmeyen bir polis kesimi var, ama Harun da eve gidince, babası höt diyince korkuyor, annesinin ku-

“İnsanların dışarıda sokakta
karşılaşabileceklerini
düşündükleri bir adam
Behzat. İyi bir adam değil, bir
kahraman değil, süpermen
gibi bir şey değil. Uçamıyor,
10 kişinin arasına girip onların
hepsini dövüp oradan tek bir
çiziksiz çıkamıyor.”

gerekir” vs diye bir ayıplaması yok veya alkolikler,
uyuşturucu kullananlar, alanlar satanlar kötüdür
diye bir ayrımı yok. İşlenen bir cinayet var, onun
katilini buluyor her kim olursa olsun. Katili bulmaya çalışıyor ve katili bulamadığı zaman bu durumdan rahatsız, çünkü katledilmiş kişinin hakkını savunamadığını ve onun hakkını savunabilecek
tek kişinin kendisi olduğunu düşünüyor.

zusu, hala kız kardeşine ağabeylik yapıyor. Bir saniye sonra bakıyorsun, sorgu odasında adamın birini
dövüyor, ama diğer tarafta küçük bir çocuk aslında. O bakmasıyla, gülmesiyle, Eda’ya aşık olmasıyla, utanmasıyla, sıkılmasıyla gerçek insani özellikleri taşıyor. Bunlar ve bence bizim insanların ne kadar dejenere olsak da şöyle bir tarafları var: Merhamet. Bizde hala çok özel bir duygu olduğunu düşünüyorum. İnsanların birini merhametli gördüğünde, kendilerini ona yakın hissettiği bir durumumuz
hala var. Behzat işkence yapıyor, adam dövüyor filan, ama bir adalet duygusunun olduğunu biliyoruz, merhametli bir adam aslında.
Ama işkence de var diyorsunuz.
Kötüleri dövdü, bizim sığınağımız o. Hatalar yapmadığını söylemiyoruz. Hatalar yapıyor tabi. Behzat kimsenin sembolü değil aslında. Emniyet teşkilatının sembolü değil. Bizim için, “bütün polisler böyledir”in sembolü değil. Behzat diye bir adam
var. Hasbelkader bu adam polis. Otobüs şoförü de
olabilirdi. Bu sokaktaki bir adamın, böyle sıkıntıları olan problemler yaşamış olan bir adamın, bir
tarafta da iyi yapabildiği bir şey var. İşkence yapıyor, ama mesala “travestiler kötüdür, temizlenmesi
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Behzat Ç’de hep hayatın içinden şeyler var. Özellikle bu son sezonda Cumartesi Anneleri bölümü oldu. Translarla ilgili çekilen bölüm. Konuları neye göre seçiyorsunuz?
Bizim zemin aldığımız bir roman var. Emrah Serbest’in romanı. Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi ve
dizi o romandan uyarlamadır. İki tane kitabı var.
Bir cinayet masası polisinin karşısına çıkabilecek vakalarla ilgili aslında hadise. Hadisenin renklenmesi,
çeşitlenmesi, izlenilebilir olması için de farklı cinayetler olması gerekiyor. Bu dizinin içselliği bu cinayet olacak ki bunlar çözsünler. Biz de çekelim. Her
şey hayal ürünüdür, ama bunun inandırıcı olması
için de insanların bu durumla karşılaşabileceklerini düşünmeleri lazım. Gecekondu mahallesinde diyelim ki, illa gecekondu semtinde olması şart değil.
Tutucu bir ailedir, kızlarını dışarıda birisiyle görmüşler, öldürmüşler. Biz böyle bir şey hayal ediyoruz. Niye hayal edebiliyoruz, yoksa birilerinin uzaylıları öldürmesi gerekecek. Kişiler ve kurumlarla ilgili göndermeler de hayal ürünü, ama toplum olarak çok alınganız bu konularda maalesef. Bölümlerin birinde güvenlik görevlileriyle ilgili olarak “bu
malların hepsini güvenlik yapıyorlar” gibi bir diyalog geçti. Bundan dolayı bütün güvenlik görevlileri çok alınmışlar, “biz mal mıyız” diye. Siz mal değilsiniz tabii ki. İşte Harun tuvaletten çıktı. Orada
cübbe asılıydı. Hatadır tabii, saygısızca bir harekettir, ama “Harun yapabilir mi” diye düşünün bir an.
