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Kendi ülkemize bakabilmek…
Merhaba,
Elinizdeki kitapç›¤›n tek bir derdi var: Tan›mak ve tan›ﬂmak. Hem
kendimizi daha iyi tan›mak hem de karﬂ›m›zdakiyle daha yak›ndan
tan›ﬂmak...
Lezbiyenlerin ve biseksüel kad›nlar›n kendi ülkelerine dönüp
bakacaklar› bir yol haritas› çizmeye çal›ﬂt›¤›m›z bu kitapç›kla, as›rlard›r
gizemli bir kutu sand›klar› lezbiyenleri ve biseksüel kad›nlar› merak
edenlere de kutunun içinde asl›nda çok da “farkl›” bir ﬂey olmad›¤›n›
göstermeye çal›ﬂt›k.
Bilmediklerimiz, görmediklerimiz, duymad›klar›m›z de¤il belki
içindekiler; ama bazen bilinmesi istenmeyen, gösterilmeyen,
duymam›z engellenenler… Bu yüzden ses verelim istedik. Herkesin
heteroseksüel varsay›ld›¤› bu dünyada, biz kimseyi 'bir ﬂey'
varsaymadan, herkes okusun, bir ﬂey bulsun diye ses verdik.
Asl›nda nereden baﬂlasak bilemedik, sonra da bir türlü bitiremedik…
Bu kitapç›k fikri de, kapsam› da y›llar öncesinden belirlenmiﬂ ve
esin kayna¤› çok önceden paylaﬂ›lm›ﬂ, tasla¤› haz›r bir metni içeriyor.
1999 y›l›nda Sappho'nun K›zlar›, “Lezbiyenler Hakk›nda” adl› bir
broﬂür ç›karm›ﬂt›. Çok büyük bir ilgi gören bu broﬂür k›sa sürede
tükenmiﬂ, soranlara arﬂivimizden ç›kar›p “aman dikkat” diye
gösterdi¤imiz tarihi bir belgeye dönmüﬂtü. O günden bugüne seneler
geçti ve dilimizden düﬂürmedi¤imiz yeni, güncellenmiﬂ bir
broﬂür/kitapç›k ihtiyac› ise sürekli artt›. “Lezbiyenler Hakk›nda” adl›
broﬂür, bir ilkti ve çok de¤erli bir tarihi sakl›yordu içinde. Bu kitapç›¤›n
içeri¤inde de göreceksiniz; Sappho'nun K›zlar›'n›n broﬂürü
kitapç›¤›m›z›n iskeletini ﬂekillendirmeye çok yard›mc› oldu. Ete
kemi¤e büründürürken de onlar›n sözlerini birebir taﬂ›d›k sayfalar›m›za.
Hemen her bölümde bu broﬂürden al›nt›lar bulacak ve Sappho'nun
K›zlar› ile daha yak›ndan tan›ﬂacaks›n›z.
Önemli bir noktay› da hemen belirtelim: Bu broﬂür “lezbiyenler
hakk›nda”yd›; çünkü o zamanlar biseksüel hareketi bugünkü gibi
olgunlaﬂmam›ﬂt› ve bizler de biseksüel kad›n bilincine uzak
oldu¤umuzdan “hepimiz lezbiyeniz” diyorduk. Kad›nlar› seven her
kad›n lezbiyendi bizim için, erkekleri de seviyor olmas› bizim konumuz
d›ﬂ›ndayd›. Bugün, bu yaklaﬂ›m›n bir çeﬂit görmezden gelme ve
ötekileﬂtirme içerdi¤inin bilincinde olarak, biseksüel kad›nlar›n sadece
kad›nlar› seven yönlerini dikkate alarak, 'biseksüel' diye ayr›ca
belirtmeye gerek duymama gibi bir tav›rdan politik olarak da
kaç›n›yoruz.
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Yararland›¤›m›z bir di¤er önemli kaynak ise, elbette Kaos GL
dergisiydi. Birçok bölümde, dergide daha önce yay›nlanm›ﬂ olan
yaz›lar›n bazen tam metnini bazen de al›nt›lar›n› okuyacaks›n›z.
Burada yine bir hat›rlatma yapal›m: Kimi yaz›lar Kaos GL arﬂivinin
çok eski say›lar›ndan al›nd›¤› için, o zaman›n koﬂullar› içinde
de¤erlendirilmesi gerekiyor. T›pk› yukar›da belirtti¤imiz biseksüelli¤e
bak›ﬂ gibi, bugün radikal bir ﬂekilde de¤iﬂmiﬂ yaklaﬂ›mlar içeren
metinlerle de karﬂ›laﬂabilirsiniz. Baz› kavramlar bugün kullan›ld›klar›
hallerinden farkl›. Bunlardan en önemlisi “gay” sözcü¤ü, 1999-2000
Aral›k-Ocak say›s›ndan önceki tüm metinlerde, ‹ngilizce'den aynen
al›nd›¤› ﬂekliyle yaz›lm›ﬂ. (Bu sözcü¤ün tarihçesi için “Tan›mlar”
bölümüne bakabilirsiniz.) Biz de orijinal metne sad›k kalmak ad›na
de¤iﬂiklik yapmad›k. Bu nedenle, okurken tarihlere bakmay› unutmay›n.
Yaraland›¤›m›z kaynaklardan söz ederken “bugünden sözler de
olsun” amac›yla Kaos GL'nin web sitesinde düzenledi¤imiz “S›kça
Sorulan Sorular” anketini ve gelen yan›tlar› da unutmamal›y›z. Bu
anketteki sorular›n bir k›sm› yine Sappho'nun K›zlar›'n›n broﬂüründen
yararlan›larak haz›rland›. Geri kalan sorular da, bugüne kadar birçok
insan›n bize yöneltti¤i önyarg›l›, merakl›, kimi zaman ciddi bir
ayr›mc›l›k bar›nd›ran ve sözel ﬂiddet olarak de¤erlendirilebilecek
tan›kl›klar›m›zdan seçmeler. Dileriz ki kutunun aç›lmas› iﬂe yarar ve
bundan sonra bu sorularla daha az karﬂ›laﬂ›r›z.
Ankete verilen yan›tlar›n, farkl› bak›ﬂ aç›lar›ndan, birbirinden
ba¤›ms›z bireylerin farkl› tepkilerinden haberdar olmak ad›na ufuk
aç›c› olaca¤›n› ve kimi zaman gülümseyerek kimi zaman k›zarak
okuyaca¤›n›z cümlelerde kendinizden de bir ﬂeyler bulaca¤›n›z›
düﬂünüyoruz. Kim bilir; bu sorularla bir dahaki olas› karﬂ›laﬂmam›zda,
ﬂimdiye kadar akl›m›za gelmemiﬂ bu yan›tlardan faydalan›r›z.
Evet, bu kitapç›¤› haz›rlarken bir yol haritas› çizmeye, elimizden
geldi¤ince geniﬂ bir co¤rafyadan bakmaya çal›ﬂt›k; gitmedi¤imiz
ülke, ﬂehir, kasaba kalmas›n, herkes bir ﬂeyler bulabilsin, beklentiler
karﬂ›lans›n istedik. Kusursuz olma iddias›nda de¤ildik yola ç›karken.
Bu yüzden kimse al›nmas›n, gücenmesin, k›zmas›n. Gözümüzden
kaçm›ﬂ ülkeler oldu¤unu ya da yanl›ﬂ koordinatlar verdi¤imizi
düﬂünüyorsan›z bunu bizimle paylaﬂ›n.
Asl›nda nereden baﬂlasak bilemedik, sonra da bir türlü bitiremedik
demiﬂtik ya; do¤ru. Daha söylenecek çok söz var, gidilecek daha
çok ülke... Bu yüzden üç noktayla b›rakt›¤›m›z yerden baﬂka kad›nlar
devam etsin istedik.
Son olarak, bu kitapç›¤›n oluﬂmas›nda eme¤i geçen herkese
teﬂekkür ediyoruz. Onlars›z bu yola ç›kamazd›k.
Burcu Ersoy
Kaos GL
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bölüm:

0

Tan›mlar / Kavramlar
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C‹NSEL YÖNEL‹M
Belli bir cinsiyetteki bireye karﬂ› süregelen duygusal, romantik
ve cinsel çekimi ifade eder. Cinselli¤i oluﬂturan dört unsurdan
biridir.
Cinsellikle ilgili di¤er üç unsur ise;
•Biyolojik cinsiyet,
•Toplumsal cinsiyet kimli¤i (erkek ya da kad›n olmaya iliﬂkin
psikolojik duyum)
•Toplumsal cinsiyet rolüdür (eril ya da kad›ns› davran›ﬂlar›
belirleyen kültürel normlara uyum).
Tan›mlanm›ﬂ üç cinsel yönelim ise;
-Kiﬂinin kendi cinsiyetinden birine yönelmesi eﬂcinsellik,
-Kiﬂinin karﬂ› cinsiyetten birine yönelmesi heteroseksüellik,
-Kiﬂinin her iki cinsiyete de yönelmesi biseksüelliktir.
Cinsel yönelim, duygular› ve kendilik kavram›n› içerdi¤i için
cinsel davran›ﬂtan farkl›d›r. Bireyler davran›ﬂlar›yla cinsel
yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi etmeyebilirler de.
EﬁC‹NSEL: Kendi cinsinden olanlara duygusal, erotik ve
cinsel yönelim içinde bulunan kad›n veya erkektir.
Gey: Bu terim, eﬂcinsel kurtuluﬂ hareketiyle birlikte ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu süreçte, "homoseksüellik"ten politik bir kopuﬂ
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. "Homoseksüel" kelimesi, t›p taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂ oldu¤u halde, "gey" kelimesi, ayn› cinsten insanlar›n
birbirlerine karﬂ› duygusal, erotik, cinsel yönelimleriyle
yaratt›klar› hayat tarz›n› tan›mlamak için, eﬂcinsel bireyler
taraf›ndan ortaya konmuﬂtur. Baﬂlang›çta hem kad›n hem
erkek eﬂcinselleri kapsayan bir sözcük olmakla beraber,
günümüzde sadece erkek eﬂcinseller kendilerini ifade etmek
için kullanmaktad›rlar; ancak ‹ngilizcedeki karﬂ›l›¤› olan “gay”
sözcü¤ü yurtd›ﬂ›nda gündelik konuﬂmada her iki cinsiyet için
de kullan›labilmektedir. Bu kelimenin, Türkçe'ye, ‹ngilizce'den
oldu¤u gibi al›nmas› 1980'lere rastlar. 2000'li y›llardan itibaren
de, ﬂu an kullan›lan haliyle, okundu¤u gibi yaz›lmaktad›r.
Lezbiyen: Lezbiyen ﬂair Sappho'nun yaﬂad›¤› Lesbos (Midilli)
adas›n›n isminden türetilmiﬂ bir terim olup, duygusal, cinsel,
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erotik yönelimleri kendi cinsinden bireylere yönelik olan
kad›nlar› tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.
B‹SEKSÜEL: Kendi cinsine ve ayn› zamanda karﬂ› cinse
duygusal, erotik ve cinsel yönelim içinde bulunan kad›n veya
erkektir.
HETEROSEKSÜEL: Duygusal, cinsel ve erotik olarak karﬂ›
cinsten kiﬂilere yönelmiﬂ olan kad›n ya da erkek. Kendili¤inden
ve zorunlu olarak, toplumda egemen var oluﬂtur. Bu
kendili¤inden ve zorunluluk hali, heteroseksüel bireylerin
kendilerini "heteroseksüel" olarak tan›mlamalar›na bile gerek
duyulmamaktad›r. Bu durumdaki bireyler, kendini "eﬂcinsel"
ya da "heteroseksüel olmayan" diye tan›mlayan bireylerin ortaya
ç›kmas›n› kavrayamamakta, "homofobik" ve "heteroseksist"
olabilmektedir. Do¤al olarak bu durum, bütün heteroseksüellerin
heteroseksist oldu¤u anlam›na gelmemektedir.
TOPLUMSAL C‹NS‹YET K‹ML‹⁄‹
TRANSEKSÜEL: Hem erkek hem de kad›n için geçerlidir.
Kiﬂi erkek oldu¤u halde kad›n olmay› isteyebilir, kad›n oldu¤u
halde erkek olmay› isteyebilir. Ancak transeksüel, daha çok
ruhsal e¤ilimler için belirleyici bir kelimedir. Kiﬂinin
davran›ﬂlar›ndan çok iç dünyas›nda kendisini karﬂ› cinsten biri
gibi görmesi, hissetmesidir. Bu yüzden transeksüelleri d›ﬂ
görünüﬂlerinden belirlemek söz konusu de¤ildir. Çünkü
kendilerini karﬂ› cinsten hissettiklerini d›ﬂ görünüﬂlerine her
zaman yans›tmazlar.
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TRAVEST‹: Daha çok d›ﬂ görünüﬂle ve davran›ﬂlar›yla karﬂ›
cinse ait olma iste¤ini ifade eder. Halk aras›nda travesti
dendi¤inde daha çok “kad›n k›l›¤›ndaki erkekler” akla gelse de
travesti kelimesi asl›nda hem erkek hem de kad›n için geçerlidir.
Travestiler, karﬂ› cinsin eﬂyalar›n› kullanmaktan, karﬂ› cinsin
giydi¤i k›yafetleri giymekten, ait olmak istedi¤i cinsin davran›ﬂ›n›
sergilemekten zevk alan kimselerdir. Yani bir travestiyi d›ﬂ
görünüﬂü ve davran›ﬂlar›ndan tan›mak mümkün. Halk aras›nda
ameliyatla kad›n olmam›ﬂ, yaln›zca d›ﬂ görünümü ve
davran›ﬂlar›yla kad›n kimli¤ine bürünenleri; transeksüel de
giyim ve davran›ﬂlardan öte ameliyatla kad›n olanlar› belirlemek
için kullan›lan yerleﬂmiﬂ kelimelerdir.

TRANSGENDER: Ameliyat olmuﬂ ya da olmam›ﬂ kad›n veya
erkeklerden biyolojik cinsiyetine ve görünümüne bir ﬂekilde
müdahale edenlerin tamam›n› kapsayacak ﬂekilde, travesti ve
transeksüel için kullan›lan genel ifadedir. Yurtd›ﬂ›nda
kullan›lmakla birlikte ülkemizde bu terim çok fazla yayg›nl›k
kazanmam›ﬂt›r.
TOPLUMSAL C‹NS‹YET/B‹YOLOJ‹K C‹NS‹YET:
‹ki sabit toplumsal cinsiyet kimli¤i oldu¤u düﬂüncesinin
ötesine geçmek, baz›lar›m›z için yeni ve baﬂ etmesi güç bir
fikirken, baz›lar›m›z için hayat›n ta kendisi. “Biyolojik cinsiyet”
ve “toplumsal cinsiyet” ayr›, ancak ba¤lant›l› kavramlard›r.
Biyolojik cinsiyet, genel olarak, bir insan›n penis, testisler,
vajina, rahim ve benzeri biyolojik özellikleri üzerinden tan›mlan›r.
Bunlar anatomik bak›mdan bir kiﬂiyi kad›n ya da erkek olarak
tan›mlayan özelliklerdir. “Toplumsal cinsiyet” ya da t›pta
kullan›lan terimiyle “cinsellik kimli¤i” ise çeﬂitli anlamlarda
kullan›l›r. Bazen “toplumsal cinsiyet” kavram›yla toplumsal
cinsiyet rolleri ya da ifadeleri -belli bir zaman döneminde belli
bir kültürde “erkeksi” ya da “kad›ns›” kabul edilen davran›ﬂ
özellikleri- kastedilir. Bu özellikler, saç ﬂekli ve giyim stilinden,
insanlar›n konuﬂma ya da duygular›n› ifade etme tarzlar›na
kadar uzanabilir. “Toplumsal cinsiyet” kavram›, toplumsal
cinsiyet kimli¤ini -erkek, kad›n ya da transeksüel olarak
kendimize dair içsel alg›m›z›- ifade etmek için de kullan›labilir.
TOPLUMSAL C‹NS‹YETE DAYALI ﬁ‹DDET TÜRLER‹
HOMOFOB‹: Eﬂcinsellere yönelik önyarg› ve nefreti anlat›r.
Bir tür kayg› ve korku ifadesidir.
TRANSFOB‹: Travesti ve transeksüellere yönelik önyarg› ve
nefreti anlat›r. Biyolojik cinsiyetinden dolay› kendisinden
beklenen seksüel ve toplumsal rollere uymayarak cinsiyet
de¤iﬂtirenlere karﬂ› bir tür kayg› ve korku ifadesidir.
HETEROSEKS‹ZM: Bir tür ›rkç›l›kt›r. Kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k olan seksizmin (cinsiyetçilik), heteroseksüel olmayanlara
yönelik halidir. Heteroseksizm, heteroseksüelli¤i bir zorunluluk
olarak görme ve biricik varoluﬂ biçimi olarak dayatma halidir.
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HETEROSEKS‹ST: Heteroseksizmi savunan kiﬂidir.
Heteroseksüellik d›ﬂ›nda hiçbir varoluﬂu kabul etmez ve
heteroseksüel olmayanlara ﬂiddete varan fizik ya da psikolojik
terör uygular.
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Her Kad›n
Heteroseksüel De¤ildir
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Her kad›n›n heteroseksüel olmad›¤›n› bilmeyen var m›
ki, böylesine gereksiz bilgilendirme içeren bir baﬂl›k
att›k, diye durup sorabilirdik kendimize. Ama sormad›k;
çünkü aksini söylemedikçe herkesin heteroseksüel
varsay›ld›¤› bir dünyada yaﬂ›yoruz. Bu nedenle, hiç
kimse, karﬂ›s›na heteroseksüel de¤ilim diyen biri
ç›kmad›¤› sürece heteroseksüelim demeye gerek
duymuyor. Lezbiyenlerin ve biseksüel kad›nlar›n
yaﬂad›¤› yok say›lma, kendimizi ve cinselli¤imizi
keﬂfetmemize olanak vermeden, heteroseksüelli¤in tek
cinsel yönelimmiﬂ gibi sunulmas›n›n sonucu
oldu¤undan, bütün kad›nlar için bir dayatmad›r asl›nda.
‹ﬂte bu yüzden, kendimizi tan›mam›za ve anlamam›za
engel olan bu dayatmay› ortadan kald›rarak hep birlikte
özgürleﬂece¤imize inand›¤›m›z için, “Lezbiyenler ve
Biseksüel Kad›nlar Vard›r” demek yerine, “Her Kad›n
Heteroseksüel De¤ildir” diyoruz.
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Bir kad›n lezbiyen/biseksüel oldu¤unu nas›l anlar?
Hiç kimsenin akl›na heteroseksüel oldu¤unu nas›l anlad›¤›
sorusu geliyor mu?
Hemcinslerine duygusal, cinsel ilgisi olan kad›n lezbiyendir.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z toplumda, kad›n›n kendi cinselli¤ini
tan›mlayabilmesi, ﬂekillendirmesi oldukça zor. Kad›n do¤du¤u
andan itibaren evlenmesi ve çocuk do¤urup büyütmesi için
yetiﬂtirilir. Heteroseksüel olsa bile bu döngü içinde kendi
bedenini tan›makta, bedeninin olanaklar›n› keﬂfetmekte
zorlanaca¤› için, lezbiyenli¤ini fark etmesi ve yaﬂam›n› buna
göre organize etmesi de oldukça güç. Zaten, hiçbir kad›n›n
lezbiyen olabilece¤i düﬂünülmez; lezbiyen kad›nlar bile
kendilerini keﬂfetme sürecinde kendilerine ayn› kuﬂkuyla
yaklaﬂ›rlar. ‹ç bar›ﬂ›n› yakalam›ﬂ, özgüvenini sa¤layabilmiﬂ
lezbiyenlerin genelde yaﬂad›klar› üç aﬂama var. Bu aﬂamalar›n
zamanlar›, süreleri, yaﬂama ﬂekilleri kiﬂiden kiﬂiye farkl›l›k
gösterir. Bu aﬂamalar› ﬂu ﬂekilde k›saca özetleyebiliriz:
Keﬂfetme: Bir kad›n›n, hemcinslerine karﬂ›, dostluk diye
tan›mlanamayacak hisler içerisinde oldu¤unun fark›na vard›¤›
aﬂamad›r. Her kad›n bu aﬂamay› ayn› sürede ve ayn› yaﬂ
döneminde yaﬂamayabilir. Bu süreç bireyden bireye
farkl›laﬂabilir. Baz› kad›nlar bu aﬂamay› çok küçük yaﬂlarda
yaﬂayabilirken, baz› kad›nlar da bu aﬂaman›n daha geç yaﬂlarda
yaﬂanabilece¤i görülebilir. Kad›n bu aﬂamay› bir hemcinsine
aﬂ›k olarak ya da bir hemcinsiyle duygusal-cinsel paylaﬂ›m›
sonucunda da keﬂfedebilir. Kendi içsel e¤ilimlerinin
hemcinsleriyle iliﬂkili oldu¤unu (bir kad›na aﬂ›k olmad›¤› halde
de) fark›na varabilir. Etraf›ndaki di¤er kad›nlar da (kutsanm›ﬂ)
kad›n-erkek iliﬂkisinden bahsederken kendisinin hiç de onlar
gibi hissetmedi¤ini ayr›msar. ‹ﬂte bu farkl›l›¤›n fark›na varma
kad›n›n kendini keﬂfetme sürecinde önemli bir ad›md›r.
Kabul Etme: Kad›n bu aﬂamada hemcinslerine duygusalcinsel bir e¤ilimi oldu¤unu kendisine itiraf eder. Bununla
beraber art›k hemcinslerine duygusal-cinsel yönelimi
oldu¤unun, yani lezbiyen oldu¤unun bilincine ermiﬂtir.
Aç›lma (Coming Out): Toplumumuzda eﬂcinsellik yokmuﬂ
gibi görülmekte. Eﬂcinsellikle ilgili kitaplara, yaz›lara ve eﬂcinsel
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gruplara ulaﬂmak bu konu ile ilgili sorular›na yan›t bulmak ve
kendisi gibi olan di¤er insanlara ulaﬂmak kad›n için zor olmakta.
Kendini kabul etmiﬂ lezbiyen, art›k kendisi gibi olan insanlara
ulaﬂma çabas›na girer, eﬂcinsellikle ilgili eserlere ulaﬂmak
ister. Bu nedenle de eﬂcinsel insanlar birbirleriyle bu ba¤lant›y›
kurmak için, zor da olsa bir çaba içerisindeler. Çünkü tüm
insanlar gibi eﬂcinseller de yaﬂamlar›n›n önemli bir alan›n›
oluﬂturan bu yönlerini özgürce konuﬂabilme ve yaﬂayabilme
özlemi içindeler. Kendilerini anlayabilecek insanlara ulaﬂarak,
gerek özel anlamda paylaﬂ›mlar›n› gerekse kimlik anlamda
eﬂcinselli¤ini yüksek sesle konuﬂmak iste¤ini duyarlar.
Bugün toplumumuzda eﬂcinsellik yokmuﬂ gibi görüldü¤ü ve
hatta lanetlendi¤i için bir kad›n›n lezbiyen oluﬂunun fark›na
varmas›, bunu kabul etmesi ve di¤er lezbiyenlere ulaﬂmas›
çok sanc›l› olmakta. Kad›nlar, lezbiyen oluﬂlar›n›n bilincine
içinde bulunduklar› sosyal yap›lanman›n kurumlaﬂmalar›ndan
dolay› daha mücadeleci bir süreçle ulaﬂmaktalar. Sonradan
fark›na vard›¤› bu kimlikle bar›ﬂ›k yaﬂamak ve bunu bu sosyal
yap›lanmaya karﬂ› yüksek sesle dile getirmek çok zor oldu¤u
kadar, çok da önemli bir konu.
Sappho'nun K›zlar›
Kad›n›n di¤er kad›nlara karﬂ› hissetti¤i ilgi, çekim, cinsi
dürtülerin zaman içinde ergenlikten sonra dahi kaybolmamas›
cinsel yönelimini anlamas› için yeterlidir. ‹lkokul ça¤lar›mdan
beri kad›nlara ilgim oldu, ne ergenlikte ne yetiﬂkinlikte hiçbir
zaman eksilmedi, zaman zaman artt›¤› bile oldu. Ben bir
biseksüelim.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Karﬂ› cinsten hoﬂlanm›yor, elektrik alm›yorsan ve karﬂ› cinse
aﬂ›k olam›yorsan eﬂcinselsindir, bu kadar.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Bir baﬂka kad›na aﬂk ya da cinsel çekim duydu¤unda tabii
ki...
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33