Bütün avukatlar bundan alındı ve tepki gösterdiler.
Görüyorsun işte, hamamda bir hadise olsa, diyecek
ki tellaklar biz öyle miyiz; berberler yüzünü kesiyor,
“ulan berberler böyle mi”... Bir mesleki alınganlığımız var. Başkalarının mesleğine söylenen bir şeyden
kimse alınmıyor, ama kendi meslekleriyle ilgili bir
hadise geçtiğinde, “biz böyle miyiz” diyoruz. Hayır,
tabii ki siz de öyle değilsiniz, ama her meslekte, iyi
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insanlar var, kötü insanlar var. Ve bir hadisenin olması gerekiyor. Bütün hadiseler işsiz güçsüz veya aidiyetsiz insanlarla gerçekleşmediği için biz de açıyoruz gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine bakıyoruz,
işlenen cinayetlere. Bu ülkenin çözülmüş, çözülememiş cinayetleri, olayları var. Bir şekilde cinayete
hikaye çekiyorsak, adam öldürme şekilleri bir şekilde benzeyecektir yani.
Trans nefret cinayetleri ile ilgili bölüm üçüncü
sayfa haberlerinden mi çıktı yani?
Bu bizim geçen sezondan beri aslında işlemek istediğimiz bir konuydu. Cumartesi Anneleri gibi, çünkü bu memlekette olan her şeye aslında değinebiliriz. O zenginleştiriyor. İnsanlara inandırıcı ve samimi gelmesi açısından da etrafında olacak hadiselerin canlanması gerekiyor. Trans cinayeti değinmediğimiz bir konuydu, ama bu ülkede böyle bir şey var.
Bu ülkede ve her ülkede olduğu gibi, bu insanlar var.
Onlar bu ülkenin dışından değiller. Başlarına gelen
hadiseler var. Aynı Cumartesi Anneleri’nin haklarını savunması gibi veya bir Hrant Dink olayı gibi büyük olaylardan bahsediyorum. Ülkenin tamamının
bildiği veya sıradan olay addedilen namus cinayeti
gibi veya sokak ortasındaki kavgadan kaynaklanan
tesadüfî bir cinayet gibi, o da bu ülkedeki hadiselerden biri. Biz de artık bu konuya değinebiliriz dedik.
İnsanlar bir de bu yönünden baksın istedik. Pavyonlarla ilgili bir bölüm çekmiştik. Pavyondaki konsomatris kızlardan birinin öldürülmesi ile ilgili. Pavyonların bizde sadece kötü, ahlaki olarak düşük insanların çalıştığı ve gittiği yerler olarak bir imaj var,
ama baktığımızda durum öyle değil. Orada insanlar çalışıyor. Bu insanların aileleri var, ailelerine bakmak zorundalar. Orada garsonlar var, şefler var, solistler var, konsomatris kadınlar var. Bir insan varsa,
onun bir hikâyesi vardır. Orada olmasının bir gerekçesi vardır. Orada akşam beşte altıda karavana çorbalar, yemekler çıkar. Çalışma saatleri diğer insanların hayatlarına göre farklı olan bir işyeridir. Burada
bir hayat var, burada bir işyeri var, buraya gelen insanlar var. Tek bir taraftan bakıp da kötü diyemeyiz.
Ben de gidiyorum oraya. Oraya batakhane diyen de
gidiyor. Travesti bölümünde de öyle, sokakta bir hayat var. İnsanlar bir şekliyle bu hayatın içinde. Kimisi isteyerek olabilir, istemeyerek olabilir, mecbur kal-

mış olabilir. Ve bu insanların gördüğü ölüm tehlikeleri var, cinayetler var, işkenceler var, haksızlıklar var.
Bu ülkede trans olmak bir ayrımcılık nedeni.
En büyük ayrımcılık nedenlerinden bir tanesi
de seks işçiliği. Sizin daha önce trans bireylerle oturup sohbet etmişliğiniz var mıydı bu diziden önce?