12

Ergenlik öncesi yaﬂlarda fark›nda olmadan hemcinslerine
duydu¤u ilgi, ergenlik ve sonras›nda lezbiyenlik ya da
biseksüellik olarak isimlendirilir. Bir kad›n her ﬂeyin zaten
fark›ndad›r.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21

Hemcinsine duydu¤un ilk yak›nl›kla birlikte duygular›n›,
kendini sorgulad›kça, zihindeki tabular y›k›ld›kça kabulleniﬂ
baﬂlar. Kendine ne kadar dürüstsen o kadar kolay kabullenirsin.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
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Lezbiyenlik biyolojik mi, yoksa psikolojik mi?
Hiç kimsenin akl›na heteroseksüelli¤in nedenlerini
sorgulamak geliyor mu?
Hiç kimsenin akl›na heteroseksüelli¤in biyolojik mi psikolojik
mi oldu¤u sorusu gelmez. Oysa eﬂcinsellik, heteroseksüelli¤in
normal kabul edilip yüceltildi¤i toplumlarda norm d›ﬂ› bir
yaﬂam tarz› olarak görüldü¤ü için nedenleri ﬂiddetle aran›lan
bir ﬂeydir. Bir kad›n›n hemcinsine duygusal, cinsel e¤ilimler
göstermesi ille de psikolojik ya da biyolojik bir temellendirmeye
ihtiyaç duymaz. As›l önemlisi böyle bir duygulan›m› hissediyor
olup olmamakt›r. Karmaﬂ›k insan yap›s›n› aç›klamak ne kadar
zorsa, tamamen insani bir duygulan›m ve etkileﬂim olan böyle
bir ﬂeyi aç›klamak da o kadar zor. Hissedilir ve yaﬂan›r, iﬂte
o kadar!… Eﬂcinsellik, heteroseksüellik gibi ola¤an bir var
oluﬂ olarak görülmedi¤i için bu soru hep sorulur ve bu sorunun
alt›nda yatan eﬂcinselli¤in bir bozukluk, bir hastal›k olarak
alg›lanmas›d›r. Yan›t› ne olursa olsun ataerkil bir toplumun
muhtemel yaklaﬂ›m› eﬂcinselli¤i iyileﬂtirme yönünde olacakt›r
ki, bu durumun örnekleri tarihte mevcut.
Sappho'nun K›zlar›
Bu, eﬂcinselli¤in düzeltilmesi gereken bir bozukluk oldu¤u
ve nedeni bulundu¤u zaman da ortadan kald›r›lmaya yönelik
çal›ﬂmalara baﬂlanaca¤›n› hissettiren bir söylemdir.
.
An›l Üver, lezbiyen, 28
E¤er toplumsal de¤erleri çok küçük yaﬂlarda benimsememiz
nedeniyle heteroseksüelli¤e koﬂullanmasayd›k (ya da, eﬂcinsel
kimli¤imizi önce kendimiz kabullenene kadar bile çok büyük
iç mücadelelerden geçmek zorunda kal›p art›k farkl› olas›l›klar›
kald›racak enerjimiz kalmad›¤› için iki biyolojik cinsten sadece
birine yöneldi¤imize kendimizi inand›rmasayd›k), asl›nda
hepimiz zaman zaman her iki cinse de çekim duyard›k; birine
daha fazla, daha s›k, daha yo¤un… Ama yine de potansiyel
olarak her insan biseksüel olurdu san›r›m.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Tamamen bilinçli bir kalp hastal›¤›d›r.
Füsun Demir, lezbiyen, 30
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Lezbiyen/biseksüel oldu¤umuzu herkese söylemek zorunda
m›y›z?
Hiç kimsenin akl›na heteroseksüel oldu¤unu herkese
söylemek zorunda m› oldu¤u sorusu geliyor mu?
Yaﬂad›¤›m›z toplumda kad›nlar, lezbiyen olduklar›n› gizlemek
zorunda kal›yorlar. Bunun için sadece söylememek yetmemekte,
kendini gizlemek isteyen lezbiyen bir de heteroseksüelmiﬂ gibi
rol yapmak zorunda kalmakta. Toplumun lezbiyenli¤e bak›ﬂ›
olumsuz oldu¤u, televizyonda, kitaplarda, dergilerde
lezbiyenlikten olumsuz bahsedildi¤i için genelde lezbiyenler,
yaﬂamlar›n›n bu yönünü etraflar›ndaki insanlarla paylaﬂmaktan
çekiniyorlar. Kendisi ile ilgili herhangi bir ﬂeyi etraf›ndakilerden
gizleyen insan›n bunun huzursuzlu¤unu duymas› çok do¤al.
Çünkü insan kendini paylaﬂmak ister. Kad›n, etraf›ndaki
insanlarla lezbiyenli¤ini paylaﬂt›¤›nda karﬂ›laﬂabilece¤i birçok
ﬂey var. Bunlar›n aras›nda olumlu tepkiler olabilece¤i gibi,
olumsuz tepkiler de olabilir. Bir arkadaﬂ›n›n lezbiyen oldu¤unu
ö¤renen birinin, eﬂcinselli¤e karﬂ› önyarg›l› bir toplumda
yaﬂad›¤› için, arkadaﬂ›na ilk bak›ﬂta olumsuz tepki göstermesi
ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Genelde karﬂ›laﬂt›¤›m›z olumsuz tepkiler “emin
misin”, “belki geçici bir süreçtir” gibi kabul edememe ﬂeklinde
olabilece¤i gibi, arkadaﬂl›k iliﬂkisinde so¤ukluk da oluﬂabilir.
Ancak baﬂta olumsuz alg›lasa da, bizim kendimizi paylaﬂmada
gösterdi¤imiz aç›k yüreklili¤imiz, içtenli¤imiz ve insanlara
lezbiyenlik hakk›nda bilgi veriyor oluﬂumuz, arkadaﬂlar›m›z›n
eﬂcinselli¤e yönelik yarg›lar›n› de¤iﬂtirmekte. Arkadaﬂlara
aç›lma sürecinde karﬂ›l›kl› olarak insanlar bilgilenmekte ve
arkadaﬂl›klar bu paylaﬂ›m sayesinde daha da geliﬂmekte.
Etraf›ndaki insanlara aç›lman›n yararlar›ndan biri, zaten tan›d›¤›
insanlar aras›nda olan lezbiyen ve geylerle karﬂ›laﬂma veya
tan›mad›¤› lezbiyen ve geylerle tan›ﬂma olas›l›¤›d›r. ‹lk baﬂta
karﬂ›laﬂ›lacak olas› tepkiler insan› y›ld›rmamal›. Sen en içten
hislerinle bir kad›n arkadaﬂ›na lezbiyen oldu¤unu söyledi¤inde,
o arkadaﬂ›n bu aç›lman›n alt›nda ona karﬂ› bir ﬂeyler hissediyor
oldu¤unu düﬂünerek k›r›c› olabilir. Fakat karﬂ›l›kl› çabalarla
önyarg›lar y›k›labilir. Etraf›ndaki insanlarla lezbiyenli¤ini
paylaﬂmak, insan›n kendine güvenini art›ran güzel bir deneyim.
Toplumun olumsuz bak›ﬂ aç›s›n›n de¤iﬂmesi yönünde bir
ad›m. Ama elbette lezbiyenli¤imizi kimseyle paylaﬂmak zorunda
de¤iliz. Bu her bireyin kendi verece¤i bir karar. Lezbiyenli¤ini
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hangi insanlarla, nas›l, niye paylaﬂaca¤› konusunda herkes
farkl› davranabilir.
Sappho'nun K›zlar›
‹stemedi¤imiz kimse bizi bilmek zorunda de¤il.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Hay›r, herkese cinsel kimli¤imizden bahsetmek zorunda
de¤iliz. Ama soruldu¤u zaman da inkar etmemeliyiz diye
düﬂünüyorum. Sonuçta görünmezlik bizim en büyük
sorunumuz. Eh, bu sorunun üstesinden de ancak aç›larak,
görünür olarak gelinebilir.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Kesinlikle hay›r! Gerekti¤i kadar aç›lmakta fayda var; fazlas›
zarar ziyan, y›prat›c›... Bence ifade hukuki anlamdaki ifadeye
veya ifade vermeye dönüﬂmeye baﬂlad› m› sorunlar baﬂl›yor.
Sadece gerekti¤inde söylemeli. Hem zaten her daim cinsel
yönelim üzerinden iliﬂkilenmek de do¤ru de¤il gibi. Ne de olsa
milyon tane kimli¤imiz ve de pozisyonumuz bu adi(L) dünyada...
Eda Sus, biseksüel, 24
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De¤iliz elbette, mahremiyetimizi kimseye, hele de zorla teﬂhir
etmemek hakk›m›z; t›pk› heteroseksüeller gibi. Ancak sürekli
gizlilik içinde yaﬂamak, kiﬂili¤i ve içsel tutarl›l›¤›m›z›, örne¤in
kendimizi korumak için yalan söylemek zorunda kalmak hoﬂ
de¤il. Kiﬂisel olarak arzulad›¤›m, sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›m ne
gizlemek ne de ilan etmek zorunda kalmak; kimsenin benim
mahremimi sorgulamad›¤›, üzerinde durmad›¤›, bundan dolay›
hayat› bana zehretmedi¤i bir toplum yaﬂam›. Herkese de¤il
ama bana ciddi bir zarar vermeyece¤ine inand›¤›m herkese
yeri geldi¤inde söylüyorum, iç huzurum için buna gerek
duyuyorum. Bir de, toplumda eﬂcinsellerle ilgili önyarg›lar,
eﬂcinsellerle ilgili tektipleﬂtirmeye yol aç›yor, “geyler k›r›t›r ve
önüne gelenle birlikte olur”, “lezbiyenler erkek fatmad›r” gibi...
Eﬂcinselli¤ini gizleyerek toplumsal aç›dan baﬂar›l› olan insanlar,
örne¤in iyi bir doktor, mühendis, avukat, siyasetçi olanlar vb.
aç›k olsalar, bu tektipleﬂtirme, önyarg›lar k›r›l›r zamanla,
eﬂcinsel insanlar›n da t›pk› heteroseksüeller kadar normal
olduklar›, onlar gibi her yerde, her çeﬂit olduklar› anlaﬂ›l›r. Bu
nedenle de, elimden geldi¤i kadar aç›k olmaya çal›ﬂ›yorum;
çünkü insanlar›n ilk bak›ﬂta normal bulduklar› tiptenim. Bence

insanlar›n normallerin de lezbiyen/biseksüel olabilece¤ini
anlamas› gerek. (Tabi muhtemelen söyleyince ben de normal
olmaktan ç›k›yorum baﬂkalar›n›n gözünde, ama olsun.)
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Hay›r, ben bunun herkesi ilgilendirmedi¤ini düﬂünüyorum.
‹lla ki bir merak söz konusuysa elbet söylenebilir, gizlenecek
bir suçmuﬂ gibi davranman›n da manas› yok. Ancak durup
dururken birine bunu söylemenin de gere¤i yok. Her ﬂeye
ra¤men, ailenin bilmesi gerekti¤ine inan›yorum ve ben de
ailemi bu konuda bilgilendiriyorum.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Zorunda de¤iliz, güvendi¤imiz arkadaﬂlar›m›za ve ailemize
aç›labiliriz kan›mca. Zira benim annem ve babamla birlikte,
yak›n dört arkadaﬂ›m cinsel yönelimimden haberdar. Art›
sevgilimin neredeyse tüm arkadaﬂlar› da beraberli¤imizi
biliyorlar.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

Herkese söylemek zorunda de¤iliz elbette ama gizleyebilmek
için ekstra çaba harcamak niye? Söylemedi¤imde de
heteroseksüelmiﬂim gibi davranmalar› beni rahats›z eder. Rol
yapmak, gizlemek zorunda kalmamal›y›z.
Selen Poyraz, lezbiyen, 17
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Lezbiyenler/biseksüel kad›nlar birbirlerini nas›l bulurlar?
Hiç kimsenin akl›na heteroseksüel kad›nlar›n birbirini
nas›l bulaca¤› sorusu geliyor mu?
Lezbiyen oluﬂunun bilincine varan kad›n, bunu özgürce
yaﬂayabilmek ve kendisi gibi olan di¤er kad›nlara ulaﬂabilmek
ister. Çünkü zaten sosyal bask›lara maruz kalan bir lezbiyen
için sohbet edebilece¤i, paylaﬂabilece¤i insanlara ulaﬂabilmek
hem kendisini rahat hissedebilmesi hem de lezbiyenli¤ini
rahatça dile getirebilmesi için çok önemli. Karﬂ›laﬂ›lan toplumsal
ve bireysel problemlerin tart›ﬂ›l›p çözülebilmesi için ayn› ﬂeyleri
yaﬂayan insanlar›n etkileﬂimleri çok faydal› olmakta. Bu etkileﬂimlerin varl›¤› lezbiyenlerin bu kimlik içinde hem kendileriyle
hem de toplumla bar›ﬂ›k yaﬂamalar› anlam›nda çok önemli bir
iﬂleve sahip. Türkiye'de baz› büyük ﬂehirlerde eﬂcinsel örgütler
var. Yine baz› ﬂehirlerde eﬂcinsel oluﬂumlar› sözkonusu. (...)
Bu oluﬂumlar›n yan› s›ra eﬂcinseller oluﬂturduklar› arkadaﬂ
gruplar›yla birbirlerine ulaﬂmaktalar.
Sappho'nun K›zlar›
Heteroseksüellerin buldu¤u gibi bak›ﬂarak, beden diliyle ve
belki birkaç küçük ayr›nt›ya dikkat ederek... Mesela ben bir
aksesuar›ndan yola ç›karak bir kad›n›n cinsel yönelimiyle ilgili
pek çok doneye sahip olabilirim, gerisi de zaten do¤al bir iliﬂki
geliﬂtirme süreci...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Aﬂk bu, nerde nas›l karﬂ›laﬂ›laca¤› belli olmaz ki.
Melis Demirkan, 19, lezbiyen
E¤er gizli yaﬂ›yorlarsa, ﬂans ve rastlant›.
Aynur Özhan, biseksüel, 21
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‹nsan kendinde var olan›n fark›na vard›kça kendi gibi olanlar›
anlamak da kolaylaﬂ›yor. Sonuçta her yerde var›z. Tabii bu
toplumda, karﬂ›ndaki insan›n eﬂcinsel oldu¤unu anlasan da
bunu aç›kça ifade edemiyorsun kolay kolay bu yüzden sanal
ortamda yani eﬂcinsel web sitelerinde iletiﬂime geçmek daha
yayg›n.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
Günümüzdeki en yayg›n buluﬂturma amac› internet. Hayat›ma
giren 3 kad›n› da internet yoluyla buldum. Tabi eﬂcinsellere
yönelik kafe ve barlara yaln›z gidip biraz beklemek de bu
yollardan birisidir san›r›m. Günlük hayatta rastlamak ya da
anlamak o kadar kolay de¤il sanki. Taksim gibi bilindik
merkezleri saymazsak kimse cinselli¤ini aç›k etmiyor. Bu
durumda da çareler k›s›tl›.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Belli kafelerde, barlarda, internette, politik içerikli toplant›larda...
An›l Üver, lezbiyen, 28
Gaydar* denilen içsel bir sezinleme yolu vard›r. Yolda
yürürken ya da bir ortama girdi¤inizde kimin gey kimin lezbiyen
oldu¤unu anlayabiliyorsunuz. Bizim toplumumuzda da birçok
toplumda oldu¤u gibi lezbiyenler/biseksüeller birbirlerini
internet vas›tas›yla, arkadaﬂ ortamlar›ndan ya da LGBT bar ve
e¤lence kulüplerinden buluyorlar.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28
*Sözcük aslen ‹ngilizcedir. ‹ngilizcede 'gay' hem kad›n hem
erkekler için kullan›labilmektedir. Türkçede de 'geydar' olarak
okunuﬂuyla ayn› anlamda kullan›lmaktad›r. Hem al›nt›da yer
ald›¤›ndan de¤iﬂikli¤e gidilmemiﬂ, hem de gey sözcü¤ü sadece
erkek eﬂcinseli ifade etti¤inden bu yaz›l›ﬂ uygun bulunmuﬂtur.
Not: Sappho'nun K›zlar› grubunun yan›tlar› 1999 y›l›nda ç›kard›klar› “Lezbiyenler
Hakk›nda” adl› broﬂürden al›nm›ﬂt›r.
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bölüm:

S›kça Sorulan
Sorular

21

Sen
O
Sap›k m›s›n!?!
S.O.S.
Sorular› ve Yan›tlar!
Lezbiyen, kravat takan erkeksi kad›nd›r, porno dergilerinden
size ﬂehvetle bakan baﬂka bir kad›nla seviﬂen kad›nd›r, erkek
bulamayan çirkin kad›nd›r, masum heteroseksüelleri baﬂtan
ç›karan vamp kad›nd›r, dejenere bir cinsellik yaﬂayan isterik
kad›nd›r, kapitalizmin art›¤›d›r... Toplumun lezbiyenli¤e dair
tüm bu gözyaﬂart›c› yaklaﬂ›mlar›n› görünce onlar› rahatlatal›m
dedik. ‹ﬂte gerçekleri aç›kl›yoruz. BLAMP!… Sizi hayal k›r›kl›¤›na
u¤rataca¤›z ama sizden bir fark›m›z yok!
Sappho'nun K›zlar›'n›n “Lezbiyenler Hakk›nda” adl› broﬂüründen.

Biz lezbiyenler ve biseksüel kad›nlar, bu ve benzeri pek çok
yarg›yla s›kça karﬂ›laﬂt›k. Çocuklu¤umuzdan bugüne okulda,
evde, sokakta, okudu¤umuz gazetede, izledi¤imiz televizyon
kanal›nda lezbiyenlere ve biseksüel kad›nlara yönelik yarat›lan
bu önyarg›lar bizim cinselli¤imizi d›ﬂlamak, kötülemek üzerine
kuruluydu.
Baz›lar›m›z için farkl› a¤›zlardan farkl› zamanlarda defalarca
duymuﬂ ve art›k yan›tlamaktan yorulmuﬂ oldu¤u, baz›lar›m›z
için ise ilk kez bu sayfalarda karﬂ›l›k verme f›rsat› bulaca¤› “O”
sorular ve elbette yan›tlar›…
En masum görüneni ama bir çeﬂit bana dokunmayan y›lan
bin y›l yaﬂas›n yorumu ile baﬂlayal›m:
•O senin cinsel tercihin…
Öncelikle, tercih de¤il yönelim diyoruz. Ve…
“Hay›r. Ço¤u insan için cinsel yönelim, ergenlik döneminde
hiçbir cinsel deneyim olmadan ortaya ç›kmaktad›r. Buna ek
olarak, kimi bireyler cinsel yönelimlerini eﬂcinsellikten karﬂ›
cinselli¤e çevirmek için y›llar boyunca hiçbir baﬂar› elde
edemeden u¤raﬂt›klar›n› ifade ederler. Bu nedenlerden dolay›
psikologlar, cinsel yönelimi iste¤e ba¤l› olarak de¤iﬂtirilebilen
bilinçli bir seçim olabilece¤ini düﬂünmezler.”*
22

•Kad›n kad›na aﬂk var m›? Sevgili olurlar m›? Uzun süreli
iliﬂkiler var m›d›r?
Kesinlikle oldu¤una inan›yorum. ‹liﬂkiyi yaﬂama ﬂekli her ne
kadar toplum içinde hareketlere k›s›tl›l›k getirse de, aﬂk da
sevgi de uzun süreli iliﬂki de yaﬂanabilir. Hatta o kadar uzun
sürebilir ki ömür boyu da olabilir.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Aﬂk vard›r. Aﬂk›n cinsiyeti yoktur; rengi, s›n›f›, yaﬂ›, ölçüsü
de yoktur. Ama aﬂk vard›r iﬂte. Ben aﬂka ve aﬂk›n gücüne
inanan romantiklerdenim.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hepsine evet. Heteroseksüel iliﬂkilerde olan ne varsa, iyi ya
da kötü, hepsi kad›n kad›na da yaﬂan›yor. (Keﬂke kad›n kad›na
olan›n daha iyi oldu¤unu iddia edebilseydim, ama ne daha iyi
ne de daha kötü, ama aﬂk ve iliﬂkinin niteli¤i konusunda hiçbir
fark görmüyorum. Tabii toplum taraf›ndan istenmeyen bir
iliﬂki söz konusu oldu¤undan daha fazla zorlukla karﬂ›laﬂ›l›yor.)
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Kad›n kad›na aﬂk tabii ki vard›r ve öyle büyük olabilir ki
alt›nda ezilebilirsin. Yaﬂan›lan hemen tüm iliﬂkiler zaten sevgili
iliﬂkisidir, uzun sürelidir ve bask›dan muaf, rahat b›rak›ld›¤›
zaman her aﬂk iliﬂkisi kadar uzun sürebilir. Her ﬂey heteroseksüel iliﬂkilerde oldu¤u gibi geliﬂir.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Tabi ki var. Aﬂk›n cinsiyeti olmaz. Ki e¤er bu aﬂk karﬂ›l›kl›ysa
bir arada olmay› istemek kadar do¤al ne olabilir ki? Eﬂcinsel
bir çift bunca toplumsal engele ra¤men bir arada olup birbirine
kenetlenirse uzun iliﬂkiler yaﬂanabilir, yaﬂan›yor da.
.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
•‹ki kad›n o iﬂi nas›l yaparlar ki? Penissiz nas›l oluyor?
Olur... Seks, partnerlerin özelidir ve kiﬂiler içlerinden nas›l
geliyorsa öyle yaﬂarlar. Zorlama ve bask› olmaks›z›n karﬂ›l›kl›
yaﬂanan her ﬂey güzeldir, seks de öyle. ‹ki kad›n›n penis
olmadan zevk alamayaca¤› düﬂüncesi, iki kad›n aras›ndaki
iliﬂkiyi ciddiye almayan, kendine rakip olarak gören heteroseksist
ataerkil sistemin üretti¤i as›ls›z düﬂüncelerden biridir.
An›l Üver, lezbiyen, 28
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'Gerçek' cinsellik için illa ki bir penis gerekti¤i heteroseksist
koﬂullanmalar›m›zdan birisi. Bir kere alternatifi arand›¤›nda
gerisi elbette çok kolay. ‹lk kez bir kad›nla birlikte olaca¤›mda
nas›l zihnimin soru iﬂaretleriyle doldu¤unu ve kendimi hiç bir
ﬂey bilmiyormuﬂ gibi hissetti¤imi hat›rlad›¤›mda ﬂimdi
gülüyorum.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Kad›nlar›n cinsel olarak uyar›ld›klar› noktalar hiçbir ﬂekilde
vajinayla s›n›rl› de¤ildir. Bu nedenledir ki heteroseksüel kad›nlar
da cinsel doyumu tamam›yla sa¤lamak için ön seviﬂmeye
ihtiyaç duyarlar. Ve tabi ki bunun baﬂka yollar› da vard›r...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Seks hayal gücünden ibaret. Erkek egemen düﬂünce alt›nda
bunu anlamak zor hissedemeyen biri için. Erkek egemen
düﬂünce üzerinden, hissetmeyen biri için bunu anlamak zor.
‹ki kad›n›n birbirini hissetmesi ya da cinsel doyuma
ulaﬂabilmeleri için penise ihtiyaçlar› yok, emin ol.
Selen Poyraz, lezbiyen, 17
Penetrasyon için penise ihtiyac›m›z yok, çok ﬂükür!
Eda Sus, biseksüel, 24
•Lezbiyenlerin/biseksüel kad›nlar›n görünür olmas› herkesi
lezbiyen/biseksüel mi yapar?
Hay›r, tabii ki yapmaz. Nas›l ki heteroseksüel bir dünyada
yaﬂamak bizi heteroseksüel yapam›yorsa.
An›l Üver, lezbiyen, 28
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Ben 30 yaﬂ›mda ilk gördü¤üm lezbiyene aﬂ›k olarak kendimi
fark ettim. Etrafta görünür bir lezbiyen olsayd› muhtemelen
daha önce fark ederdim. Çocukken okudu¤um kitaplardan
lezbiyenlik kavram›yla birlikte, lezbiyenli¤in utanç verici bir
ﬂey oldu¤unu ö¤renmeseydim, asl›nda kendimi bildim bileli
bask›n cinsel yönelimimin kad›nlara oldu¤unu anlamam 30
sene sürmezdi herhalde. Oldukça saçma ve komik bir durum
gibi görünüyor bazen bu kadar gecikmem. Ama bence ço¤u
insan öyle koﬂulland›r›l›yor ki kendine yabanc›laﬂ›yor, en bariz
ﬂeyleri bile görmezden geliyor. Lezbiyenler ve biseksüel kad›nlar
da di¤er herkes kadar sosyalize oluyor, yani toplumsal de¤erleri
benimseyip kendi de¤erleri haline getiriyor. Bu nedenle bir

kad›n›n lezbiyen oldu¤unu fark etmemesi, sürekli bilinçalt›na
itmesi hiç de zor bir süreç de¤il, ama onu mutsuz edecek,
yaﬂam›n› k›s›rlaﬂt›racak bir süreç.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Cinsel yönelimler, belli bir yaﬂtan itibaren “Hadi bakal›m,
ben art›k lezbiyenim” demeyle olmaz. Dolay›s›yla kimse
kimsenin cinsel yönelimi üzerinde söz sahibi olamaz. Görünür
olan heteroseksüeller nas›l ki bizi etkilemiyorsa, lezbiyen /
biseksüeller de onlar› etkilemez.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Tabi ki hay›r. Bu bir heves ya da trend de¤il, kimliktir.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
... görünür olmak, bir kad›na aﬂ›k olup da duygular›n›
bast›rmaya çal›ﬂan birini fiﬂekleyebilir. Ve ona yaln›z de¤ilim
dedirtebilir.
Füsun Demir, lezbiyen, 30
Beni heteroseksüel bir aile yetiﬂtirdi. Ben ne kadar heteroysam
görünür olmak da onlar› o kadar lezbiyen yapar!
Arzu Tans›, lezbiyen, 33
Heteroseksüel kad›nlar›n görünür olmas› herkesi heteroseksüel yapmad›¤›na göre, cevap hay›r.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
Bu cidden saçma bir düﬂünce. Eﬂcinsel olmaktan korkan ve
tam olarak ne oldu¤unu bilmeyen biri bundan korkar. Ayn›
zamanda eﬂcinselleri 'her önüne gelene sald›ran' olarak görenler…
Zeynep Aslan, lezbiyen, 17
•Feminist oldu¤un için mi lezbiyensin?
Feministli¤in düﬂünce tarz›, lezbiyenli¤in yaﬂam tarz› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Feminist olunabilir ama bu, lezbiyenli¤i ard›ndan
getirmez. Feminist oldu¤um için biseksüel de¤ilim.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Hay›r, feminist oldu¤um için lezbiyen de¤ilim, kad›n oldu¤um
için feministim. Dahas›, bilinçli bir kad›n oldu¤um için feminis-
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tim; zira bütün kad›nlar feminist de¤il. Di¤er yandan, feminizm
ve lezbiyenlik birbiriyle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r; zira feminist
de kad›n lezbiyen de kad›n.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Lezbiyenlikle feminizm aras›nda do¤rudan bir iliﬂki yok. Nice
lezbiyen feminist de¤il, hatta oldukça ataerkil lezbiyenler var.
Nice feminist de lezbiyen de¤il. Ancak,
1. Bence s›n›f bilinci olan ve ataerkil/kapitalist sistemin bir
parças› olarak güç elde edece¤i yan›lg›s›na düﬂmeyen her
kad›n›n feminist olmas› en akla uygun ﬂey olurdu;
2. Feminist olunca heteroseksist, ataerkil düﬂünce kal›plar›ndan yavaﬂ yavaﬂ özgürleﬂmeye baﬂl›yorsunuz, zamanla
eﬂcinselli¤e bak›ﬂ›n›z de¤iﬂiyor. Bu da belki bast›rd›¤›n›z kendi
eﬂcinsel/biseksüelli¤inizle yüzleﬂip kabullenmenizle sonuçlanabiliyor, yani her feminist de¤il ama baz› feministler sonunda
lezbiyen olabilir;
3. Lezbiyen feminizm diye, bir tür köktenci feminizm de var.
Kad›nlar için tek ç›kar yolun, kad›nlar aras›nda, erkekleri d›ﬂlayan ve cinselli¤in ötesine geçen yo¤un bir sevgi, dayan›ﬂma
ve etkileﬂim ﬂeklinde tan›mlanan bir lezbiyenlik oldu¤u bir
feminizm türü.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Her lezbiyen feminist, her feminist de lezbiyen de¤ildir.
Feminizm toplumsal cinsiyeti sorgulad›¤› için cinsel yönelimden
kaynaklanan toplumsal durumlar› da sorgular ve eﬂcinseller
için vazgeçilmez olmas› gerekir bana göre.
Defne Begonya, lezbiyen, 33
Hay›r, ben feminist de¤ilim. Tabi ki bu toplumda kad›nlar›n
her anlamda daha fazlas›na lay›k olduklar› kan›s›nday›m ama
kesinlikle kendimi bir feminist olarak tan›mlam›yorum. Ba¤daﬂt›r›lmas›n› da pek hoﬂ bir yaklaﬂ›m olarak görmüyorum. Ne
kadar heteroseksüel feminist varsa, ayn› ﬂekilde bir o kadar
da lezbiyen feminist var. Aralar›nda do¤rusal bir ba¤lant›
olmas› imkans›z.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
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Kad›n eﬂcinsel oldu¤um için lezbiyenim. Kad›n oldu¤um için
feministim. Lezbiyen oldu¤um için feministim. Ve tabii, feminist
oldu¤um için lezbiyenim.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
Feministim-antimilitaristim-biseksüelim-devletin sevgili kulu
olmay› reddetmeye çal›ﬂ›yorum-bütün bunlar birbiriyle iliﬂkili,
ama aralar›nda yumurta tavuk iliﬂkisi olamaz.
Eda Sus, biseksüel, 24
•Lezbiyenlerin sevgililik iliﬂkilerinde cinsiyet rolleri var
m›?
‹liﬂkiden iliﬂkiye farkl›l›klar vard›r. ﬁahsen iliﬂkilerimde cinsiyet
rollerine yer vermem. Tabii cinsiyet rollerinden ne kastetti¤imiz,
ne anlad›¤›m›z da önemli. Erkek gibi ya da kad›n gibi davran›ﬂlar
sergilemek nedir? Erkeklikle özdeﬂleﬂtirilen davran›ﬂlar› bir
kad›nda gördü¤ümde art›k bu beni çok rahats›z etmiyor, çünkü
davran›ﬂlar› da cinsiyetlerden ayr› düﬂünmeye baﬂlad›m. Mesela
kaba saba ve küfürlü konuﬂmay› erkeklere özgü de¤il de iletiﬂim
ve empati kurma sorunu olan insanlara özgü bir hareket olarak
de¤erlendiririm; duygular› belli etmeme, a¤lamama gibi davran›ﬂlar da yine erkeklere özgü de¤il de duygular›n› ifade edemeyen, toplumun bize yak›ﬂt›rd›¤› s›fatlara yap›ﬂ›p kalm›ﬂ kiﬂilerin
tutumlard›r diye düﬂünürüm. ‹ﬂte, toplum bize biçti¤i elbiseleri
giydiriyor ve bizler de bize yak›ﬂt›¤›n› düﬂünüyoruz. Oysa
aynaya baksak bu elbiselerin hiç de bize göre olmad›¤›n› görece¤iz.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Her zaman roller vard›r, ama bu roller ikilikler üzerinden
de¤il de k›l›k de¤iﬂtirebilmek ak›ﬂkan olabilmek üzerinden
ilerleyebilir. Herhalde heteroseksüel aﬂk ile eﬂcinsel aﬂk› da
bu ay›r›yor birbirinden. Tabi becerebildi¤imiz kadar...
.
Eda Sus, biseksüel, 24
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Tüm lezbiyenlerin özel hayat› hakk›nda bilgi sahibi de¤ilim,
ancak gözlemledi¤im kadar›yla, baz› kad›nlar›n lezbiyen
iliﬂkilerde arad›¤› heteroseksüel iliﬂkideki ikili rollerin ve
hiyerarﬂinin (aktif-pasif, maskülen-feminen gibi) olmamas›.
Baz›lar› da rollerin sürekli de¤iﬂti¤i dinamik bir iliﬂki türüne
gereksiniyor. Baz› iliﬂkilerde de erkek rolü oynayan bir taraf
oluyor (ki bence asl›nda onlar›n da rol oynad›¤›n› söylemek
ne kadar do¤ru bilemiyorum, insan biyolojik olarak kad›n olsa
da cinsel kimli¤i erkek olabilir). Bu sonuncusunu lezbiyenli¤in
genel hali olarak görmemek gerekti¤ini düﬂünüyorum, çünkü
tek tip bir lezbiyenlik, tek tip bir lezbiyen iliﬂki yok. Lezbiyenler
sadece erkeksi, erkek olmak isteyen ya da bask›n olmak isteyen
kad›nlardan ç›km›yor. Belki ço¤u lezbiyen iki kad›n›n eﬂitli¤ini
istiyor, kad›nl›¤› kendinde ve sevgilisinde görmeyi seviyor,
ama bu kad›nl›k toplumun kad›n rolü ile ba¤daﬂm›yor.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Kimi zaman olabilir ama bu genel geçer bir durum de¤il.
Beraber oldu¤unuz kiﬂinin karakteriyle de ilgili olarak
de¤iﬂebiliyor.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21

Bu kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂir. Baz› çiftler bu tür rollere göre
iliﬂkilerini yaﬂ›yorlar ama ben bunun heteroseksist bak›ﬂ
aç›s›n›n eﬂcinsellerin de akl›na kaz›nm›ﬂ olmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂünüyorum. Bunlar ö¤retilmiﬂ ﬂeyler.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
•Lezbiyenler erkeklerden nefret mi eder?
28

Hay›r, lezbiyen olmam›z erkeklerden nefret ediyoruz anlam›na

gelmez. Bu tür kliﬂeler lezbiyen kad›nlar› kendilerine rakip
olarak gören erkek zihniyetinin üretti¤i kliﬂelerden biridir ve
bu söylemi ›srarla tekrarlayanlar da bilirler gerçe¤i asl›nda.
Bu söylem bizlere bunun öyle olmad›¤›n› aç›klatarak zaman
ve enerji kaybettirme politikas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hay›r, her insan›n sevdi¤i kad›nlar ve erkekler vard›r, ço¤umuz
en az bir erke¤i çok severiz. Ben mesela, babam›, erkek kardeﬂimi, baz› gey olan ya da olmayan kankalar›m› çok severim.
Lezbiyenler sevmedi¤i öncelikle; erkek sevgili fikri, sonra da,
kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂen derecelerde, erkek egemen düﬂünce
ﬂekli bence.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Hay›r. Aksine, tan›d›¤›m birçok lezbiyenin erkeklerle daha iyi
arkadaﬂl›k kurabildi¤ini bile söyleyebilirim. Ayr›ca lezbiyenlik
nevrotik bir durum de¤ildir ki insan ay›rt ederek bir yere
varmaya çal›ﬂs›n. Lezbiyenler sadece erkekleri cinsel olarak
çekici bulmuyorlar o kadar.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21

Elbette hay›r. Bir kad›n›n erkeklere aﬂ›k olmamas›, erkekleri
tamamen hayat›ndan soyutlad›¤› anlam›na gelmez.
Zeynep Aslan, lezbiyen, 17
•Emin misin? Daha önce bir erkekle oldun mu? Olmad›ysan
nas›l bilebilirsin?
Sen heteroseksüel oldu¤undan nas›l bu kadar emin
olabiliyorsun?
Eda Sus, biseksüel, 24
Heteroseksüel bir kad›n hetero oldu¤una emin olmak için
bir kad›nla yat›yor mu?
Defne Begonya, lezbiyen, 33
Emin misin? Daha önce bir erkekle oldun mu? Olmad›ysan
gey olmad›¤›n› nereden biliyorsun?
Zeynep Aslan, lezbiyen, 17
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Evet, eminim. Lezbiyenlerin lezbiyen olduklar›n› anlamalar›
için erkeklerle birlikte olmalar›na gerek yok, t›pk› heteroseksüel
bireylerin heteroseksüel olduklar›n› anlamak için hemcinsleriyle
birlikte olmalar›na gerek olmad›¤› gibi.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Eminim. Heteroseksüellerin böyle bir testten geçmesi
gerekmiyorsa, lezbiyen kad›nlar›n da bir erkekle birlikte olmas›na
gerek yoktur san›r›m. Sonuçta gerçekten istemedi¤imiz cinsel
deneyimler çok yaralay›c› olabilir, de¤il mi?
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Gördü¤üm kadar›yla ergenli¤in ilk evresinde birkaç erkekle
birlikte olmaya itiliyor lezbiyenler. Böyle bir ﬂeye ihtiyaç yok
elbette ki ama bu biraz da arkadaﬂlardan öyle görüldü¤ü için
gerçekleﬂiyor... Sonras›nda kendini daha yak›ndan tan›y›p ilgi
duydu¤un noktalar› keﬂfetmeye baﬂlay›nca, cinsel kimli¤ini
oturtuyorsun. Bunun yan›nda, hiçbir zaman erkekle iliﬂki
kurmam›ﬂ lezbiyenler de var, bu biraz da sosyal çevreyle ilgili.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21

Biseksüel oldu¤um için erkeklerle birlikte olma sorunum
yok. Bir erke¤i de bir kad›n› da çok çekici, hoﬂ, seksi bulabilir
ve birlikte olmay› isteyebilir, düﬂünebilirim.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
•Kad›n kad›na cinsel iliﬂkide de aktif-pasif roller
benimseniyor mu?
30

Aktiflik-pasiflik de¤erlendirmesi, kimin altta kimin üstte,

kimin arkada kimin önde, kimin güçlü kimin zay›f oldu¤uyla
iliﬂkilendirilip yorumlanmakta. Bu, bireylerin nelerden zevk
ald›klar›na da ba¤l›. Bu de¤erlendirmeler bana çok da sa¤l›kl›
görünmüyor. Yani bu pozisyonlar aktiflik ve pasiflikle ne kadar
örtüﬂüyor, soru iﬂareti.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Kad›n kad›na iliﬂkilerde büyük bir çeﬂitlilik var. Aktif-pasif
rollerinin olmad›¤› iliﬂkiler de var, oldu¤u iliﬂkiler de var. Sadomazo kad›n kad›na iliﬂkiler de var. Neden olmas›n? Heteroseksüellerde de her çeﬂidi yok mu?
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Bu tamam›yla iliﬂkide olunan kiﬂilerle alakal› bir durum. Her
çeﬂit insan iliﬂkisinde oldu¤u gibi burada da roller kiﬂiliklere
göre ﬂekil al›yor. Gelin görün ki ço¤unlukla ataerkil e¤ilimin
hakim oldu¤u heteroseksüel iliﬂkilerde roller s›k› bir kast
sistemi gibi korunmaya çal›ﬂ›l›yor. Ben rollerin varl›¤›n› kimi
zaman çekici bulan biri olsam da, rol kelimesi bile beni irite
ediyor. Her ﬂeyin homojen olmas› daha sa¤l›kl›...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Bu sorunun cevab› iliﬂkiden iliﬂkiye göre de¤iﬂir. ‹nsan›n
nas›l bir ruh hali içinde oldu¤u önemli bence. ‹liﬂki esnas›nda
aktif pasif roller söz konusu olabilece¤i gibi her iki taraf da
ayn› anda (heteroseksüel bir iliﬂkide oldu¤u gibi) orgazm
yaﬂayabilir. Bu neyi nas›l yapt›¤›nla alakal› bir durum kan›mca.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

Benimseyenler vard›r ama seviﬂme iﬂi partnerle uyum iﬂidir.
Rol da¤›l›m›na lüzum yoktur.
Zeynep Aslan, lezbiyen, 17
•Ne kadar güzel bir kad›ns›n asl›nda... Neden evlenmeyi
düﬂünmüyorsun, kendine göre bir erkek mi bulamad›n?
Benim çok erkek arkadaﬂ›m oldu, hatta k›z arkadaﬂlar›mdan

31

da fazla. Çok iyi erkekler de tan›d›m; heteroseksüel olsayd›m
kesinlikle birlikte olaca¤›m hatta evlenebilece¤im erkeklerdi
bunlar ama say›lar› ellerimin 10 parma¤›n› da geçmiyor
maalesef. A, tabii ki evlenmeyi düﬂünüyorum... Ama bir erkekle
de¤il!
An›l Üver, lezbiyen, 28
Teﬂekkür ederim, iltifat ediyorsunuz.. Buldum. Evlenmeye
lay›k erkekler ara ara ç›kar karﬂ›ma, daha gençken daha s›k
oluyordu. Birlikte hayat geçirilebilecek, çocuk yap›labilecek,
ortak noktalar›m›z›n oldu¤u, sevimli, iyi erkekler... Ama ben
onlar›n hayat arkadaﬂ› olmak istemiyorum, yaﬂam›m›n kalan›n›
tek bir insanla geçireceksem, evimi, yata¤›m› paylaﬂacaksam
e¤er, o insan›n kad›n olmas› gerek, baﬂka türlü mutlu olamam.
Yaﬂam›m› paylaﬂmak isteyece¤im türde bir sevgiyi ve tutkuyu
erkeklere duymuyorum, bu yüzden kad›nlara aﬂ›k olmaya
baﬂlamadan önce, cinsel yönelimimi fark etmeden önce bile,
bir erkekle evlenemeyece¤imi anlam›ﬂt›m.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Biliyorum, evet çok güzelim ve kendi güzelli¤imi kiminle
paylaﬂaca¤›m› ancak ben belirlerim, toplum de¤il.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
Sevemeyece¤in biriyle olmaktansa sevdi¤inle 2 dakika geçsin
yeter.
Melis Demirkan, lezbiyen, 19
Bu soru güzel bir kahkahay› hak ediyor! Bu tarz sorular her
lezbiyenin baﬂ belas›, ama bence tatl› bela... Ben gülmeyi tercih
ediyorum.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Evlilik kurumuna toptan karﬂ›y›m. Herkesle gönül
e¤lendiriyorum ben.
Eda Sus, biseksüel, 24
•Lezbiyen, erkek bulamam›ﬂ bir kad›n m›d›r?
Aramad›¤› için bulmam›ﬂt›r.
Arzu Tans›, lezbiyen, 33
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Ne alaka? Sen kad›n bulamad›¤›n için mi erkeklerle bera-

bersin?
Segah Üney, lezbiyen, 23
Biseksüel bir kad›n olarak kendimi bildi¤im ilk vakitten itibaren
hemcinslerime de ilgi duymam baﬂka nas›l aç›klanabilir ki?
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Hayat›mda benden hoﬂlanan, bana ç›kma teklif eden hatta
benimle evlenmek isteyen erkek say›s›n› hat›rlam›yorum bile.
Kad›nlar›n zorunlu olarak bir arada bulunduklar› ve karﬂ› cinsle
temas›n mümkün olmad›¤› hapishane ve yurtlar gibi ortamlardaki heteroseksüel kiﬂiler hemcinsleriyle birlikte olabilirler
ama bu durum onlar› eﬂcinsel yapmaz.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hay›r. Lezbiyen kad›nlar da di¤er kad›nlar kadar erkekleri
cezbetme potansiyeli olan kad›nlard›r. Ancak ço¤unlukla, bu
tür bir cazibeleri olmas›n› istemez ve bundan kaç›n›rlar.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Erkekler bizi istedikleri kadar arayabilirler. Biz erkek aram›yoruz
ki erkek bulal›m.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
'Lezbiyen uranyum bulamam›ﬂ bir kad›n m›d›r?' daha mant›kl›
bir soru olur.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
•Kad›nlar çirkin olduklar› için mi lezbiyen olur? (Ya da)
Güzel kad›ns›n, niye lezbiyen oldun?
Bu bir yönelimdir, güzellikle çirkinlikle ilgisi yok. Çirkin kad›n›
erkekler istemiyorsa kad›nlar niye istesin?
Defne Begonya, lezbiyen, 33
Çirkin kad›n yoktur, bak›ms›z kad›n vard›r, diyelim. Ayr›ca
her çirkin olarak nitelendirilen kad›n lezbiyen de¤ildir ki, t›pk›
her güzel olarak nitelendirilen kad›n›n heteroseksüel olmad›¤›
gibi. Üstelik çirkin olmak da eﬂcinsel olmaya neden olmaz.
Öyle olsayd› Notre Dome'›n Kamburu gey olurdu ayol!
.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Kendim oldukça s›radan›m ama heteroseksüel kad›nlar›n
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ço¤u da öyle. Erkeklerle birlikte olmak istedi¤imi sand›¤›m
s›ralarda da erkek bulmaktan yana hiç s›k›nt›m olmad›. Yani
çirkinlikten ve evde kalm›ﬂl›ktan lezbiyen olmad›m. Kimse de
bu sebepten bir kad›na çekim duymaz san›r›m.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Lezbiyenlerin/ biseksüellerin estetik anlay›ﬂ› yok mu? Erkekler
mi sadece güzellikten anlar?
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
Lezbiyen kad›nlar kendilerine birçok heteroseksüelden daha
fazla bakarlar ve kendileriyle daha çok bar›ﬂ›kt›rlar. Kendini
bir kad›na be¤endirmek bir erke¤e be¤endirmekten daha
zordur. Ayr›ca bir kad›na çirkin demek ne büyük bir gaflettir!
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Evet, gayet güzel ve çekici bir kad›n olmakla beraber çok
güzel ve çekici baﬂka bir kad›nla beraberim ve çok mutluyum.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