Yok, hayır ilk defa arkadaş olduk. Böyle bir sohbet
durumu olmadı, çünkü karşılaşacağımız zemin olmadı aslında.
İşte bu da medyanın söylemleri üstünden sizin gibi translarla karşılaşmayan birçok insanın
farklı düşünmesine yol açıyor ve önyargıyı besliyor. 1-0 hayata yenik başlıyoruz.
Bir sıfırdan daha fazla malesef. Çünkü toplumun
kapalı olmasından ve kabul etmeyişinden kaynaklanan bir şey. Bu toplum için kabul edilmesi
imkânsız bir durum. Aslında “sapkınlık” olarak görülüyor en basit ifadesiyle. Normalin dışında ve tercih edilmiş bir yol olarak görülüyor. Bu sapkın yolu
tercih eden de sapıktır gibi sert. Hiç tanımadan ve
bilmeden vardığımız netice.
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Trans bireylerle bölüm çekerken, herhangi bir
zorluk yaşadınız mı? Bir yönetmen olarak trans
yerine başka bir oyuncu da oynatabilirdiniz.
Bir oyuncu, transı hakikaten oynayabilir. Transtır,
ama oyunculuk yeteneği yoktur. Bu trans olup olmamakla alakalı bir şey değil. Bir yetenek gerektirir, eğitim gerektirir. Eğitimle düzeltilmiş, törpülenmiş arttırılmış yeteneği mutlaka gerektirir. Bazı insanlarda da bu yetenek vardır, oyuncu değillerdir ve
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Bu bölümde gerçekten translar oynasın
istedik. Kendi yaşadığı zorluğu en iyi o
insan ifade edebilir. Diğerininki ikinci
bir katkı koymak üzerine, anlayacak ki
anlatsın. Trans zaten biliyor hayatını,
ama o da oynayabilsin kameranın
karşısında.

Behzat Ç. bu konuyu işler, yani bu dizide bunun olması çok mümkündür. Senaristimizin başka bir hassasiyeti vardı. Bir sahne ile ilgili olarak, “Ben sordum, bu hitap doğru değil ağabey” dedi. Sokaktaki
laf bu değildir. Ve şunu dedi hassasiyetinden dolayı,
“biz ilk defa televizyonda transları konu alacağız. İlk
sahnesi, bir küfürle başlayamaz; kötüymüş gibi olurlar” dedi. Ben de dedim ki, “ama hayat böyle bir şey,
burada bir durum var ve o sokaktaki hadisenin cereyan eden olayın karşılığı senin yazdığın laf değil,
orada ben olsam ve birisi şişe atıp geçse, ben de aynı
tepkiyi veririm”. Şunu yapmaya çalışmadık mesela,
“travestileri iyi gösterelim, onların buna ihtiyacı var,
dışlanıyorlar zaten, biz iyi gösterelim” yapmadık.
Ne olduysa, inandırıcı olan neyse, biz onu gösterelim. İzleyenler, zaten hayata bizim baktığımız açıdan
bakan insanlardır. Eee demek ki bize olanı, olduğu
gerçeklikle yansıtma kısmı düşüyor.

kendilerini oynamayı becerebilirler. İnsanın kendini
oynaması zordur aslında. Benim en rahat çalıştığım
bölümlerden biriydi. Bugüne kadar çok zor çalışmalar oldu. Ankara’da oyuncu bulma sıkıntımız da var.
Bir buçuk iki senedir çalıştığımız bir iş bu, kaynakları da tüketmekteyiz. Oyuncu olmak o kadar kolay
değil. Artık eğitimlilerden falan da geçtik, bakıyoruz olur mu yapabilir miyiz deneme çekimleri... Evet
yürüyelim. Bu bölümde gerçekten translar oynasın
istedik. Kendi yaşadığı zorluğu en iyi o insan ifade
edebilir. Diğerininki ikinci bir katkı koymak üzerine, anlayacak ki anlatsın. Trans zaten biliyor hayatını, ama o da oynayabilsin kameranın karşısında. Bizi
çok zorlamasın kamera karşısında. Zamanla yarışıyoruz, onu da telafi edebilelim. Hem de gerçek olsun. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bölümde hiç kimseyle ilgili bir sıkıntı yaşamadık.