•Erkekler: Sen kad›n say›lmazs›n, bizdensin, koçum...
Böyle salak bir ifadeyle karﬂ›laﬂmad›m çok ﬂükür. Ama bunu
da aratmayan, “Peki, kendini erkek gibi mi hissediyorsun?”
sorusu sorulur. Ben de, “Kendimi erkek gibi hissediyor olsayd›m
'lezbiyenim' de¤il, 'transeksüelim' derdim” diyerek kavramlar
ve kimlikler hakk›nda nutuk çekmeye baﬂlar›m.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hay›r, kesinlikle erkek say›lmak istemiyorum. Kad›n›m; kad›n
olmaktan, kendim olmaktan memnunum. Dahas›, erkeklerin
ya da erkek egemen düﬂünce tarz›n›n hiç hazzetmeyece¤i tarz
bir kad›n›m asl›nda, toplumun iﬂine gelen türde bir kad›n
de¤ilim ve bundan da gurur duyuyorum.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
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Hahaha!.. Baz› heteroseksüel erkekler kad›nlardan baﬂka
konuﬂacak konu bulamad›¤›ndan bir yak›nl›k hissetmeleri
gayet do¤al ama üzgünüm yan›l›yorlar ben onlardan de¤ilim.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
Taﬂaklar›m olmad›¤›na göre koç de¤ilim. Sizden de¤il,
bambaﬂka bir yerdenim.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
•Kad›nlar: Sana dokunsam ne hissedersin? Lezbiyenler
bütün kad›nlara as›l›r ve hepsiyle yatmak m› ister?
Heteroseksüel kad›nlar bütün erkeklere as›l›r ve hepsiyle
yatmak m› ister?
Zeynep Aslan, lezbiyen, 17
‹nsan sevdi¤i zaman dokunmak ister. Onun d›ﬂ›ndakiler senin
için ne kadar anlams›zsa benim için de öyle.
Segah Üney, lezbiyen, 23
Dokunma tarz›na ba¤l›. Taciz edersen kötü hissederim.
Lezbiyenler bütün kad›nlara as›lmaz, herkesin bir tipi var de¤il
mi ama?
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
Her ten temas› cinsel içerikli de¤ildir. Beni bilen kad›n
arkadaﬂlar›m kendilerine dokundu¤um zaman neler
hissediyorlar(d›) bilmiyorum. Ben de zaten yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamak
için fazla bedensel temaslarda bulunmuyordum, iﬂte kendime
uygulad›¤›m sansürlerden biriydi. Art›k aﬂt›m bu düﬂünceyi,
daha rahat hareket ediyorum. Hoﬂland›¤›m bir kad›na as›lmak
gibi bir davran›ﬂta bulunmam. Oldukça romantik biri oldu¤um
için, e¤er bir kad›na aﬂ›ksam zaten baﬂka biriyle olmak
düﬂüncesi yer almaz kafamda. Belki erkekler bütün kad›nlarla
yatmak isteyebilirler, ama biz erkek de¤iliz.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Bu sorunun davran›ﬂa geçmiﬂ hali çok aﬂa¤›lay›c› bana
kal›rsa. Sevgi cinsiyetle ilgili olmamal›... Sevgi ve aﬂk baﬂka
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ﬂeylerle ilgili... Neden herkese as›lay›m alla alla...
Eda Sus, biseksüel, 24
Yabanc›lar›n bana dokunmas›n› hiç sevmem. Erkeklerin
bütün kad›nlar› çekici bulduklar›n› sanm›yorum ama erkeklik
o kadar abart›l›yor ki hiçbir kad›n› reddetmemeleri gerekti¤ini,
erkeklik u¤runa her f›rsat› de¤erlendirmek zorunda olduklar›n›
san›yorlar galiba. E¤er kendileriyle bar›ﬂ›k de¤illerse, lezbiyen
kad›nlardan da bunu yapanlar ç›kabilir. Ben çok utangac›md›r,
hiçbir kad›na as›lmam, hoﬂland›¤›m› zar zor belli ederim ve
her kad›n› çekici bulmuyorum, her müzik türünü, her ﬂark›y›
sevmedi¤im gibi.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Sen her gördü¤ün karﬂ› cinsle yatmak m› istiyorsun? Aynen
senin gibi ben de hoﬂland›¤›m ve benden hoﬂlanabilecek biriyle
iliﬂkiye girmek isterim. Ayr›ca lezbiyenlik sadece cinsellikten
ibaret de¤ildir, duygular ve aﬂk vard›r.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Tabi can›m potansiyel seks manya¤› onlar. Sen dokundu¤un
herkesle yatmak istiyor musun? ‹stiyorsan ben de sorun var
demektir. Gülüyorum sadece.
Aynur Özhan, biseksüel, 21
•Lezbiyenler, erkek mi olmak ister?
Ben bir ara 'Süpermen' ya da 'Tatl› Cad›' olmak istedim ama
hiç erkek olmak istemedim.
Arzu Tans›, lezbiyen, 33
Hay›r, lezbiyenler de¤il, kad›n bedenindeki transeksüeller
erkek olmak isterler. Lezbiyen tan›m› yap›l›rken zaten 'kad›ndan
hoﬂlanan kad›n' ifadesi kullan›l›r, 'erkek olmak isteyen kad›n'
de¤il.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hay›r. Lezbiyen kad›nlara ilgi duyan kad›nd›r. Erkek olmak
isteyenler transeksüellerdir ve pek tabi ki bunda da yanl›ﬂ bir
ﬂey yoktur. Ancak bu ikisinin s›k s›k kar›ﬂt›r›l›yor olmas› çok
can s›k›c› bir durum.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
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•Seni kim lezbiyen yapt›? Nas›l lezbiyen oldun? Kimden
bulaﬂt›?
Kimsenin bask›s›yla ya da birilerinden görerek biseksüel
olmad›m. Kad›nlardan daima hoﬂland›m, sadece küçük yaﬂlarda
isim veremiyordum. Merak edip aileme de sormad›m, iyi ki
sormam›ﬂ›m. Cinselli¤imle çok bar›ﬂ›¤›m, onlar panik olsalard›
beni de kar›ﬂt›r›rlard›.
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Ben nas›l m› lezbiyen oldum? Okunu hedefine nadir tutturan
aﬂk tanr›s› Eros beni yanl›ﬂl›kla komﬂunun k›z›na aﬂ›k etti. O
günden beri de taﬂ›r›m bu oku yüre¤imde.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Beni kimse lezbiyen yapmad›. Hat›rlayabildi¤im kadar eskiden
beri kad›nlara cinsel yönelimim erkeklere olandan çok daha
fazlayd›. Ancak bunu fark etmekten kaç›n›yordum. Sonunda
lezbiyen bir kad›n tan›d›m ve onun sevilmeye lay›k bir insan
oldu¤unu görünce, kendimin de lezbiyen oldu¤umu kabullenebildim.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
“Hasta olan sensin dostum, bir psikolo¤a gidip homofobini
tedavi ettirmeni öneririm. Sana kimden bulaﬂt›? Nas›l homofobik
oldun?” diye sorulas› bir iletiﬂim do¤uruyor istemeden...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Bu bir hastal›k de¤ildir. Kimseden bulaﬂmaz, lezbiyen olmak
istemek diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Bu ﬂekilde hissetmeye
baﬂlars›n ve anlars›n ki lezbiyensin. Bunun baﬂka bir aç›klamas›
yok.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28
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•Çocukken cinsel tacize mi u¤rad›n? Erkekler sana kötü
mü davrand›?
Evet, ben çocukken cinsel tacize u¤rad›m; genç k›zken de
u¤rad›m. Eminim her kad›n hayat›nda mutlaka cinsel tacize
maruz kalm›ﬂt›r, ama her kad›n lezbiyen olmam›ﬂt›r!
.
Arzu Tans›, lezbiyen, 33
E¤er erkekler yüzünden lezbiyen olunsa bütün kad›nlar›n
olmas› gerekirdi.
Defne Begonya, lezbiyen, 33
Neyse ki hiçbir tats›z vakam yok. Erkeklerle her zaman iyi
anlaﬂt›m. Ama bu da kad›nlara ilgi duymam› engellemedi. .
Nil Bilgin, biseksüel, 29
Çocukken ya da bulu¤ ça¤›nda cinsel tacize u¤ram›ﬂ
kad›n/erkek say›s› oldukça yüksek. Evet, ben de u¤rad›m
tacizlere. Tecavüze u¤ramad›¤›m ya da daha kötü ﬂeyler gelmedi¤i için baﬂ›ma kendimi ﬂansl› hissedemiyorum - evet, belki
ﬂansl›y›m bir yandan, ama benim kadar ﬂansl› olmayanlar›
düﬂündükçe içimdeki ç›¤l›k daha da tizleﬂiyor.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Hay›r, ben erkekleri çok severim ama onlar› cinsel ve duygusal
olarak çekici bulmuyorum. Lezbiyenli¤in herhangi bir psikozla
ilgisi yok.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
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•Farkl› olmak için mi lezbiyen oldun, erkek egemen
sisteme isyan etmek için mi?
‹nsan protesto etmek için tepkisini gösteren t-shirt giyer,
mitinge kat›l›r; kabul etmedi¤i zevk almad›¤› bir cinsellik
yaﬂamaz!
Arzu Tans›, lezbiyen, 33
Erkek egemen sisteme isyan etmek için lezbiyen olmak,
amazon ormanlar›na isyan etmek için bal›k olmaya benzer.
Bu, iﬂimi hiç kolaylaﬂt›rmaz. Kad›nlar› sevdi¤im için lezbiyenim.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
Farkl› olmak için bir ﬂey olmam. Erkek egemene isyan etmek
için de lezbiyen olunmaz. Sonuçta lezbiyenler d›ﬂ›nda erkek
egemen sisteme isyan eden fakl› cinsel kimliklerden, etnik
kökenlerden ve ideolojilerden insanlar da mevcut.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Farkl› olmak zor bir ﬂey, kendi iç huzurum bunu gerektirmeseydi böyle bir farkl›l›¤› seçmezdim, kolay yolu seçerdim.
Erkek egemenli¤e heteroseksüel bir kad›n da isyan edebilir,
insan içinden gelmeyince kad›nlarla birlikte olamaz, zaten
bence feminizm insanlara hangi cinsle birlikte olmalar›
gerekti¤ini söylemez, bunu ataerkillik yapar. Yani kimseye
meydan okumak için lezbiyen olmad›m.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Hay›r. Ama bu soru s›k karﬂ›laﬂaca¤›m cinsten. Çünkü
lezbiyenler kendini bu kaosun içinde bulmaya çal›ﬂ›rken
fark›ndal›klar›n› çok fazla geliﬂtirirler. Dünya alg›lar›n› çok ileri
seviyeye çekerler ve cehaletten do¤an baz› noksanl›klar›
rahatl›kla görebildiklerinden isyankar olma ihtimalleri artar.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Yak›ndan uzaktan ilgisi yok. 6-7 yaﬂ civar›nda kendimde bir
farkl›l›k oldu¤unun fark›ndayd›m ama üstünde çok durmad›m,
15-16 yaﬂlar›nda bast›rd›¤›m duygular yo¤un bir biçimde
ortaya ç›kmaya baﬂlad›; içten içe biliyordum ki kad›nlardan
hoﬂlan›yorum, onlara dokunmak, onlarla beraber olmak istiyorum ama bu normal de¤il çünkü etraf›mdaki tüm arkadaﬂlar›m
erkeklerden hoﬂlan›yorlar bense en yak›n arkadaﬂ›m› hayal
eder durumdayd›m. Yani lezbiyen olman›n ya da biseksüel
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olman›n ne erkek egemen sisteme isyan etmek ne de benzeri
bir durumla yak›ndan uzaktan alakas› yok. Lezbiyen oldu¤unu
zaten biliyorsun, ya bunu kabul ediyorsun ve ona göre yaﬂ›yorsun ya da bunu reddediyorsun ve hayat›na bast›r›lm›ﬂ duygular
eﬂli¤inde devam ediyorsun. Ben duygular›m› bast›rmamay›
tercih ettim, bir erkekle de beraber olabilirim, aile kurabilirim,
yaﬂayabilirim ama biliyorum ki bir kad›nla daha mutluyum ve
daha mutlu olabilece¤im bir tabloyu seçiyorum.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

Bir yüre¤im oldu¤u, bu yüre¤i kanatland›ran kiﬂinin cinsiyeti
de kad›n oldu¤u için aﬂ›k oldum.
Füsun Demir, lezbiyen, 30
•Avrupa'dan Amerika'dan geliyor bunlar. Sen kimden
özendin?
Peki, Avrupa ve Amerika'dakiler kimden özenmiﬂler acaba?
Bu soruyu soranlar bunu da yan›tlas›nlar bari... Ben Amerika'ya
gitmedim, Avrupa'da yaﬂamama ra¤men Avrupal› da de¤ilim;
uzayl›y›m ben, t›pk› herkes gibi bir uzayl›!
An›l Üver, lezbiyen, 28
Eﬂcinselli¤e, bunun insan yaﬂam›na getirdi¤i zorluklara
kimsenin özenmeye cesaret edebilece¤ini sanm›yorum. Ama
eﬂcinsel insanlara anormal muamelesi yapmayan, onlara da
di¤erleriyle eﬂit koﬂullar ve haklar tan›yan bir toplumda yaﬂamaya çok özeniyorum.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Bahsetti¤imiz ﬂey aﬂk ve cinsellik, birinden özenerek, rol
modeli belirleyip çal›ﬂarak olunabilecek bir ﬂey de¤il lezbiyenlik.
En önemlisi olunabilecek bir ﬂey de¤il; her cinsel yönelim
gibi...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
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Tabi can›m. 'Aa bak o bluz çok güzelmiﬂ, ben de giyeyim'
demek gibi bir ﬂey bu. Özendim geçirdim üzerime. Ben zaten
hep öyle yapar›m, özenirim böyle geçiririm hemen. Giy bak
sen de bir dene bakal›m, sen giydi¤inde nas›l duracak! Komik.
Aynur Özhan, biseksüel, 21
Biraz tarih okuyun derim. Bu soruya verilecek baﬂka bir yan›t
bulam›yorum.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

Ben bizim alt komﬂuya özendim.
Seda Erdamar, lezbiyen, 25
Ben küçükken bu kadar teknoloji olmad›¤›ndan Avrupa'dan
Amerika'dan haberimiz olmuyordu, kendi kendime oldum. .
Defne Begonya, lezbiyen, 33
•Lezbiyenlik moda oldu, lezbiyenler art›yor, sen de modaya
m› uydun?
Evet, tamamen kendi kreasyonum...
Füsun Demir, lezbiyen, 30
Ben moda olmadan da lezbiyendim, hatta moda yapt›m.
Defne Begonya, lezbiyen, 33
Ay ne 'moda'ym›ﬂ bu ayol, binlerce y›ld›r modas› geçmiyor
damgalanmalara, d›ﬂlanmalara, bask›lara ve iﬂkencelere ra¤men.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Moda oldu¤unu sanm›yorum, beyaz puantiyeli k›rm›z›
ayakkab› (bu senenin modas›) giymek kadar basit de¤il hangi
cinse çekim duyaca¤›n› belirlemek. Sadece lezbiyenlerin bir
derece olsun daha görünür olmaya baﬂlad›¤›n›, görünürlerin
di¤erlerini de aç›lmaya teﬂvik etti¤ini, bu nedenle eskiye göre
daha çok lezbiyen varm›ﬂ gibi göründü¤ünü düﬂünüyorum,
moda san›lan durum asl›nda bu olsa gerek.
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Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Lezbiyenlik moda olmad›, lezbiyenler geliﬂen koﬂullarda
kendilerini daha rahat ifade edebilme imkan› buldular. Eskiden
bast›r›larak, gizlice yaﬂanan aﬂklar ﬂimdilerde daha aç›k
yaﬂanmaya baﬂlad›.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Lezbiyenlik insanl›k tarihinin varoluﬂundan günümüze kadar
gelen bir durumdur. Bunun moda olmakla, birkaç sanatç›n›n
ç›k›p klip çekmesiyle, lezbiyenleri destekler aç›klamalar
yapmas›yla, ya da dünyaca ünlü bir pop idolünün kendinden
daha genç bir pop sanatç›s›n› duda¤›ndan öpmesiyle, velhas›l
say›lar› onlar› geçecek örneklerle aç›klamaya hiç gerek yok.
Toplumsal bir gerçe¤i kabul edelim ve bu gerçek do¤rultusunda
seçim yapm›ﬂ insanlara sayg›l› olal›m, onlar›n hayatlar›na
müdahale etmeyelim, onlara erkek arkadaﬂ bulmaya çal›ﬂmayal›m- çünkü kendileri isterlerse çoktan bulabilirler- toplumun
her kesiminde, gelir düzeyi en altta olanlardan en üstte olanlar›na
kadar, e¤itim seviyesi düﬂük olanlardan yüksek olanlara kadar,
entelektüel bilgi birikimi olmayan›ndan her gününü kitap gazete
içinde geçirenlerine tiyatro, sinema salonlar› aras›nda gezinenlere kadar her kesimde olan bir gerçekli¤i kabul edelim ve
sayg›l› bir biçimde hep beraber ama özgürce yaﬂayal›m.
.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28
Lezbiyenler artm›yor ama sadece heteroseksist dünyada
art›k seslerini duyurabilme cesaretini bir nebze daha olsun
gösterebiliyor. Siz artt›¤›n› düﬂünmeye devam edin halbuki
biz hep vard›k.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
Bu moda de¤il. Bir sayfan›n h›zl› çevrilmesi sadece. Taﬂlar
yerine oturuyor.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
•Hiç lezbiyene benzemiyorsun…
Hakl›s›n asl›nda. Hemen gidip saçlar›m› kestireyim.
Segah Üney, lezbiyen, 23
42

Di mi? Ben de üzülüyorum buna. Hiç sevmiyorum hetero
san›lmay›. Belki de lezbiyen kad›nlarla di¤erleri aras›nda bir

fark olmad›¤› içindir asl›nda. Belki kendi biyolojik cinsine aﬂ›k
.
olmak, onunla seviﬂmek pek bir fark yaratm›yordur.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Öyle mi? Sen de hiç heteroseksüele benzemiyorsun... Ben
de genellikle böyle özünde absürd sorular› 'yank›' ya da 'ayna'
sorularla yan›tlama e¤ilimi vard›r. Bununla da karﬂ›mdaki kiﬂiyi
biraz olsun düﬂünmeye ve sorular›n› daha dikkatli sormaya
teﬂvik etmeye çal›ﬂ›yorum.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Sence bir kad›na benzemiyor muyum? Kad›n olan herkes
bir lezbiyene benzeyebilir. Lezbiyen bir kad›n› heteroseksüelden
ay›ran sadece cinsel ve duygusal olarak ilgi duydu¤u cinstir.
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
... lezbiyenlerin klasik bir görünüﬂü ya da prototipi oldu¤unun
san›lmas› da büyük bir yan›lg›d›r. Nice kad›n tan›yorum uzun
saçl›, etekli elbiseli, gayet kad›ns› ve hayatlar›n› baﬂka bir
kad›nla geçiriyorlar. Bu yan›lg›dan da toplumumuzun bir an
önce uzaklaﬂmas› bilgi toplumuna ulaﬂmam›zda faydal› olacakt›r
kan›s›nday›m. Lezbiyenleri/biseksüelleri belli kal›plara oturtarak,
belli k›yafet tarzlar›n› ya da saç kesim biçimlerini ya da giyim
stillerini onlara yak›ﬂt›rarak asl›nda onlar› s›n›rl› bir grup olarak
düﬂünüyor, toplumun her kademesine yay›ld›klar›n› göremiyor
ve bunun sonucunda da yanl›ﬂ verilerle yanl›ﬂ sonuçlara
ulaﬂ›yoruz. Bu yüzden insanlar›n kal›plar›na uymamam kadar
do¤al bir ﬂey olamaz.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28
Lezbiyenlerin herhangi bir prototipi yoktur. Ben kendimim
ve ço¤u insan›n kafas›ndaki lezbiyen tan›m› tamamen gerçekd›ﬂ›
oldu¤u için o kal›ba uymamam, benzetememeniz gayet do¤ald›r.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
•(Biseksüel kad›nlara) Nas›l oluyor da ikisini birden
sevebiliyorsun, yani ayn› gecede olabiliyor mu?
Genelde s›r›t›p “Neden olmas›n, olur tabi” diyorum, sonra
da ciddi ciddi diyorum ki: “Sevginin illa da bir cinsiyeti olmas›
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m› gerekir, aﬂ›k oldu¤un ya da sevdi¤in ﬂey bir vajina ya da
penis midir?”
Eda Sus, biseksüel, 24
*Kaos GL, Mart 1997, Say› 31. “Cinsel Yönelim Ve Eﬂcinsellik ‹le ‹lgili
Sorular›n›za Yan›tlar” - Amerikan Psikoloji Birli¤i.
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Aﬂk ve Cinsellik
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1. Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas› Birincisi - 2006
Lilith'e Göre Yarad›l›ﬂ
Bengü ‹ris
Yarad›l›ﬂ mitinin farkl› versiyonlar›ndan:
b) Baz›lar›n›n dedi¤ine göre 6. günde Tanr›, erkek ve kad›n›
kendi suretinde yaratm›ﬂ ve dünyay› onlara vermiﬂ, ama Havva
daha yokmuﬂ.
c) Tanr›, Adem'den her hayvan›, kuﬂu ve yaﬂayan di¤er
mahlukat› adland›rmas›n› istedi. Mahlukat Adem'in önünden
bir diﬂi, bir erkek, çiftler halinde geçtikçe, yirmi yaﬂ›nda bir
erkek gibi yarat›lm›ﬂ olan Adem onlar›n sevgilerini k›skand›;
her diﬂi ile çiftleﬂmeye çal›ﬂmas›na ra¤men, yapt›¤›ndan tatmin
bulamad›. Bu yüzden, “Benden baﬂka her yarat›¤›n kendine
göre bir eﬂi var” diye hayk›r›p Tanr›'dan bu adaletsizli¤i düzeltmesini diledi. O zaman Tanr› Lilith'i, ilk kad›n›, t›pk› Adem'i
yaratt›¤› gibi, ama temiz toprak yerine çamurdan yaratt›.
Adem'in onunla ve onun gibi bir baﬂka kad›n olan Naama ile
birleﬂmesinden hâlâ insan nesline musallat olan bir sürü zebani
türedi.
d) Adem ve Lilith birlikte asla huzur bulamad›lar, çünkü
Adem ne zaman onunla yatmak istese, Lilith Adem'in istedi¤i
pozisyona sinirlenip “Niye ben senin alt›nda yatay›m?” diye
sordu. “Ben de senin gibi topraktan yarat›ld›m ve eﬂitinim.”
Adem ona zorla boyun e¤dirmeye çal›ﬂ›nca Lilith öfkeyle
Tanr›'n›n gizli adlar›ndan birini hayk›rd›, havaya yükseldi ve
onu terk etti.
e) Baz›lar› der ki, Lilith, Zmargad ve sonra da Saba melikesi
olarak hüküm sürmüﬂtür ve Eyüb'ün evlatlar›n› yok eden diﬂi
ﬂeytand›r. Ama Adem gibi ölümlülükle lanetlenmemiﬂtir, çünkü
Adem'in cennetten kovulmas›ndan çok önce ayr›lm›ﬂlard›.
Lilith ve Naama sadece yeni do¤muﬂ bebekleri bo¤makla
kalmaz, rüya gören erkekleri de baﬂtan ç›kart›rlar ki, yaln›z
uyuyan her erkek kurbanlar› olabilir.
(‹brani Mitleri, Robert Graves)
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Neler uydurdunuz hakk›mda, ne kötü öyküler... Adem'in
soyundan geldi¤iniz için bu beklenecek bir ﬂey asl›nda; ama
bakamad›¤›n›z bebeklerinizin ölümünden bile beni, bizi
suçlad›n›z. Oysa bebeklerinize umutla bakar›z biz; baz› geceler,
siz uyurken gelip seyrederiz onlar›, her yeni yaﬂam›n heyecan›n›
kendi varoluﬂumuzun ilk gününden an›msayarak, bebeklerinizin
büyüdükçe nas›l olaca¤›n›, kime benzeyece¤ini merak ederek,

çünkü bazen bize benzerler. Evet, bize. En baﬂ›ndan baﬂlasam,
belki neden söz etti¤imi daha iyi anlat›r›m.
Hayata gözlerimi açt›¤›mda 20 yaﬂ›nda bir kad›nd›m zaten
ve o karﬂ›mda duruyordu. K›sa beyaz saçlar› tepesinde diken
diken duran, giydi¤i iﬂ tulumu tontonlu¤undan yer yer gerilen,
elleri belinde muzipçe bana bakan sevimli bir ihtiyarc›k:
“Selam›m üzerine olsun Model II” dedi bana. “Seni kendi
suretimde ben yapt›m, burada tasar›m ve yaratma iﬂlerine
bak›yorum.” Sonra, sanki yüzündeki gurur ifadesini örtmek
istermiﬂ gibi utangaç bir gülümsemeyle ekledi: “Sen bana
k›saca Anne diyebilirsin.”
“Selam Anne.”
Beni yaratt›¤› için kibarca teﬂekkür ettikten sonra aram›zda
bir sessizlik oldu, hani ﬂu yeni tan›ﬂt›klar›n›za ne söylemeniz
gerekti¤ini bilemedi¤inizde olanlardan. Sohbet olsun diye
sordum: “Ben Model II isem, Model I de var m›?” Yüzündeki
kendinden memnun s›r›tma bir anda silindi. “Evet, var. Seni
tan›ﬂt›racakt›m zaten, ama… Bak, Model I biraz farkl›. Yani
sen elbette daha ileri bir modelsin, ama onun da tasar›m›nda
bir hata yok. Sadece yap›m aﬂamas›nda, ›ﬂ›k getirmekle görevli
meleklerden biri biraz kurcalam›ﬂ- Lusifer, bu yüzden ebedi
karanl›¤a mahkum edece¤im onu. Neyse, Adem, yani Model
.
I, pek do¤ru düﬂünemiyor ve biraz garip davran›yor.”
“Nas›l 'garip'?”
“I›››, bir parça kontrol tak›nt›s› var. Mesela, biraz e¤leniriz
diye mahlukata isim takmas›n› rica etmiﬂtim, bu iﬂi fazla ciddiye
ald›; ﬂimdi durmadan sözcükler uyduruyor, her ﬂeye bir yafta
yap›ﬂt›r›yor ve evrenin kendisinin etraf›nda döndü¤ü sevimsiz
öyküler anlat›yor. Dahas›, isim takt›¤› hayvanlar› taciz etti. Son
günlerde de bir konuﬂma sorunu var, baz› sözcüklerin sonunda
t›slama gibi bir ses ç›kart›yor, -th gibi bir ﬂey. Ama bunu
hemen düzeltebilirim, önce sizi tan›ﬂt›ray›m da.”
Adem'i yan›m›za ça¤›rd›. “Bak Adem, bu Model II, onunla
iyi arkadaﬂ olaca¤›n›z› umuyorum.” Merhaba demeye kalmadan,
Adem kendi kendine bir ﬂeyler söylemeye baﬂlad›: “Hmm,
eveth, Model II. II, ii- ll de olabilirth. Lili, ella, lela, lale? Hay›r,
hay›r, Lilith.” Ad›m› böyle ald›m.
Adem'in t›slama sorunu giderildikten sonra hayvanlar›
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evcilleﬂtirmek gibi bir fikre kap›l›p yan›m›zdan ayr›ld›, Annemle
yaln›z kald›k. Ne bekledi¤imi bilmiyordum ama sanki o her
neyse Adem'de bulamam›ﬂt›m. ‹çimde kötü bir his vard›.
Annem durumu fark etti; her ﬂeyi görür zaten. “Üzülme” dedi.
“Adem'de kal›c› bir hasar var ne yaz›k ki, fazla müdahale
edersem çok zarar görebilir. Üstelik bu, genlerine kadar iﬂledi,
yani çocuklar›na da geçebilir. Ancak, onu severek yapt›m ve
bu haliyle de seviyorum, projeyi iptal etmeyece¤im. Seni
yapmak için biraz bekledi¤ime seviniyorum, böylece sen sadece
hasars›z de¤il, çok daha geliﬂmiﬂ bir model oldun, ayr›ca bir
ﬂey ekleme f›rsat›m oldu, Adem'deki sorunun türünüzden
olacak çocuklara geçmesini engelleyecek bir ﬂey, buna antivirüs
program› demeyi düﬂünüyorum. Neyse, her ﬂey düzelebilir
yani, Adem'in kendisi d›ﬂ›nda tabii.”
Daha sonra Adem'le arkadaﬂ olmaya çal›ﬂt›m. Ço¤u zaman
birlikte fena vakit geçirmiyorduk, e¤lenceli ﬂeyler yapabiliyorduk,
örne¤in seviﬂmeyi icat ettik. Ancak, bazen gerçekten çok tuhaf
davran›yordu. Bir gün, “Önce ben yarat›ld›m” dedi. Ne demek
istedi¤ini merak ederek ona bakt›m. “Ben senden önce buradayd›m, sen sonradan geldin. Üstelik farkl›s›n, diﬂisin sen. ‹lk
insan benim, bundan sonra türümüzden olanlara Adem'in
o¤ullar› denmesini istiyorum. Ayr›ca diﬂi olanlar erkek olanlara
itaat etmeli” dedi.
“Yine saçmalad›n Adem'ci¤im” dedim. “Bunu kabul edecek
olursam diﬂi ve erkek çocuklar›m›z aras›nda ayr›m yapm›ﬂ
oluruz; bence bu fark gözetmek için çok saçma bir neden.”
Adem'in öfkelendi¤ini görebiliyordum. Annemizin yan›na
koﬂarken onu izledim.
“Öteki” diye hayk›rd› a¤lamakl› bir sesle, “ﬂu sonradan
yapt›¤›n diﬂi, ondan üstün olmak istiyorum. Beni daha çok
sevmeni istiyorum. Ona bana itaat etmesini söyle.”
Annem ve ben üzüntüyle birbirimize bakt›k. Adem'in benim
daha ileri oldu¤umu anlamayaca¤›n› ummuﬂtuk, ama aptal
de¤ildi tabii; üstelik belli ki baya¤› k›skançl›¤a kap›lm›ﬂt›. Ancak
Annem, “Lilith'ten 'öteki' diye bahsetmen hiç hoﬂ de¤il” dedi.
“Benim için ikiniz de ayn›s›n›z, insans›n›z. 'Ben ve öteki' diye
ayr›m yapmay› âdet haline getirmen, düﬂünmen bile iyi olmaz.
Aran›zda önemli bir fark yok, diﬂi ya da erkek, eﬂitsiniz, ikinizi
de seviyorum. Her ﬂeye de a¤lama böyle, üzme kendini.”
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Annem bir ﬂeye “ol” deyince olur. O günden sonra Adem
pek fazla a¤layamaz oldu. Ama memnun de¤ildi. Giderek
davran›ﬂlar› daha h›rç›nlaﬂt›, sürekli beni hakimiyeti alt›na
almaya çal›ﬂ›yordu, benden iyi oldu¤unu ispatlamak için
gerekçeler uydurmaya çal›ﬂ›yordu. Cennetteki hayvanlardan
cinsel tacizinden kurtulmuﬂ olanlar, bu sefer uydurdu¤u tats›z
öyküleri dinlemek zorunda kal›yordu; zavall›lar›n ﬂaﬂk›n bak›ﬂlar›na ac›madan, diﬂi insan›n kendisi kadar zeki ve iyi olmad›¤›n›,
daha zay›f oldu¤unu, kendisinin temiz topraktan, kad›n›n pis
çamurdan yarat›ld›¤›n› filan anlat›yor, sürekli benden yak›n›yordu. Hayvanlar insandan kaçmay› böyle ö¤rendiler.
.
Bu anlaﬂ›lmaz hallerinden, seviﬂirken bile daima üstte olmak
istemesinden usanmaya baﬂlam›ﬂt›m; bir gün onunla seviﬂmek
istemedim. ‹nan›l›r gibi de¤il, ama zorla yapmaya kalkt›. Öfkeyle
“Anne!” diye ba¤›rd›m ve kendimi O'nun yan›nda buldum.
“Tamam” dedi Annem. “Baﬂka bir çözüm yolu gerekiyor, art›k
Adem'in yoldaﬂ› olman› isteyemem. Bir kad›n daha yapaca¤›m,
bu sefer 'aﬂk' diye bir duygusal yaz›l›m da ekleyece¤im, belki
bu sayede o Adem'e katlanabilir.”
Yeni insan› ilk gördü¤üm gün, on binlerce y›l önce olmas›na
ra¤men, o an› hat›rlamak sanki daha birkaç saniye önce olmuﬂ
gibi heyecanland›r›yor beni. Adem de ben de onunla tan›ﬂmak
için sab›rs›zlan›yorduk, ama onu görünce solu¤umun
kesilmesini beklemiyordum do¤rusu. Demek bir kad›n böyle
görünüyordu, yoksa ben de bu kadar çekici olabilir miydim?
Ona bakarken, ilk kez Adem'i k›skand›¤›m› hissettim. “Bu
muhteﬂem yarat›k, Anne'nin bugüne kadar yaratt›klar›n›n en
ilerisi, o sersemin eﬂi olacak ve ben onunla sadece arkadaﬂ
olaca¤›m” diye düﬂündü¤ümü hat›rl›yorum. “Ne tatl› gülümsüyor. Sanki bana do¤ru mu geliyor? Kollar›n› neden boynuma
doluyor? Bu kadar güzel kokan sadece teni mi? Hmm, muhteﬂem öpüﬂüyor.”
‹lk öpüﬂmemiz Adem'in m›zm›z itirazlar›yla kesildi, “Ne???
Ama!.. Naama?!” San›r›m Adem'in konuﬂma sorunu yine
nüksetmiﬂti.
Annem omuzlar›n› silkti: “Eh, böyle olmas› akla daha yak›n
tabii. Aﬂk yaz›l›m›na karﬂ›laﬂt›rma ve do¤ru de¤erlendirme
yetisini geçici bir süre felç edecek bir yama yapmam gerekecek
Adem'ci¤im, aksi takdirde sana aﬂ›k olacak birini bulamayaca¤›z.
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Gel Adem, san›r›m Lilith ve Naama bir süre yaln›z kalmak
isteyecekler.”
Sonra bir süre Adem'in sorunlar›n› takip etmeye vaktim
olmad›. Naama çok zeki, duyarl› ve sevecen, dostlu¤u
Adem'inkinden çok daha keyifliydi. Tüm zaman›m› onunla
konuﬂarak, cenneti ve yaﬂam› keﬂfetmesini izleyerek, inan›lmaz
fikirlerini dinleyerek, paylaﬂacak yeni ﬂeyler bularak ve tabii
onun benimkine çok benzeyen, ama kendiminkinden çok
sevdi¤im bedenini duyumsayarak geçirmek istiyordum.
Seviﬂmelerimiz Adem'le olanlardan çok daha mutlu ediyordu
beni.
Ara s›ra, Adem'in can›ndan bezdirdi¤i hayvanlar, onun son
zamanlarda söylediklerini aktar›yorlard›; kad›n kad›na aﬂk
yasaklanmal›ym›ﬂ, yanl›ﬂm›ﬂ, sap›kl›km›ﬂ bu. Sonunda, Adem'in
hakimiyet merak›n› ve k›skançl›¤›n› bilen hayvanlar, damar›na
basal›m da bizi rahat b›raks›n diye düﬂünerek “Peki, Anne
dördüncü insan› erkek yarat›rsa ne yapacaks›n? Sevmeyecek
misin?” diye sormuﬂlar. Cennette bir erkek daha olmas›
fikrinden pek hoﬂlanmam›ﬂ olsa gerek Adem “Erkek erke¤e
aﬂk da yanl›ﬂ, tabii üstte olan ben olacaksam o baﬂka” demiﬂ.
Duyduklar›m›z Naama ve benim umurumuzda bile de¤ildi;
aﬂ›kt›k ve aﬂk kad›n-erkek ayr›m› yapm›yordu.
Derken bir gün, Anne üçümüzü de ça¤›rd›. “Lilith ve Naama,
sizlerden memnunum, insan› yarat›rken olmas›n› istedi¤im
her ﬂey var sizde. Adem'cik, senin baz› sorunlar›n oldu¤unu
herhalde kendin de kabul edersin, ama üzülme. Sana yeni bir
eﬂ yaratt›m, Lilith ve Naama'n›n bütün ileri özelliklerine sahip,
ancak aﬂ›k olurken pek seçici davranmayacak ve bu yüzden
hak etmeyen birini dahi gere¤inden fazla sevmeye e¤ilimli
olabilir. Kesin sonuç almak için, senin ipe sapa gelmez
düﬂüncelerini, hakimiyet tak›nt›n› bile kabullenip benimsemesini
ve bunlar›n getirdi¤i bütün zorluklara katlanmas›n› sa¤layacak
bir programlama yapt›m. Bu son ayr›nt› d›ﬂ›nda yaratt›¤›m
kad›n t›pk› Lilith ve Naama gibi.
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“Çocuklar›n›z genetik olarak senin hasar›n› taﬂ›mayacaklar,
annelerinin sa¤l›kl› genleri bu olas›l›¤› tamam›yla ortadan
kald›racak. Ancak onlar da, anneleri gibi, senin düﬂüncelerini
benimseyebilirler. Öte yandan, yine anneleri gibi, Lilith ve
Naama'ya da benzeyebilirler, o zaman da eninde sonunda