Bu bölüm yayınlandıktan sonra, siz yönetmen
ve bu işin emekçisi olarak, nasıl bir etki yapmasını istersiniz? Bana göre diziler ne kadar mesaj
vermiyor deseler de mutlaka bir mesaj içeriyor.
Çok zor soru bu ya...

Behzat Ç.’nin bu bölüm nedeniyle RTÜK tarafından sansürlenme ihtimali var mı?
Yok hiç aklımızdan geçmedi. Böyle bir haber de
gelmedi.
Yayınlandıktan sonra peki?
Göreceğiz. Biz her bölümde bunlarla karşılaşmaya
hazırız, sadece bu bölümde değil. Mesela alkolle ilgili uyarılar resmi olarak gelmiş. Bir tane uyarımız var
alkolle ilgili. Bir kınamamız var, “pavyona gidiyor
polisler böyle midir” diye. Çok küfür ediliyor diye
var. Çocukların gelişimini, eğitimini v.s. olumsuz etkiliyor diye, yayın saati daha ileriye alındı. Cumartesi Anneleri bence işlenen işlenebilecek en sert konulardan biriydi. Onunla ilgili bir uyarımız yok mesela. Bizim için de sürpriz. Onlar da bekliyorlardır,
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Ülkedeki transfobi ve homofobiyi biliyorsunuz.
Buna ilaç olacak veya kanaati ters olanların fikirlerinin değiştirileceği bir bölüm olacağını düşünmüyorum. Bu başka bir konu da olsa böyledir. Ne yapabilir, insanların görmediği veya yokmuş gibi davrandıkları hayatların burada yanı başında biz nasıl varsak -biz dedikleri biz kimse artık- onlar nasıl varsa, diğerleri de var. Ve birbirlerinden de farklı değiller. Hayatta olmaları gereken insanların olduğunu bir kez daha anlatabilirse ne mutlu bize,
ama hiçbir dizi veya hiçbir bölümün bir şeyleri değiştirebileceği veya kökünden etkileyebileceği güçte olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca böyle bir misyonları yok. Çok ciddi bir enformasyon yağmuru
var zaten her tarafta. Ülkemizde kırktan fazla televizyon kanalı var; yayında sanıyorum altmış yetmiş tane dizi film var. Bunlar sürekli eksiliyor, değişiyor. Haberler, belgeseller, başka programlar var.
Bir milyon şey var ve bu da onlardan bir tanesi.
Niye izliyorlar bu insanlar bu bölümleri? Behzat
Ç.’nin söylemini, seçtiği hikayeleri, konuları ve iş-
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leyiş biçimini kendilerine yakın gördükleri, doğru
olduğunu düşündükleri ve haz ettikleri için izleyecekler. Bu insanlar zaten translara da çok kapalı bir
gözle bakmıyorlardır diye düşünüyorum. O kadar
ayrımcılıkla bakmıyorlardır.
Toplumda ayrımcılığa uğrayan kesimler Behzat
Ç.’yi izliyor gibi bir anlam çıkıyor.
Yok, genelde öyle değil.
Ayrımcılıktan yana olmayanlar gibi mi?
Yani şöyle diyelim, Sonay Hanım Behzat Ç. için,
solcuların Kurtlar Vadisi demişti. Sanırım daha çok
sol görüşlü insanlar izliyor. Sol görüşlü insanların
da en azından hani bakış açılarını yansıttığını düşünüyorum ben.
Türkiye’de polisiye dizilere baktığımızda, biraz
önce dediniz Behzat Ç. uçmuyor ama öbür dizilere baktığımızda bir uçmaları eksik, kanatları yok. Behzat Ç. polis teşkilatını eleştiriyor mu
yoksa yansıtıyor mu?