senin kontrolünden kendilerini kurtaracaklard›r. Ne olaca¤›n›
birlikte görece¤iz, her ﬂey çok iyi de olabilir, oldukça kötü de;
hay›r ve ﬂer size kendinizden gelecek.”
Sonra, Adem'in bu kad›na da saçmasapan bir isim takmas›na
f›rsat vermeden, “Havva'yla tan›ﬂ›n” diye ekledi Annem. Havva
da t›pk› Naama gibi çok sevimliydi. Ancak, onun Adem'le daha
fazla vakit geçirmesini sa¤lamak için ikisinden biraz uzak
durduk. Do¤rusu Adem'e de¤il de Naama ya da bana aﬂ›k
olmas› ihtimali hâlâ vard› ve bu sevgilimi ve beni tedirgin
etmiﬂti. Baz› ﬂeyleri paylaﬂmay› en geliﬂmiﬂ insanlar bile
istemez. San›r›m Naama ve ben, k›yamete kadar Havva ile
daha çok ilgilenmedi¤imiz için piﬂmanl›k duyaca¤›z; onun
yan›nda olsayd›k, daha fazla arkadaﬂl›k etseydik, her ﬂey çok
farkl› geliﬂebilirdi.
Bir gün Annemiz yine ça¤›rd› bizi, meyvesi Adem ve Havva'ya
yasak olan Bilgi A¤ac›'n›n yan›na. A¤ac›n bir evrenin tüm ömrü
boyunca bir kez verdi¤i meyve kopart›lm›ﬂt› ve koptu¤u yer
kan›yordu. Annem üzüntüyle “Havva” dedi, “Adem'i daha bilge
yapmak istemiﬂ. Onu suçlam›yorum. Yine de onlar› cennetin
d›ﬂ›na yollayaca¤›m. Adem hayvanlara eziyet etti¤i zaman
yapmal›yd›m bunu, burada olmay› hak eden tek canl›
kendisiymiﬂ gibi davran›yor; ﬂimdi Havva da, onun yanl›ﬂlar›n›
benimseyip ona yard›m ediyor. Cennette ac› olmas›na izin
veremem. Kendi hayatlar›n› ve baﬂkalar›n›nkini zorlaﬂt›racak,
illa mutsuz olacaklarsa, bunu baﬂka yerde yaps›nlar.”
.
Adem'den pek hoﬂlanmasam da bu haber beni sarst›.
Naama'n›n da üzüldü¤ünü görebiliyordum. Adem ve Havva
ile türdeﬂtik, yazg›lar› ﬂimdi bizimkinden kopsa da, baﬂlar›na
getirdikleri ﬂeyden biraz da kendimizi sorumlu tutuyorduk.
Hem do¤acak çocuklar›ndan baz›lar› Naama ve bana benzeyecekti ve ikimiz de 20 yaﬂ›nda birer kad›n olarak yarat›lm›ﬂt›k;
hiç çocuk görmemiﬂtik; yeni do¤an bir insan neye benzerdi
acaba?
Anne'ye yalvard›k, Adem ve Havva'n›n gitti¤i yerde yaﬂamay›
seçtik. Onlar›n yazg›lar›na kar›ﬂmam›za izin yoktu; Anne kendi
hatalar›n› yapmalar›n›, kendi çözümlerini bulmalar›n› istiyordu.
Adem ve Havva ölümlü oldular; uzun, zor ama zaman zaman
da çok güzel bir yaﬂamlar› oldu. Çocuklar› Adem'in akl›na
hayaline gelmeyecek ﬂeyler yapt›lar; do¤rusu olacaklar› biz de
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tahmin etmemiﬂtik, göreceklerimizi bilseydik belki de cennette
kalmay› tercih ederdik. Adem kötü de¤ildi, sadece kafas›
kar›ﬂ›kt›; ama onun soyundan gelenler kötülü¤ü keﬂfetti ve
yayd›. Sessiz ve görünmez seyirciler olarak binlerce y›ld›r
Adem ve Havva'n›n soyundan gelenleri izliyoruz. Bazen Anne'nin
tasar›m›na uygun çocuklar da oluyor; ters giden bir sürü
ﬂeyden bir k›sm›n› yoluna koyuyorlar, dünyay› bulduklar›ndan
daha güzel b›rak›p gidiyorlar. Onlar› görmek, tan›k oldu¤umuz
s›n›rs›z kötülü¤ün, zalimli¤in, çirkinli¤in ac›s›n› al›yor
yüre¤imizden; körelen umutlar›m›z› tazeliyor.
Baz› geceler, siz uyurken gelip seyrederiz bebeklerinizi, her
yeni yaﬂam›n heyecan›n› kendi varoluﬂumuzun ilk gününden
an›msayarak; büyüdükçe nas›l olacaklar›n›, kime benzeyeceklerini merak ederek, çünkü bazen insana benzerler.
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1. Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas› Birincisi - 2006
Ayr›
Yeﬂim T. Baﬂaran
K›z arkadaﬂ›m ablas›n›n yan›na gitti, bir ayl›¤›na. Hazal için
haz›rlad›¤›m›z k›rm›z›, lacivert, mor, yeﬂil, sar› ve turuncu
k›yafetleri götürmek için. Tabii, Hazal'›n yeryüzündeki ilk ay›nda
annesine destek olmak, bir yandan da bir gün biz de çocuk
do¤urmak cesaretini gösterirsek diye biraz deneyim kazanmak
için.
Alt› y›ld›r hiç bu kadar ayr› kalmam›ﬂt›k. En fazla beﬂ gün.
Yan yana geçirdi¤imiz hiçbir gün üzerimde a¤›rl›k yapmad›¤›ndan, bu ufak ayr›l›klar nefes alma f›rsatlar› olmaktan çok,
büyük bir özlemle kavuﬂmam›z› bekledi¤im tuhaf aral›klar
gibiydi benim için. Bu aral›klar, birbirimize ba¤l› m›y›z, yoksa
ba¤›ml› m› tart›ﬂmalar›n› getirirdi ard›ndan. Yanl›ﬂ anlamay›n,
yaﬂama karﬂ› yeterince büyük bir açl›¤›m oldu¤unu hissediyorum. Onlu olan her ﬂey kadar onsuz olan her ﬂeyle de
yaﬂamas›n› biliyorum, ya da en az›ndan öyle san›yorum. Ama
ya kendimizi kand›r›yorsak? Birlikte olmam›z çok güzel ve
neden bunu yaﬂamayal›m, diye düﬂünürken ya birbirimizsiz
yaﬂamay› unutuyorsak? Önümde tek tek üzerlerine çentik
at›lmak için bekleyen her gün benim için bir s›nav olacak.
Daha do¤ru bir tan›mlamayla, asl›nda bir s›nav oldu¤u düﬂüncesi kendimi kaybetmemek için güç almam› sa¤layacak. Kendi
kendimle yar›ﬂaca¤›m. Çok hoﬂ... Kendi irademle yar›ﬂarak
ayakta kalma gücü toplayaca¤›m.
ikinci gün
Bugün uyand›¤›mda tiﬂörtlerini koklad›m bebe¤imin. Kimisi
parfümüyle teninin s›cakl›¤›n›n buluﬂtu¤u noktada sal›n›yorken,
kimisi de sabahlar› uyand›¤›nda saç diplerine yap›ﬂan ekﬂimsi,
ﬂekerimsi kokuyla sarmalanm›ﬂ. Koklamazsam ne yapaca¤›m›
bilmiyordum. Çünkü ben her sabah zaten onu koklayarak
uyan›yorum. Kedi yavrular›n›n koklayarak annelerinin varl›¤›n›
yanlar›nda hissetmeleri gibi. Günün geri kalan›n› bu refleksimi
s›navda bir tam puan almam m› yoksa s›n›fta kalmam anlam›na
m› geldi¤ini çözümleyerek geçirdim. Önümdeki 24 günün
a¤›rl›¤›na yo¤unlaﬂmak yerine baﬂka bir güç alma noktas›yd›
bu. Hem 24 gün dedi¤in ne ki, bu yaﬂlarda zaman daha h›zl›
geçiyor zaten, öyle de¤il mi?
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üçüncü gün
Tam da bekledi¤im gibi... Hazal'›n biçimsiz yeni do¤muﬂ
bebek surat›na a¤›zlar› aç›k bakarak ve ihtiyaçlar›n› nas›l
anlayacaklar›n›, nas›l karﬂ›layacaklar›n› bilmemenin acemili¤ini
aﬂmaya çal›ﬂarak geçmiﬂ ilk iki gün. Sonra benim f›st›k
kavanozum, ablas›n›n yorgunlu¤una ve kendi derdine
düﬂmüﬂlü¤üne ald›rmadan, ye¤enine teyzesinin biseksüel
oldu¤unu ve bir kad›n sevgilisi oldu¤unu söyleyip söylemeyece¤ini sormuﬂ. Ablas› da zihninde iliﬂkimizi sayg›n bir noktaya
getirme çabalar› gösteriyor olmas›na ra¤men, henüz bizim
iliﬂkilerimize heteroseksüel iliﬂkiler kadar paye vermedi¤inden
“Yaﬂay›n tabi can›m, ama etrafa söylemeye ne gerek var”
noktas›nda oldu¤u için, Hazal'› bizim iliﬂkimizden korumaya
çal›ﬂm›ﬂ. Bakt›¤›m yerden ben bir komedi görüyorum. Ama
onlar günlerdir do¤ru dürüst uyumam›ﬂ olman›n yaratt›¤›
ciddiyetten olsa gerek aﬂamad›klar› bir sorun içinde olduklar›n›
san›yorlar. Serseri sevgilime bu tart›ﬂmalar için daha zaman
oldu¤unu söyledim. Umar›m Hazal'›n etraf›ndaki dünya yumuﬂar
k›sa bir sürede.
dördüncü gün
Bugün iﬂ ç›k›ﬂ› sinemaya gittim. Tek baﬂ›ma. Çok sevdi¤im
bir ﬂeydir bu benim. ‹zledi¤im filmin her an›n› kendi içimde
yaﬂatt›¤›m, ç›k›ﬂ›nda ise beni götürdü¤ü yerlerde kendi baﬂ›ma
doland›¤›m bir ritüel. K›zd›m kendime sonra, sahi bu kadar
sevdi¤im bir ﬂeyi nas›l unutmuﬂum y›llard›r. Sonuçta bunu
sevgilimle beraberken de yapabilirim. Her an›m›z› birlikte
geçirece¤iz diye bir sözleﬂme yok ki ortada. Sanki bu konuﬂulmam›ﬂ bir kuralm›ﬂ gibi mi yapt›k acaba? Yoksa günlük
koﬂuﬂturmacadan unuttum mu sevdi¤im baﬂka baﬂka ﬂeyleri?
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alt›nc› gün
Rekorumu k›rd›m. ‹lk beﬂ gün geçti. Akl›ma beraber olmaya
baﬂlad›ktan sonra ayr› kald›¤›m›z ilk beﬂ gün geldi. Henüz çok
güvensizdim iliﬂki içerisinde. O güne kadar yaﬂad›klar›mdan
dolay› güzel bir iliﬂkinin imkans›z oldu¤unu, bunu bekleyerek
yaﬂaman›n da manas›z oldu¤unu düﬂünüyordum. Asl›nda bu
cümlenin ikinci k›sm› için düﬂüncelerim hâlâ ayn›. Güzel bir
iliﬂki yaﬂayaca¤›m diye, “bay veya bayan do¤ru”yu beklemek,
hayat önünden geçerken yanl›ﬂ durakta yanl›ﬂ bir otobüsü
beklemek gibi asl›nda. Ama ilk k›sm›na art›k kat›lm›yorum. Bu
hayatta güzel bir iliﬂki yaﬂanabilirmiﬂ. Bunu ﬂimdi söylüyorum
tabii. Eskiden aﬂk› yanl›ﬂ tan›ml›yor, yanl›ﬂ alg›l›yormuﬂum.

Sevginin ispat› ac› çekmekti benim için. Ne kadar ac› çekersem
o kadar gönlü zengin, sevebilen, dolay›s›yla duyarl› biri olurum
zannediyordum. Ayr›ca aﬂk ac›s› denince akan sular duruyor
ya. Tüm hayat›n› çevrendeki insanlarla bu minvalde a¤layarak
ilgi toplayarak geçirmek mümkün. ‹nsanlar bu duruma prim
verebiliyorlar, onun kalbi k›r›k dokunmay›n, gibi. Bence bu
asl›nda yaﬂamla nas›l mücadele edebilece¤ini bilmedi¤in bir
noktada baﬂkalar›na dayanarak kendi varl›¤›n›n sorumlulu¤undan kaçmak asl›nda. ﬁimdi böyle söylüyorum tabii.
Eskiden aﬂk› yaﬂamak için korkmak, huysuzlanmak, ac› çekmek
gerekir san›rd›m. ‹liﬂkimize bir ﬂey olaca¤›ndan ne kadar
korkarsam, iliﬂkimize o kadar de¤er veriyorum anlam›na gelirdi
benim için. O nedenle ilk ayr› kal›ﬂ›m›zda iliﬂkimize bir ﬂey
olacak diye ödüm kopmuﬂtu. Gerekçem haz›rd›. Birlikte
yaﬂad›¤›m›z hayatta kalan bendim. O da baﬂka bir ﬂehirdeki
arkadaﬂlar›n› ziyarete gitmiﬂti. Ben bizim hayat›m›z› düﬂünerek,
anarak yaﬂayaca¤›m, o ise baﬂka hayatlar›n içindeyken
bizimkinin güzelli¤ini unutacak, yaﬂad›klar›m›z onun için
anlams›zlaﬂacak ve döndü¤ünde “Bitirelim” diyecekti.
Ayr›ld›¤›m›za neredeyse inand›m ve bütün gecelerim uykusuz
geçti. Zaten biliyordum güzel bir iliﬂki diye bir ﬂey olmad›¤›n›,
nereden girdim yine bu iﬂin içine, diye kendime söylene
söylene, kendime ac›ya ac›ya geçirdim o beﬂ günü. Ne kadar
komik gözüküyor ﬂimdi. Onun bana ait olmas›n› istemiﬂ
oldu¤umu, bana ait olmazsa beraberli¤imiz biter diye düﬂünmüﬂ
oldu¤umu görüyorum ﬂimdi. Gerçekten komik.
onuncu gün
Bugün miting karar› ald›k. ‹nanam›yorum; eﬂcinsel, biseksüel,
travesti ve transeksüeller olarak ilk defa miting yapaca¤›z.
RTÜK eﬂcinsel aﬂk›n gösterildi¤i dizilerin ve filmlerin sansürlü
hallerini bile be¤enmeyip kanallara ceza ya¤d›r›nca büyük bir
ses ç›karmam›z farz oldu. Bugüne kadarki en kalabal›k eylemimiz
300 kiﬂi olmuﬂtu. Her eyleme baﬂka baﬂka insanlar geldi¤i
için asl›nda yeterince kalabal›k oldu¤umuzu biliyoruz. Ama
herkes ayn› anda ayn› yerde olmad› hiç iﬂte. Yirmi günümüz
var. Ne kadar çok insana ulaﬂ›p mitinge kat›l›m sa¤larsak o
kadar çok ﬂey söylemiﬂ olaca¤›z, kendimize inanc›m›z,
birbirimize güvenimiz o kadar pekiﬂecek. Çok önemli ve tarihi
bir olay bu miting. Ama bebe¤im kaç›r›yor bu tarihi günü.
Onun ﬂehrimize dönece¤i günden bir gün önce ç›kaca¤›z alana.
55

on dördüncü gün
“Çocuklar› yalanlarla kand›rmay›n!” Mitingin baﬂl›¤› bu.
Baﬂl›¤› bulur bulmaz sabahlayarak afiﬂleri, broﬂürleri haz›rlad›k.
Art›k onlar› elden ele da¤›tmaya, herkesi bu mitingde buluﬂmaya
ça¤›rmaya baﬂlayabiliriz. Tüm bu koﬂuﬂturmada ayr› kalmaya
dair vermeye çal›ﬂt›¤›m s›nav akl›mdan ç›km›ﬂ. F›st›k
kavanozumu unuttu¤umdan de¤il. Bilakis böylesi yo¤un çal›ﬂma
zamanlar›nda eksikli¤ini daha fazla hissediyorum. O olsa sanki
iﬂler daha kolay olacakm›ﬂ gibi. Ayr›ca yaﬂad›¤›m heyecan›
onunla paylaﬂmak heyecan›m› art›r›yor her zaman. Sanki her
güzel ﬂeyi ilk haber vermem gereken kiﬂi oymuﬂ gibi. Ama
yoklu¤unda hissetti¤im özlem ac›ya dönüﬂmüyor böyle zamanlarda. Sanki onu da yaﬂat›yormuﬂum gibi geliyor yapt›klar›m›n
içinde. Burada olsa o güzel a¤z›n›n nas›l kulaklar›na varaca¤›n›,
buldu¤umuz her yeni sloganda nas›l sevinçten z›playarak
alk›ﬂlayaca¤›n› gözümün önüne getiriyorum. Hazal'a iki kad›n
olarak yaﬂam› paylaﬂt›¤›m›z› söyleyip söylememe karmaﬂas›
da iyice büyümüﬂ, bizim mitingle beraber. Bu konu geçer gider
sanm›ﬂt›m. Ama ablas› çocuk sahibi olmadan önce söylemeyece¤i ﬂeyler söylemeye baﬂlam›ﬂ. Hazal'dan önce mitingimizi
kesinlikle destekleyecekse, ﬂimdi Hazal'› koruma kayg›s›yla
yaklaﬂ›yormuﬂ. F›st›k kavanozum mitingin baﬂl›¤›ndan da
hareketle Hazal'› yalanlarla koruyamayaca¤›n›, eﬂcinselli¤in
bu yaﬂam›n bir gerçe¤i oldu¤unu, toplumun bak›ﬂ aç›s› ile
yeterince kirlenmemiﬂ bir çocu¤un hepimizden daha kolay bu
gerçe¤i alg›layabilece¤ini anlat›yormuﬂ inatla. Hâlâ diyorum,
bu tart›ﬂma için biraz erken de¤il mi? Daha 14. günü bebe¤in.
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on sekizinci gün
Dün akﬂam barlar› ve kafeleri gezen gruba kat›ld›m.
K›yafetlerimizin üzerine sansür karﬂ›t› yaz›lar ve ﬂekiller yap›ﬂt›rd›k. En zevklisi de sansürlenen veya sansürlenmedikleri için
k›nananlar›n ceza almas›na neden olan sahnelerden foto¤raflar›
yap›ﬂt›rmak oldu. Sansüre karﬂ› ayakl› televizyon kanal› olduk
yani. Her gitti¤imiz mekanda müzi¤i de¤iﬂtiriyoruz. Arkadaﬂlardan biri bu miting için bir ﬂark› besteledi, onu koyuyoruz
teybe. ﬁark›m›z çalarken de dans ederek insanlara mitinge
ça¤r› broﬂürlerini da¤›t›yoruz. Çok çok e¤lenceli ve ilham
vericiydi. ‹nsanlar›n eyleme gelmeye korkmamalar› için
broﬂürlerimize “kat›ld›¤›m ilk eylem” an›lar› koyduk. Pek çok
insan k›sa k›sa ilk hangi eyleme kat›ld›¤›, nelerden korkarken
nelerle karﬂ›laﬂt›klar›n› anlatt›lar broﬂürün içinde. ‹nsanlar›n
ilgisi müthiﬂ. RTÜK ve miting hakk›nda sohbet ederken herkes

bana sevgilimin nerede oldu¤unu soruyor. Bu soruyu nas›l
karﬂ›layaca¤›m› bilemiyorum. Bu bizim çok fazla yap›ﬂ›k ikizler
oldu¤umuz anlam›na m› geliyor, yoksa insanlar›n sevgililerin
yap›ﬂ›k ikizler olmalar›n› bekledikleri anlam›na m›? Baﬂka
konularda da fark ediyorum bunu. Örne¤in arkadaﬂlarla bir
masada otururken, aram›zdaki boﬂ sandalyeye oturmak zorunda
kalan bizden özür diliyor, bizim hiçbir zaman “yan yana
oturaca¤›z iﬂte” gibi bir diretmemiz yokken. Yani biz mi evlendik,
insanlar m› bizi evlendirdi, çok emin olam›yorum. Bebe¤im
de bulundu¤u ﬂehirdeki dernekle iletiﬂime geçmiﬂ, onlar da
buradaki mitinge gelmek için haz›rl›k yap›yorlarm›ﬂ. ﬁark›m›z
her gün yerel bir radyoda çal›n›yor, insanlar mitinge davet
ediliyorlarm›ﬂ. Farkl› ﬂehirlerde olmam›z da güzelmiﬂ yani.
yirmi alt›nc› gün
‹ﬂte büyük gün geldi çatt›. Tüm haz›rl›klar›m›z tamam, sadece
f›st›k kavanozumu art›k çok fazla özlemeye baﬂlad›m. San›r›m
telefon hatlar›nda da bir sorun oldu¤u için konuﬂamad›k birkaç
gündür. Neyse, her ﬂeyi öylesine büyük ve güzel yaﬂamal›y›m
ki bebe¤ime de taﬂs›n her biri. Mekana u¤ray›p bayrak, pankart
gibi gerekli malzemelerimizi al›yoruz. Beni ve yan›mdaki herkesi
miting coﬂkusu çoktan sarm›ﬂ. ﬁark›lar söylüyoruz ba¤›ra
ba¤›ra, sloganlar at›yoruz; “Ayﬂe Fatma'y›, Ahmet Mehmet'i,
birbirlerini sevebilmeli”. Gerçekten kab›m›za s›¤amad›¤›m›z
bir an. Miting alan›na geldi¤imizde o da ne, f›st›k kavanozum
elinde gökkuﬂa¤› bayra¤›yla bana el sal›yor. Nas›l da özlemiﬂiz
birbirimizi. Bebe¤in halas› bebe¤e bakmaya geldi¤i için, f›st›k
kavanozum ilk uçakla mitinge gelmiﬂ, ba¤lant›ya geçti¤i di¤er
insanlar› da getirmiﬂ. Birçok örgüt gelmiﬂ, oldukça kalabal›¤›z.
Ellerimizde gökkuﬂa¤› bayraklar›, bebe¤imle kol kola girmiﬂ
beraber hoplay›p z›pl›yoruz. Ellerimizdeki, RTÜK'ün yapt›¤›
k›s›tlamalar›n ve verebilece¤i zararlar›n yaz›l› oldu¤u broﬂürleri
insanlara da¤›t›yoruz. Gerçekten de mitinge ilgi çok büyük.
Ne mutlu bize.
Üç-dört saat süren mitingin ard›ndan, biraz yorgun, ço¤unlukla
aﬂ›k, bebe¤im ve arkadaﬂlar›m›zla beraber dinlenebilece¤imiz
bir yerlerin yolunu tutuyoruz. Böylesi güzel bir mitingde
bebe¤imle ve di¤er insanlarla yaﬂad›¤›m paylaﬂ›m sonras›nda
kendimi çok iyi ve ﬂansl› hissediyorum. Sanki o hayat›mda
hep vard› ve sanki onca gün biz ayr› de¤ilmiﬂiz gibi hissediyorum. ‹yi ki var›z. Onunla ve beraber yarat›klar›m›zla gerçekten
de gurur duyuyorum. Daha nice beraber yaratacak olduklar›m›za... Merhaba...
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2. Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas› Birincisi - 2007
Bu gece boﬂ musun?
Nevruz Ebru Aksu
-Bu gece boﬂ musun?
Do¤ru duydu¤umdan emin olmak için kula¤›na do¤ru e¤ilip
soruyorum:
-Efendiim?
Sorumu, yine az önceki sorusuyla yan›tl›yor..
Y›llar›n al›ﬂkanl›¤›d›r. San›r›m çizgi roman okuyarak büyümüﬂ
her yetiﬂkinin içinde çocuklu¤undan kalan bir içses, sürekli
seslendirme yapar. Benim içseslerim kar›ﬂ›kt›r ço¤u zaman.
Herhangi bir soruya yan›t vermeden önce koca bir gürültü
kopar içimde. -Mekandaki müzi¤in gürültüsü yetmiyormuﬂ
gibi bir de içindeki k›rk tane suflörle u¤raﬂ, iﬂ mi ﬂimdi?
-Yüzüne bakakal›yorum soruyu soran kad›n›n ve k›rk suflörden
en ukalas›n›n sesi en bask›n ç›kan› oluyor yine.
-Boﬂum. Peki, o boﬂlu¤u neyle doldurabilece¤ini düﬂünüyorsun?
Öylece bak›yoruz birbirimize.. bir an.. kaç dakikaya s›¤ar?
Ba¤›rarak bir ﬂeyler anlatmaya baﬂl›yor kad›nca¤›z.. sarhoﬂlu¤um, müzi¤in kulaklar› patlat›rcas›na gümlemesi ve kad›n›n
ba¤›rt›s›.. anlaﬂ›lmaz bir gürültü silsilesine dönüﬂüp beynimin
içinde ç›nl›yor herﬂey.. baﬂ›m› sallay›p duruyorum, onaylad›¤›m›
sans›n da sussun art›k diye.. nas›lsa amaç belli.. gece beraber
geçirilecek.. ondan sonraki bir kaç gün görüﬂülecek belki..
sonra iki taraftan birisi ya da her ikisi de geçmiﬂteki iliﬂkileriyle
k›yaslamaya girecek.. baﬂkas›yla yar›m kalanlar tamamlanmaya
çal›ﬂ›lacak.. kimse kendisi olamayacak.. birisi terk eden birisi
terk edilen olacak.. vs... vs...
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Kad›n anlat›yor hala.. ne çok konuﬂuyor de¤il mi? çakt›rmadan
a¤z›n›n kokusunu almaya çal›ﬂ›yorum.. a¤z›n› kapats›n diye
birazdan onu öpmem gerekti¤ini tekrarl›yor çünkü libido
suflörü.. iﬂkence çeken zavall› kula¤›m› uzaklaﬂt›r›p kad›n›n
a¤z›ndan, kula¤›m›n yerine dudaklar›m› yerleﬂtiriyorum..
h›mmm.. hiç de fena öpüﬂmüyor.. bir de dilini daha az kullansa..