Behzat Ç. kendisini yansıtıyor sadece. Behzat diye
bir adam var. Bu onun hikayesi, bu onun vicdanının hikayesi, onun hayatının hikayesi. Bu adamın hayatla başka bir derdi var. Doğru bildiği şeyler için mücadele ediyor. O sırada yanlış olan bazı
emniyet mensupları da olabilir, yanlış olan bürokrat da olabilir, yanlış olan mahalledeki bir adam da
olabilir. Kim yanlışsa, onunla mücadele ediyor. Bir
şeyi yansıtmak, sembolize etmek üzerine bir hadise değil. Nasıl ben yönetmenlik yapıyorum, bütün
yönetmenleri temsil edemem. Onun mesleği polislik, kimi zaman temsil ediyor, kimi zaman da eleştiriyor. Suça karışmış bazı polisler de var. Kendi meslektaşlarının bunu yapabilmesi vicdanına sığmıyor.
O üniformanın kirlenmesi veya o görev kapsamının kötüye çekilmesi içine sinmiyor. Etiketin iki tarafına farklı fiyat yazan bakkal da sinmiyor onun
içine. Onun sıkıntısı o adaletle ilgili. Kendi içindeki adalet duygusu, kağıt üstündekiyle bazen uyuşuyor, bazen uyuşmuyor.
Biz Pembe Hayat olarak altı yıldır örgütlü mücadele veriyoruz. Bu camianın en fazla ayrımcılığa uğradığı yer de kolluk kuvvetleri. Bugüne ka-
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dar polis şiddetine ilişkin çok fazla raporlarımız
var. Bunu bir polisiye dizide izlemek bizim için
de ayrı bir ironi aslında. Siz polis şiddetini nasıl görüyorsunuz? Son zamanlarda İzmir’de karakolda polisin bir kadına şiddet uygulamasıyla
ilgili video çıktı. İzmir’de iki sene önce bir transa dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle -tabi bu
gerekçe doğru değil, biz biliyoruz, olayı raporladık- bir transı vurdu polis. Ankara’da biz polis
şiddetini raporlamaya başladığımız zaman, kafamıza poşet geçirip Mamak çöplüklerine atılıyorduk. Son zamanlarda 1 Mayıslarda orantısız
güç diye bir şey çıktı. Artık biraz polis devletine
gidiyor gibiyiz. Behzat Ç.’ye baktığımız zaman,
Behzat Ç.’nin olduğu polis çok farklı bir yerde.
Siz bu ikilem hakkında ne düşünüyorsunuz?
Korkuyla bakıyorum, çünkü polisin asli görevi,
yasal görevi, halkın güvenliğini sağlamaktır. Kötü
olanlarla, suça karışmış olanlarla mücadele etmek,
toplumun düzeni için şart, ama silahlı bir güç üniformasını, yasaları kullanarak şiddet uyguluyorsa...
Özgürlüğünü elinden alabilirsiniz, gözaltında tutabilirsiniz v.s. mahkemeye sevk edilir ve en nihai karar da orada verilir. Onun dışındaki şiddet ve cebir
unsurlarına tabii ki karşıyız ve korkuyla bakıyoruz.
Toplumda herkesin başına gelebilecek bir şey olarak bakıyoruz. Üniversite harçlarını protesto eden
öğrencilerin gördüğü şiddet de bundan çok farklı değil. Hopa’da bir protesto sonrasında kalp krizi geçirip ölen bir öğretmen var. Bu protesto sonrasında evlerinden toplanan insanlar var. Toplumun
tamamına yayılan bir korku var. Bundan dolayı bu
meslekle aslında bağdaşıp yakışmayacak bir şey,
ama mesleğin kullanılarak bu şiddetin uygulanması ve yayılmasına vesile olması çok korkutucu bir
şey. Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil.
Temennimiz, en kötü polis Behzat olsun. En azından biliyorum ki vicdanı var. Şiddeti doğal dürtü
olarak görmemesi gereken ilk meslek polislik, çünkü belinde silah, üzerinde üniforma, kelepçe, cop
var. Benden daha güçlüsün zaten. Herhangi bir vatandaştan zaten daha güçlüsün. Duruş olarak zaten
orantısızız ve senin beni kollaman gerekiyor. Seçtiğin meslek bu çünkü senin. Bu toplumdaki her bireyi koruman gerekiyor. Beni kendinden koruyacak duruma geldiysek çok feci, çok korkutucu.