gözlerini açman laz›m art›k yoksa baﬂ dönmesinden yere
y›¤›lacaks›n.. sana bu kadar içme dedim.. hani tek gecelik iliﬂki
yaﬂamayacakt›n art›k, ne iﬂin var bu kad›nla? ya bir arkadaﬂ›n›n
eski sevgilisiyse? acaba nas›l seviﬂiyor? kimin evine gidilecek?
Annen uyumuﬂ mudur? Bak art›k annen anlayacak lezbiyen
oldu¤unu dikkat et!! Acaba ad› nedir? Acaba ad› nedir?
Ad›n› soruveriyorum bu uzun öpüﬂme art›k bitsin diye...
hoﬂuma gitmedi¤inden de¤il ama biraz daha devam edersek
üzerine kusaca¤›m. içkiyi bu kadar kar›ﬂt›rma demiﬂtim sana!!
Bir süre dans ediyoruz. Ben ve O.. öylesine sarhoﬂum ki
bazen onun ikizi kat›l›yor sanki bize, hangisini tutarsam onunla
dans ediyorum.
Kendimi iyi hissetmedi¤imi ve gitmek istedi¤imi söylüyorum
bir süre sonra. Kabul ediyor. Evine gelmek isteyip istemedi¤imi
soruyor hiç çekinmeden. Kabul ediyorum. Ç›k›ﬂ kap›s›na do¤ru
yürüyoruz. Sonra birden kendime gelip onun telefon numaras›n›
ve adresini içerdeki arkadaﬂlar›ma vermek istedi¤imi söylüyorum. Malum büyük ﬂehir, ya baﬂ›na bir ﬂey gelirse? Sanki
çok umurlar›nda? Ç›kt›¤›n› bile fark etmediler! ‹çeri dönüyoruz
beraber. Yürürken sendelemiﬂ olmal›y›m ki birden koluma
giriyor. Tuhaf hissediyorum ﬂimdi. Tuhaf. Ne oldu? Kafan m›
kar›ﬂt›? Güvende mi hissettin kendini, yeni tan›d›¤›n birisi
koluna girdi diye? Arkadaﬂlar›n yan›na ulaﬂ›yoruz. Ohh herkes
leyla. Telefon numaras›n› soruyorum ve sonra da utanarak
tekrar ad›n›. Gidiyoruz…
Kahve kokusuyla güne uyan›yorum. Yatakta, tek baﬂ›ma..
sa¤›ma soluma bak›n›yorum neler oldu¤unu an›msamaya
çal›ﬂarak.. 'seks yapt›k m›?' diye kendi kendime sorarken, aç›k
duran oda kap›s›n›n önünden birden o geçiyor.. uyand›¤›m›
fark edip duruyor orada.. di¤er odadan bir ters ›ﬂ›k düﬂüyor
üzerine.. siluet olarak görüyorum onu.. yüzünü seçemiyorum..
bak›yorum sadece.. onun bana bak›p bakmad›¤›n› göremeden..
Sessizli¤i ilk bozan o oluyor 'günayd›n' diyerek.. ad›m› da
söylüyor üstelik.. 'kahretsin!' diyorum kendi kendime.. 'ad›n›
hat›rlam›yorum!'.. yaklaﬂ›yor sonra yata¤a.. yüzü belirginleﬂiyor
yavaﬂça.. o yavaﬂl›¤›n aksine çok h›zl›ca, inand›¤›m tüm
tanr›lara, bildi¤im her dilde dua ediyorum 'lütfen çirkin birisi
olmas›n!!' diye.. güzellik çirkinlik tan›m›n› yapmak gibi bir
zahmete girmeyece¤im sevgili okur! nas›l görüyorsam öyledir!
Yüzü belirginleﬂiyor.. amaaan tanr›››m!! diye ba¤›r›yor içimdeki
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k›rk suflörün k›rk› birden.. 'daha ben uyanamad›m siz ne zaman
uyand›n›z da hep bir a¤›zdan ba¤›racak enerjiyi buldunuz?'
diyerek tersliyorum hepsini..
Gözlerimin ta içine bak›yor. 'Kahve içmek ister misin?' diye
soruyor. Kahve içmeyi sevmedi¤imi ama hoﬂuma giden bir
kad›n›n a¤z›ndaki kahve tad›n› almay› sevdi¤imi söylüyorum.
Öpüﬂüyoruz.. hiç bitmesin dedi¤im anlar boyunca.. dayanamay›p soracak oluyorum dün gece neler oldu¤unu.. daha
a¤z›m› açamadan sanki akl›m› okurmuﬂças›na dün gece hiçbir
ﬂey olmad›¤›n›, tek gecelik iliﬂki yaﬂamak istemedi¤imi dile
getirdi¤imi ve buna sayg› duyup kendisinin di¤er odada
uyudu¤unu söylüyor.. vaaayyyy can›naaaa!!!
Bir sigara yak›yorum.. kahvalt› etmeden sigara içmek gibi
kötü bir al›ﬂkanl›¤›m var, evet.. yatak odas›nda sigara
içemeyece¤imi söyleyerek elimdeki sigaray› al›p salon oldu¤unu
tahmin etti¤im odaya geçiyor. Sayg›s›z! izin isteseydin bari
sigaran› yakmadan önce!! ‹çerden sesleniyor ad›m›.. ahh yine
surat›ma vuruyor salakl›¤›m.. 'nas›l hat›rlamam ad›n›?' diye
içimden söylene söylene yan›na gitmek üzere yataktan kalk›yorum ve sallana sallana yürüyorum.Yürürken belki bir mucize
olur da ad›n› hat›rlar›m diye iﬂi iyice a¤›rdan al›yorum.. nafile…
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Masan›n kenar›ndaki sandalyeye oturmuﬂ.. kahvalt› haz›r..
Ne sevdi¤imi bilmedi¤i için, masaya mutfakta buldu¤u her
ﬂeyi yerleﬂtirmiﬂ.. özenle.. Turﬂu bile var! A¤z›ma daha ilk
lokmam› atamadan gözlerim cep telefonumu ar›yor. Bir panikle
f›rlay›p telefonumu bulmaya çal›ﬂ›yorum, bulam›yorum. Gece
bir yerde düﬂürmüﬂ olabilece¤im ihtimalini akl›ma getirmek
üzereyken elinde telefonumla yan›ma geliyor. Biraz sinirleniyorum önce. Telefonumu kar›ﬂt›rd›¤›n› düﬂünüp tersleyerek
bak›yorum yüzüne. Merak etmemem gerekti¤ini, telefonumu
kar›ﬂt›rmad›¤›n›, sadece ﬂarja takt›¤›n› söyleyerek ﬂüphemi
gideremese de davran›ﬂ›n›n inceli¤iyle sinirimin yat›ﬂmas›na
neden oluyor. Ancak hemen ard›ndan kimden telefon bekledi¤imi soran imal› ses tonuyla içimdeki k›rk deliyi uyand›r›yor
yine. Oysa ne güzel susturmuﬂtum onlar›.. bir anl›¤›na bile
olsa..
NE BU?? HEMEN SAH‹PLENME? KISKANÇ DA GAL‹BA
B‹RAZ?? ÇOK DA MERAKLI?? KEND‹N‹ NE SANIYOR K‹??
HEMEN HAYATINA G‹RMEYE ÇALIﬁIYOR BAK O DA!! BAK
BAK!!! sak›n izin verme!! sak›n izin verme...

Kuﬂkular›m keyfimi kaç›rm›ﬂt›. Yapmak istedi¤im tek ﬂey
ç›k›p gitmekti. Gitmek zorundayd›m üstelik. Her anlat›ﬂ›mda
beni s›k›nt›ya sokan bir çok sorumlulu¤um vard› hayat›mda.
Bir de ona anlatmakla u¤raﬂamayacakt›m. Kimse anlam›yordu
ki üstelik o anlas›n. Herkes geçece¤ini söyleyip 'vur kadehe'
diyordu ya da sorunlar›m› kendi hayatlar›ndakilerle k›yaslay›p
benimkilerin önemsiz oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yordu. Hep
mant›k, hep mant›k!! Bekledi¤im bu de¤ildi. Kimseden çözüm
istemiyordum derdimi anlat›rken. Sadece içimdeki onca sese
yenilerini ekleyip akl›m› kaybetmemek için biraz olsun d›ﬂ
sesimle konuﬂmakt› amac›m. Kendi sesimi unutmamak,
içimdeki seslerde kaybolmamak için..
Sessizce oturdum masada.. iki lokma at›ﬂt›rd›m.. sessizli¤imi
bozmad› ve bu davran›ﬂ›yla yan›nda biraz daha zaman geçirmeyi
istememe neden oldu. Fakat gitmek zorundayd›m.
Bir süre sonra tekrar görüﬂmeyi istedik. Sonras›nda da
haftalarca görüﬂmeye devam ettik. Konuﬂtuk, birbirimizi
anlamaya çal›ﬂt›k. Anlayamad›¤›m›zda sustuk, dinledik. Gittik.
Geldik. Geceleri daha az d›ﬂar› ç›kar olduk ve ço¤u zaman
beraber ç›kmay› istedik. Uzunca bir süre seks yapmad›k, bunun
ihtiyac›n› bile hissetmedik. Sar›l›p yan yana uyuduk gecelerce..
Haftalar sonra ilk defa seviﬂtik.. hayat›mda ilkti sanki.. baﬂkas›na
dokunur gibi de¤ildi.. bana dokunan, bir yabanc› de¤ildi..
kald›m..
Neler yaﬂanm›ﬂt› o güne kadar?.. ilk görüﬂte baﬂlay›p bir
haftada nefrete dönüﬂen 'aﬂk'lar.. 'ne kadar ac›, o kadar aﬂk'
denkleminin çözümsüzlü¤ü.. erkek egemen söyleme erkekli¤in
en kötü modelini seçerek kendince tepki vermeye çal›ﬂan
erkek-kad›nlarla iletiﬂim kurma çabalar›.. oras›n› buras›n›
elletmeyen kad›nlarla sözde seks benzeri güreﬂ müsabakalar›..
merakl› heteroseksüel kad›nlar›n merak›n› gidermeler.. ilk
gecenin ard›ndan hayat›m›zdaki 'herﬂey' olmaya çal›ﬂan ama
ﬂimdi 'hiç' olan kad›nlar.. çok sevdi¤ini söyleyip ertesi gün
terk edenler.. bir kad›nla arkadaﬂl›¤› asl›nda ön seviﬂme olarak
alg›lay›p arkadaﬂ›n› ilk f›rsatta yata¤a atmay› düﬂleyen kad›nlar..
hep kad›nlar.. hepsinde kendimden bir parça ararken sonunda
paramparça olmuﬂtum..
..ama en ac› yüzleﬂmemi onunla yapt›¤›m›z bir seviﬂme
sonras› sohbetinde yaﬂam›ﬂt›m. Senelerce kendimi
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cinsiyetsizli¤e, aﬂk›n, seviﬂmenin ve her türlü iliﬂkinin cinsiyetsiz
olmas› gerektirdi¤ine inand›rm›ﬂt›m. Oysa ben bir kad›nd›m
ve kad›nlar› seviyordum. Aksi olsayd› bunca zamand›r hayat›ma
bir erkek girmiﬂ olmaz m›yd›? Kimi kand›r›yorduk? Onca
zamand›r feminist söylemleri a¤z›mda gevelerken tüm kad›nl›¤›m› sinsi bask›lar alt›nda nas›l da ezivermiﬂtim? Bir düﬂünceler
yuma¤› de¤ildim ki yaln›zca, duygular›m da vard›. Bunlar›
aç›¤a vurman›n kad›ns› bir zay›fl›k oldu¤unu düﬂünmüﬂtüm
senelerce ve senelerce. Her kad›n› sevdi¤ime ya da sevebilece¤ime neden inand›rm›ﬂt›m kendimi peki? Salt bir sevgi
ihtiyac› m›? Daha kötüsü.. daha da kötüsü!.. Seks yapt›¤›m
her kad›na duygusal bir anlam da yüklemezsem önüme gelen
herkesle yatan duygusuz bir kad›na dönüﬂürdüm! Çünkü kad›n,
seksi de özgür yaﬂayamazd›.. isterse baﬂka bir kad›nla olsun!
Bu yüzleﬂme beni darmada¤›n etmiﬂti. Uzunca bir süre dokunamam›ﬂt›m ona, konuﬂamam›ﬂt›m. Hangi kimli¤imle ç›kacakt›m
karﬂ›s›na?..
Yaﬂam›ma daha önce giren pek çok kad›n›n aksine 'kendi
sorunlar›n› kendin çöz ' diyerek beni köﬂeme itmedi. Düﬂüncelerimizi d›ﬂa vururken cinsiyetsiz olmal›yd›k ama dedim ya
insan sadece düﬂüncelerden oluﬂmuyordu. Kabul ettik
beraberce kad›nl›¤›m›z› ve bunu yaﬂarken utanmad›k. Yeniden
hayata gelmek gibiydi.. mutlu ve özgür hissediyordum kendimi
ve bu pek de al›ﬂk›n olmad›¤›m bir duyguydu.. ilk defa bir
kad›n›n tenine dokunurken onu böylesine hissede-biliyordum..
zaman› unutuyordum.. ve s›k›nt›lar›m› da.. buna ra¤men
yaﬂanan hiçbir ﬂey de gerçeklikten uzak de¤ildi. yan›ndan
gitmeyi hiç istemiyordum..
Hala yan›nday›m..bazen bu özgür haliyle beni korkutsa da..
hep yan›mdayd›.. ilk tan›ﬂt›¤›m›z gün onda ﬂüphe uyand›ran
meçhul telefon görüﬂmesinin faili annemin tüm ac›s›n› içimde
hissederken ve onu sonsuzlu¤a gönderirken.. mutlu oldu¤umda.. gitti¤imde ve geri döndü¤ümde.. üzgün oldu¤umda..
hep yan yanay›z.. paylaﬂt›¤›m›zda ya da paylaﬂamad›¤›m›zda..
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Sorular sorduk birbirimize bazen ama hiç sorgulamad›k
birbirimizi. Kiﬂisel tarihlerimizi yok saymad›k ama birliktelik
yürütürken önemli olan›n yeni bir tarih yazmak oldu¤unu
keﬂfettik. Üstelik bireysel olarak.. ‹ki kiﬂinin asla bir kiﬂi
olamayaca¤› gerçe¤ini kabullenip bunun için birbirimizin can›n›
ac›tarak etine iﬂlemeye çal›ﬂmamam›z gerekti¤ini anlad›k.

Birbirimizi yok etmeye çal›ﬂarak var olmas› asla mümkün
olmayan o tek kiﬂiyi varsaymak için u¤raﬂmad›k. Ayr› yerlere
bakarken bile sonunda dönüp birbirimize bakabildik. Hep iki
kiﬂiydik ve aﬂk›n zaten o iki kiﬂi de varsa varl›¤›n› sürdürebilece¤ini gördük zamanla. Bundan mutluluk duymay› ö¤rendik.
K›sacas› birbirimizi aﬂk›n nesneleri haline dönüﬂtürmedik ve
iki özgür öznenin sonsuz söylemlere ulaﬂabilece¤ini gördük.
..ﬂimdi aras›ra hala tak›l›yorum ona 'bu gece boﬂ musun?'
diyerek.. gülümseyerek hep ayn› yan›t› veriyor:
-Çok doluyum. Çünkü beni baﬂkas› yapmaya çal›ﬂmad›n..
Anlatt› çok zaman sonra neden yan›ma gelip öyle bir soru
sordu¤unu.. duymuﬂ boﬂbo¤az insanlardan 'çok çapk›nd›r,
tuttu¤unu hemen yata¤a atar, iliﬂki yaﬂamaz, gününü gün
eder' benzeri bir sürü dedikodu.. uzun zamand›r benimle
tan›ﬂmay› istiyormuﬂ halbuki ama hakk›mda duyduklar›ndan
biraz tedirgin oldu¤u için bana nas›l yaklaﬂaca¤›n› bilememiﬂ..
ve o gece beni görünce yan›ma gelip akl›na gelen ilk soruyu
soruvermiﬂ, düﬂünmeden.. sorusuna verdi¤im yan›ttan da pek
etkilenmiﬂ ve o boﬂlu¤un nas›l doldurulabilece¤ini anlatmaya
çal›ﬂ›yormuﬂ.. iyi ki hiçbir ﬂey duymam›ﬂ›m o gece.. zamana
yay›lan bir iliﬂkide duyumsuyorum yan›t›n› o gece duyamam›ﬂ
olsam da..
ha bizim k›rk deli suflör? Hepsini susturdu¤umu san›yordum
biri susmam›ﬂ. bir gün 'mutlak kan›tç›' suflör saçma sapan
bir ﬂey ba¤›rd›. Sevdi¤in kad›n›n ad›n› iﬂlet derine!!! Sonsuz
olsun. Orada kals›n hep.. herkes bilsin!! Onu susturan ne di¤er
delilerin sesi, ne kendi sesim oldu. ﬁimdi ad›n› her gün
seslendi¤im kad›n›n sesi 'aﬂk, ne ac› gerektirir ne de baﬂkalar›
için bir kan›t..' diyerek içimde kalan tek delinin de sesini kesti..
Sustu mu??
Alternatif son:
ha bizim k›rk deli suflör? Hepsini susturdu¤umu san›yordum
biri susmam›ﬂ. Bir gün 'libido suflör' saçma sapan bir ﬂey
ba¤›rd› : hey!! hayat›n› bir tek kiﬂiye ba¤lanarak m› geçireceksin?
bak ﬂu kad›n sana bakt›!! hadi tak›lsana peﬂine!! sevgilinin
ruhu bile duymaz.. hadi ama hadii!!! hayat k›sa, tad›n› ç›kar!!
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Dinledim mi?..
Not: Kaos GL'li Kad›nlar'›n düzenledi¤i “Mutlu Aﬂk Vard›r!”
ve “‹lk Ad›m ‹lk Kad›n ‹lk Aﬂk” konulu Kad›n Kad›na Öykü
Yar›ﬂmas›'nda dereceye giren ve mansiyon alan öyküleri
www.kaosgl.org adresinde okuyabilirsiniz.
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C‹NSEL SA⁄LIK
Lezbiyenler birbirlerine cinsel yolla hastal›k bulaﬂt›rabilirler
mi?
Evet. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n sadece penisin vajina
ya da anüse girmesi ile bulaﬂabilece¤ine dair yayg›n bir önyarg›
var. Hatta bu önyarg› hastal›klara dair yap›lan araﬂt›rmalar›
bile yönlendirebiliyor ve iki kad›n›n seviﬂmesine dair koruyucu
davran›ﬂlar hakk›nda çok az araﬂt›rmaya ulaﬂ›labiliyor. Ataerkilli¤in bir sonucu olarak cinselli¤e penis odakl› bak›ﬂ lezbiyenlerin
ve biseksüel kad›nlar›n cinsel sa¤l›¤a dair eksik bilgilendirilmelerine neden oluyor.
Oysa unutmayal›m: ‹ki kad›n birbirine cinsel yolla bulaﬂt›rabilir.
Hastal›klar vajinaya veya anüse parmak veya el sokulmas›yla,
vajinaya veya anüse yap›lan oral seksle bulaﬂabilirler.
Seviﬂmenin parças› olabilecek bu davran›ﬂlar sadece lezbiyen
kad›nlarla s›n›rl› de¤ildir. Asl›nda iki erkek veya bir kad›n ve
bir erkek de seviﬂirken bu davran›ﬂlarda bulunabilirler. Dolay›s›yla penis odakl› cinsel sa¤l›k bilgileri asl›nda sadece lezbiyenleri
de¤il, cinsellik esnas›nda bu davran›ﬂlar› gösteren eﬂcinsel,
biseksüel veya heteroseksüel olsun, herkesi ilgilendirmektedir.
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar nedir?
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar, enfekte (hastal›k yap›c›
mikroorganizma içeren) genital organlar›n a¤›z, anüs ya da
birbirleriyle koruyucu bariyerler olmaks›z›n temas› sonucu
geliﬂen bulaﬂ›c› ve mikrobik hastal›klard›r.
Bu ﬂekilde bulaﬂabilen 30'dan fazla virüs, bakteri ve parazit
çeﬂidi; 50'den fazla hastal›k vard›r. Bu hastal›klardan en s›k
rastlan›lanlar›; HIV enfeksiyonu (AIDS), hepatit B, bel so¤uklu¤u
(gonore), frengi (sifiliz), klamidyoz, kandidiyazis (mantar
hastal›klar›ndan), trikomoniyazis, yumuﬂak ﬂank›r, granuloma
inguinale, genital herpes, lenfogranuloma veneriumdur.
Nas›l Bulaﬂ›rlar?
Bulaﬂma yollar› aras›nda korunmas›z cinsel iliﬂki, kan ve kan
ürünlerinin kontrolsüz nakli, steril (mikroplardan ar›nd›r›lm›ﬂ)
olmayan ﬂ›r›nga ve i¤neler ve uyuﬂturucu madde eritilen
kaﬂ›klar, cerrahi aletler, diﬂ hekimli¤i aletleri, dövme aletleri,
akupunktur i¤neleri, jilet, makas gibi kesici ve delici aletler
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say›labilir. Hastal›klar anneden bebe¤ine de bulaﬂabilir.
AIDS'in bulaﬂmad›¤› durumlar nelerdir?
HIV günlük yaﬂamda, ayn› odada bulunma, ayn› okulda
okuma, ayn› havay› soluma ile bulaﬂmaz. HIV sa¤lam deriden
geçmez. Tükürük, gözyaﬂ›, ter, aks›r›k, öksürük, idrar, d›ﬂk›,
el s›k›ﬂma, deriye dokunma, okﬂama, kucaklama, yanaktan ve
elden öpme, yiyecekler, içecekler, çatal, kaﬂ›k, bardak, tabak,
telefon, tuvalet, duﬂ, musluk, yüzme havuzu, deniz, sauna,
hamam, sivrisinek ve di¤er böceklerin sokmas›, kedi köpek
ve di¤er hayvanlarla yaﬂamak HIV'in bulaﬂmas›na neden olmaz.
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klara yakalan›nca ne olur?
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar, tüm dünyada en önemli halk
sa¤l›¤› sorunlar›ndand›r. Çünkü s›k görülmelerinin yan›nda,
erken tan› konularak tedavi edilmediklerinde ek sa¤l›k sorunlar›na sebep olmaktad›rlar. K›s›rl›k, düﬂük, d›ﬂ gebelik, genital
organ kanserleri, ölüm cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n olas›
sonuçlar›ndand›r. Enfekte hamile kad›nlar›n, do¤um öncesi
veya do¤um sonras› yak›n dönemde bebekleri de risk alt›ndad›r.
Bu hastal›klar, cinsel eﬂlerden sadece birinin problemi de¤ildir.
Korunmas›z cinsel iliﬂki hastal›¤›n sa¤l›kl› eﬂe de bulaﬂmas›na
neden olur. CYBH sahiplerinin HIV ile enfekte olma ihtimali
daha yüksektir. Bu gibi hastal›¤› olanlar›n cinsel organlar›ndaki
savunma hücrelerinin üretti¤i baz› hormonlar HIV'in vücuda
girmesini kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Belirtiler ne zaman ortaya ç›kar?
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klarda bazen belirti yoktur ya da
kiﬂiyi rahats›z etmeyecek kadar hafif belirtiler olabilir. Özellikle
kad›nlarda bazen hiç belirti görülmez. Ancak, tedavi edilmedi¤i
sürece, belirtisiz enfeksiyonu olanlar bilmeden hastal›¤›
baﬂkalar›na bulaﬂt›r›rlar.
Cinsel temastan sonra hastal›k belirtilerinin ortaya ç›kmas›
için geçen süre (kuluçka süresi) hastal›ktan hastal›¤a farkl›d›r.
Bu süre günler (bel so¤uklu¤u), haftalar (klamidyoz, hepatit
B), aylar (frengi) ya da y›llar (AIDS) olabilir.
Yani iliﬂkiye girilecek kiﬂinin hasta olup olmad›¤›n› karﬂ›dan
bakarak anlamak mümkün de¤il. Riske edilenler düﬂünülürse
cinsel iliﬂki s›ras›nda korunmak en ak›lc› yoldur.
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Bu hastal›klara yakalan›ld›¤›nda görülebilecek belirtiler

aras›nda ise;
•Cinsel organlardan ak›nt› veya cerahat gelmesi, (vajinada
normalden fazla, su veya süt gibi, sar› veya yeﬂil renkteki kötü
kokulu ak›nt›lar anlaml› olabilir)
•Cinsel iliﬂki sonras› kanama,
•‹drar yaparken yanma, s›z›, s›k s›k az miktarda idrara ç›kma,
•Cinsel organ ve çevresinde kaﬂ›nt›,
•Vajinada kabarc›k, yara, si¤il ve k›zart›,
•Kas›k lenf bezlerinde ﬂiﬂlik,
•Kar›n a¤r›s› say›labilir.
Bu belirtiler cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar aç›s›ndan bize
fikir verebilse de, hastal›klar›n tan›s› sadece hekim taraf›ndan,
ço¤u zaman laboratuar testleri yap›larak konabilir. Belirtilerden
kuﬂkuland›¤›nda bir hekime baﬂvurulmas› gerekir. Muayene
ve olas› tedavi cinsel eﬂler için de ﬂartt›r. Hekim önerisi olmadan
ilaç kullanmak ise çok yanl›ﬂ bir davran›ﬂt›r, istenmeyen
sonuçlara yol açabilir.
Nas›l korunmal›?
Hastal›k belirtisi olmadan da bulaﬂma olabilir. Bu hastal›klara
yakaland›¤›m›z takdirde en mant›kl› davran›ﬂ, sorunla yüzleﬂmek
ve tedavi olmaktan kaç›nmamakt›r. Cinsel yönelimimiz idrar,
kan veya vücut s›v›lar›n›n al›nmas›yla yap›lan testlerden
kesinlikle anlaﬂ›lmaz.
Hastal›klar konusunda daha fazla bilgi edinmek için Sa¤l›k
Oca¤› ve Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezi'ne
baﬂvurabilir. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar için jinekolo¤a
gitmelisiniz.
En etkili yöntem cinsel iliﬂki esnas›nda korunmakt›r. Cinsel
edimler aras›nda baz›lar› hastal›k bulaﬂt›rabilirken, baz›lar› da
bulaﬂt›rmaz. Aﬂa¤›da cinsel davran›ﬂlar›n hangilerinde korunman›z gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
Riskli olmayan cinsel davran›ﬂ biçimleri: Masaj, kucaklamak,
fantezi kurmak, röntgencilik, teﬂhircilik, mastürbasyon, vibratör
veya di¤er seks oyuncaklar› (paylaﬂ›lmad›¤› sürece), kuru
öpüﬂme, s›v›lar birbirlerine kar›ﬂmad›¤› sürece bedenlerin
birbirine sürtünmesi.
Muhtemelen riskli olan cinsel davran›ﬂlar: Lateks eldiven
veya baﬂka bir bariyer kullanmada parma¤›n›z› partnerinizin
vajinas›na ya da anüsüne sokmak, arada bariyer kullanmadan
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oral seks yapmak.
Oldukça riskli olan cinsel davran›ﬂlar: Regl evresinde (aybaﬂ›)
herhangi bir bariyer kullanmadan oral seks yapmak, kad›n›n
veya erke¤in a¤za, vajina ya da anüse boﬂalmas›, lateks eldiven
veya baﬂka bir bariyer kullanmadan elinizi partnerinizin
vajinas›na ya da anüsüne sokmak, seks oyuncaklar›n› herhangi
bir bariyer olmadan paylaﬂmak.
Lateks bariyerler nas›l kullan›l›r?
Lateks bariyerler, düz lateks kauçuk parçalard›r. A¤›zvajina seksinde kad›n›n vajinas›na, a¤›z-anüs seksinde
kad›n›n veya erke¤in anüsüne yerleﬂtirilir. Bariyerler,
salg›lar›n partnerler aras›nda geçiﬂini önlerler. Lateks
bariyerler, cinsel yollarla bulaﬂan hastal›klar ve HIV için
güvenli koruyuculard›r. Lateks bariyer yapabilmek için,
kayganlaﬂt›r›c›s›z bir prezervatifi resimde gösterildi¤i
gibi keserek, düz hale getirin.

Partneriniz ve kendiniz için farkl› taraflar› kullanmaya
dikkat edin.

A¤›z-anüs seksi için bariyeri
anüsün üstüne yerleﬂtirin.

Anal seks için kulland›¤›n›z bariyeri vajinal seks için
kullanmay›n.
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A¤›z-vajina seksi için bariyeri vajinal dudaklar›n
üstüne yerleﬂtirin.

Vajinal seks için kulland›¤›n›z bariyeri anal seks için
kullanmay›n.

Lateks bariyeri sadece bir kere kullan›n, sonra çöp
kutusuna at›n. Özellikle tuvalete atmay›n.

Streç Film nas›l kullan›l›r?

Her seferinde yeni bir folyo kullan›n
Folyoyu yeteri büyüklükte kopar›n. ‹ki kat kullan›rsan›z, y›rt›lmay› önlersiniz.

Partnerinizin anüsüne ya da vulvas›na su bazl›
kayganlaﬂt›r›c› (K-Y veya diyafram jeli) sürün.
Ayn› kayganlaﬂt›r›c›y› folyonun bir yüzüne sürün.

Folyonun ›slak taraf›n› partnerinizin anüsüne ya da
vajinas›na yerleﬂtirin.
Art›k, güvenli bir ﬂekilde istedi¤inizi yapabilirsiniz.
Ancak folyonun diﬂ veya t›rnaklar›n›zla y›rt›lmad›¤›na
emin olun.

Kulland›ktan sonra folyoyu çöpe at›n.
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Lateks eldivenler nas›l kullan›l›r?
E¤er, parma¤›n›z› ya da elinizi partnerinizin anüsüne ya da
vajinas›na sokacaksan›z lateks eldiveni giyin (bulaﬂ›k eldiveni
de¤il), su bazl› kayganlaﬂt›r›c› kullan›n. Çünkü elinizde fark›nda
bile olmad›¤›n›z küçücük yaralar veya ﬂeytant›rnaklar› olabilir.
Keskin t›rnaklara dikkat edin. Lateks eldivenleri eczaneler veya
marketlerden edinebilirsiniz. ‹çinde 50-100 lateks eldiven
bulunan kutular› oldukça uygun fiyatlara sat›n alabilirsiniz.
NOT: Bu yaz›n›n bir k›sm› Kaos GL dergisinin ﬁubat 1997, 30. say›s›nda
“Lezbiyenler için Güvenli Seks” baﬂl›¤›yla yay›mlanm›ﬂt›r.

70

bölüm:

4

Aile
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Cinsel yönelimiz konusunda bizi en çok düﬂündüren
kavramlardan biridir 'aile'. En yak›n›m›z olanlar, en çok
çekindiklerimiz olabiliyor. Kimi zaman her ﬂeyimizi bilsinler
istiyoruz, kimi zaman da baz› ﬂeylerin bize özel kalmas›n› tercih
ediyoruz. Bilmelerini istiyoruz ama bunu nas›l söyleyece¤imizi
düﬂünüyoruz uzun uzun. Aile fertlerimize aç›lmak kimimizin
hayat›nda büyük sorunlara yol aç›yor, kimimizin ise hayat›n›
kolaylaﬂt›r›yor. Kendi ailemizi kurmak üzerine düﬂünüyor
baz›lar›m›z; sevgilimizle yaﬂamak, ortak bir yaﬂam kurmak, ya
da evlenmek, çocuk sahibi olmak geçiyor akl›m›zdan. Baz›lar›m›z
bir erkekle evli, baz›lar›m›zsa boﬂanm›ﬂ. Belki de çocu¤umuza
cinsel yönelimimizi aç›klay›p aç›klamama konusunda
çekincelerimiz var.
Bu konuda söylenecek çok sözümüz var. Her ne olursa olsun,
'aile'nin hayat›m›zdaki önemli bir yeri var ve broﬂürümüzde
de yerini al›yor böylece.
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A‹LEN‹ZE AÇILMADAN ÖNCE...
Tom Sauerman & PFLAG Philadelphia, 1995. Çeviri: Onur
www.kaosgl.org
A) NE BEKLED‹⁄‹N‹Z‹ B‹L‹N
Bu yaz›n›n amac›, ailelerine aç›ld›klar›nda eriﬂkin eﬂcinselleri
bekleyen aﬂamalar hakk›nda bilgilendirmektir.
Bu aﬂamalar ﬂok, inkar, suçluluk hissi, duygular› aç›klama,
kiﬂisel karar ve kabullenme olarak adland›r›labilir. Bu aﬂamalar
senin ailene aç›l›p aç›lmama konusunda düﬂündü¤ünü ve
aç›lma karar›n› verdi¤ini varsayarak aç›klanm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da aç›klanan giriﬂim ve öneriler senin en az›ndan ailendeki birinin bu konuyu olumlu karﬂ›layaca¤›na inanman temeline
dayanmaktad›r.
Ailenin bu konuyla gerçekten baﬂa ç›kamayaca¤›na ve seninle
iliﬂkilerini keseceklerine inan›yorsan bu broﬂür sana yard›mc›
olamayabilir.
Aileler bu aﬂamalardan geçerken farkl›l›k gösterebilir.
Uyar›: Her aile kendine has özelliklere sahiptir. Aﬂa¤›daki
aﬂamalar› geçirmelerini beklemene ra¤men farkl› durumlar
oluﬂabilir. Buradaki örnekler ve öneriler eﬂcinsel aileleriyle
yap›lan tart›ﬂmalardan derlenmiﬂtir.
Çok az 'model' aile aﬂa¤›daki aç›klamalara tam olarak uyar.
Seni nelerin bekledi¤ini ve ne yapaca¤›n› bilmek aç›lma yolunda
sana yarar sa¤layacakt›r.
B) KEND‹NE SORMAN GEREKEN SORULAR
Aﬂa¤›daki sorulara olan cevaplar›n net olmal›d›r:
Eﬂcinsel oldu¤undan emin misin?
Kendinden emin bir ﬂekilde 'Emin misin?' sorusuna cevap
veremiyorsan bu konuyu ailene açma. Sendeki bu karmaﬂa
ailende oluﬂacak karmaﬂay› daha da artt›racak ve senin
kararl›l›¤›n konusunda güvenleri daha da azalacakt›r.
.
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Eﬂcinsel olmaktan rahat m›s›n?
E¤er suçluluk duygusuyla ve biraz da depresyonla u¤raﬂ›yorsan ailene aç›lmay› ertelemek iyi olacak. Aç›lmak senin
aç›ndan aﬂ›r› enerji isteyen bir iﬂ. Aç›lmak için önce kendine
karﬂ› pozitif olman gerek.
Destek al›yor musun?
Ailenin tepkisi seni hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›rsa rahatl›kla
duygusal güç ve destek alabilece¤in biri ya da bir grup olmal›d›r.Kendini de¤erli hissedebilmen çok önemli.
Eﬂcinsellik konusunda bilgili misin?
Muhtemelen ailen homofobik toplumdan gelen bilgileriyle
cevap vermeye çal›ﬂacakt›r. E¤er bu konuda ciddi araﬂt›rmalar
yapm›ﬂsan, güvenilir bilgileri onlarla paylaﬂarak onlar›
inand›rabilirsin.
Evdeki duygusal durum nedir?
Aç›lmaya karar verdi¤inde zamanlamay› iyi seçmen gerekir.
Seçti¤in anda ailen, yak›n bir arkadaﬂ›n ölümü, ciddi ameliyatlar
ya da iﬂten at›lma gibi olumsuzluklarla u¤raﬂmamal›.
.
Sab›rl› olabilir misin?
E¤er ailen daha önce bu konu hakk›nda bilgili de¤ilse seni
anlamak için zamana ihtiyaç duyacakt›r.Bu süreç alt› aydan
iki y›la kadar sürebilir.
ﬁimdi aç›lmak için seni motive eden nedir?
Umar›z ki, onlar› çok sevdi¤in ve aradaki mesafeden rahats›z
oldu¤un içindir.Sak›n cinselli¤ini onlara karﬂ› kullanarak sinirle
veya kavga esnas›nda aç›lma.
Eriﬂebilece¤in kaynaklar›n var m›?
Eﬂcinsellik, eﬂcinsel olmayanlar için pek bilindik bir konu
de¤ildir.Bunun için Kaos GL Aile Destek Ekibiyle ba¤lant›ya
geçebilirsiniz.
Ekonomik yönden ailene ba¤l› m›s›n?
E¤er seni evden atacaklar›n› ya da okul harçl›¤›n› keseceklerini
düﬂünüyorsan, bunu sana karﬂ› kullanamayacaklar› ana kadar
bekleyebilirsin.
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Ailenle olan iliﬂkilerin nas›l?
E¤er ﬂimdiye kadar iyi gittiyse, onlardan sevgi görüyorsansen de onlara sevdi¤ini gösteriyorsan bu konuyu olumlu
karﬂ›lamalar› olas›l›¤› çok büyük.
Ailenin ahlaki görüﬂleri nas›l?
Ailenin sosyal konularda düﬂünceleri iyi-kötü, günah-sevap
gibi çizgilerle belirli ise cinselli¤in konusunda ciddi problemler
yaﬂayacaklar›n› bilmelisin, yok e¤er de¤iﬂen sosyal konularda
esnek davran›yorlarsa o zaman aç›lman daha kolay olabilir.
Aç›lmak senin karar›n m›?
Kimse ailesine aç›lmak zorunda de¤il. Ailenin cevab› ne
olursa olsun aç›lmakla kendini iyi hissetmeyece¤ini düﬂünüyorsan kendini bask› alt›nda hissetme.
C)'KAYIP' YAﬁAYACAKLAR:
Ailen ve sen rol de¤iﬂtirirsin:
Ailene aç›ld›¤›nda, aile-çocuk iliﬂkisinin bir süreli¤ine tersine
döndü¤ünü görebilirsin. Senin tecrübelerinden bir ﬂeyler
ö¤renmek isteyecekler. Ailen aç›lmanla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›nda,
anne-baba rolünü üstüne almal›s›n, duygular›n› aç›klamalar›
ve yeni olan bu duruma al›ﬂabilmeleri için onlara zaman tan›mal›s›n.
Bu kolay olmayacak. Onlar›n anlamalar›n› isteyecek ve
eﬂcinselli¤in hayat›n›n önemli bir parças› oldu¤una inand›rmaya
çal›ﬂacaks›n.
Bu aﬂamada kolayca sab›rs›zlanabilirsin. Birçok ﬂeyi
tekrarlamak zorunda kalabilirsin. Bir kere söylemeniz onlar›n
duydu¤u anlam›na gelmez. Baﬂlang›çta anlamalar› zor -hatta
ac› verircesine zor ve yavaﬂ olacak. Duygusal cevaplar›,
entelektüel anlay›ﬂlar›na ba¤l› olarak geliﬂecek. Onlara zaman
tan›y›n. Kendi geçti¤iniz aﬂamalara bir bak›n, y›llard›r bu
konuyla u¤raﬂ›yorsunuz! Ailenizin geçece¤i aﬂamalar sizinkilerle
ne kadar benzerlik gösterse de, aran›zdaki fark sizin önde
oldu¤unuzdur. Sab›rl› olun.
D›ﬂlama ve kay›p:
Birçok aile bu haberi sanki sevdikleri o¤ullar›n›n veya k›zlar›n›n
kayb› hatta neredeyse ölümü gibi alg›larlar. Elizabeth Kubler-
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Ross sevdi¤inin ölümü karﬂ›s›nda kiﬂinin geçirdi¤i aﬂamalar›
reddetme, k›zg›nl›k, kiﬂinin kendi kendine muhasebesi,
depresyon ve kabullenme olarak aç›kl›yor. Özetle eﬂcinsel
ailelerin karﬂ›laﬂt›¤› ilk aﬂama d›ﬂlama ve kay›p oluyor.
Ben mutfaktaki masada gazete okurken k›z›m›n kahvalt›y›
haz›rlad›¤› bir sabah› hat›rl›yorum. Ona bakt›m ve ﬂöyle demek
istedim: 'Kim oldu¤unu bilmiyorum ama umar›m gidersin ve
bana k›z›m Julie'yi geri getirirsin…'
Aileler, çocuklar› onlara aç›ld›¤›nda kay›p yaﬂarlar, ama bu
muhtemelen geçici bir durumdur.
Kesin bir ilerleme olmayabilir:
Burada aç›klanan aﬂamalar birçok aileye uygunsa da, her
aile bu aﬂamalardan bu ﬂekilde geçmeyebilir. Bazen aﬂamalar›n
s›ras› de¤iﬂir, bazen de baz› aﬂamalar atlanabilir. Baz› aﬂamalar
üç ay al›r, baz›lar›ysa y›llar.
Birçok aile çocuklar›n› do¤umundan bu yana çok iyi bildiklerini
ve anlad›klar›n› san›rlar ve birço¤u çocuklar›n›n içinde neler
olup bitti¤ini bildiklerinden emindirler.
Çocuklar› hakk›ndaki alg›lar›n› bir anda kaybederler ve
çocuklar›n›n bu yeniden tan›mlanm›ﬂ halini sevip sevemeyeceklerinden bile emin de¤ildirler. Çocuklar› onlara aç›ld›klar›nda
en büyük kayb› yaﬂayacak olan aileler kay›p ve reddetme hissi
duyacak olan ailelerdir.
AﬁAMA 1: ﬁOK
E¤er daha önceden eﬂcinselli¤in hakk›nda bilgileri yoksa:
E¤er ailen paylaﬂaca¤›n ﬂeyin ne oldu¤unu bilmiyorsa bu
durumda ailen ﬂok geçirebilir. Bu durum 10 dakikadan bir
haftaya kadar sürebilir ki genelde birkaç gün al›r. ﬁok hepimizin
yaﬂayabilece¤i ac› ve üzüntüye karﬂ› oluﬂan do¤al bir tepkidir.

76

Onlara karﬂ› daha önce dürüst olamamaktan ve aradaki
mesafeden rahats›z oldu¤unu onlara anlat. Onlara sevdi¤ini
söyle. Bir kereden fazla söyle. Baﬂlang›çta sevgine yan›tlar›
olumsuz olsa da daha sonra yaln›z kald›klar›nda ve bu konuyu
düﬂündüklerinde bu sözcükler onlar› etkileyecektir.

Onlara dün kimsen bugün de ayn› kiﬂi oldu¤unu hat›rlat:
“Beni aç›lmadan önce seviyordunuz, ben de¤iﬂmedim. Dün
kimsem bugün de ayn› kiﬂiyim.”
Baz› aileler önceden biliyordur zaten:
Genellikle aileler ﬂok yaﬂamazlar: “Senin farkl› oldu¤unu hep
biliyordum. Bunu da olas›l›k olarak düﬂünmüﬂtüm. Sorun
de¤il. Seni seviyorum. Gerçe¤i kabullenmem ve seni anlayabilmem için bana yard›m etmelisin.''
Bazen de ﬂöyle derler: “Bunu uzun süredir biliyorduk. Geçen
yaz masaya b›rakt›¤›n mektuptan okumuﬂtuk. Bize anlatman›
bekliyorduk.” Bu gibi durumlarda yapacaklar›n daha da
kolaylaﬂ›yor; çünkü zaten kendi kendilerine birçok aﬂamay›
geride b›rakm›ﬂ oluyorlar.
AﬁAMA 2: ‹NKAR
Tehditten Korunmak:
‹nkar, insan›n ac› verici veya tehdit edici bir habere karﬂ›
kulland›¤› kalkand›r. ﬁoktan farkl› olarak inkar insan›n haberi
ald›ktan sonra defans mekanizmas›n› çal›ﬂt›rmas›d›r. ‹nkar
birçok ﬂekilde olabilir: düﬂmanl›k (benim k›z›m lezbiyen
olamaz!), dikkate almamak (Bu çok güzel tatl›m, akﬂama ne
piﬂireyim?), de¤er vermemek (E¤er bu yaﬂam tarz›n› seçiyorsan,
bunu duymak bile istemiyorum.), reddetme (Bu sadece bir
geçiﬂ dönemi; üstesinden gelirsin).
Ailenin eﬂcinselli¤ini kabullenme süreci homofobik toplumumuzdan duydu¤u ve kabul etti¤i yorumlarla s›k s›k bozulacakt›r.
‹nkar, ciddi kendinden geçme, ba¤›rma veya a¤lama ﬂeklinde
nüksedebilir.
Onun kafas›n›n kar›ﬂt›¤›n› düﬂündük:
Eﬂim ve ben heyecan verici ve tehlikeli oldu¤unu düﬂündü¤ü
için k›z›m›z›n bir tür eﬂcinsel özgürlük hareketine kat›ld›¤›n›
düﬂündük. Medyan›n onu etkiledi¤ini düﬂünüyorduk ve o da
ne istedi¤ini tam olarak bilmiyor gibiydi.
Her geçen gün artan sinirlilik halini düzeltmesi için bir
psikiyatristle konuﬂmas›n› istedik. Biz de doktorla bir baﬂka
randevuda buluﬂmak için anlaﬂm›ﬂt›k. Julie'nin iki veya üçüncü
ziyaretinden sonra, psikiyatrist inkar mekanizmam›z› alt üst
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etti: “ﬁu ana kadar pek çok eﬂcinselle konuﬂtum, ve eminim
bu bir san› de¤il; tek bildi¤im ﬂey k›z›n›z bir eﬂcinsel.”
Dan›ﬂmanl›k alman› isterlerse:
Ailen kendilerinde oluﬂan kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermek için
dan›ﬂmana baﬂvurmak istediklerinde onlara isim vermek için
haz›rl›kl› olmal›s›n. Bu kiﬂinin eﬂcinsel olmamas› ailenin tarafs›z
biriyle konuﬂmas› aç›s›ndan daha iyi olabilir.
Yard›ma ihtiyaçlar› olmad›klar› konusunda ›srarl› olabilirler,
ama muhtemelen biriyle konuﬂmay› içten içe istiyorlard›r.
Ailen 'normal' ile 'norm' aras›ndaki fark› ay›rt edebilmek için
yard›ma ihtiyaç duyabilir. Eﬂcinselli¤in normal olmad›¤›n›
düﬂünebilirler. Eﬂcinselli¤in 'norm' olmamas›na ra¤men senin
için ne kadar do¤al bir ﬂey oldu¤unu onlara anlatabilirsin. Tüm
canl›larda normlar›n d›ﬂ›nda istisnalar olabilece¤ini; mesela
birçok insan›n sa¤ elini kullanmas›na ra¤men solaklar›n da
oldu¤unu veya birçok insan›n iki gözünün de ayn› renk olmas›na
ra¤men farkl› renkte gözlere sahip insanlar›n da olabilece¤ini
onlara anlat.
Cinsel yöneliminin norm olmamas›na ra¤men senin için
do¤al ve gerçek oldu¤unu anlamaya ihtiyaçlar› var.
Muhalefete Ra¤men ‹lerlemek:
E¤er inkar “Bu konu hakk›nda konuﬂmak istemiyorum” gibi
bir duruma dönüﬂürse ve bu durum bir haftadan fazla sürdüyse
yumuﬂak ve dikkatli bir baﬂlang›ç yapman›n zaman› gelmiﬂ
demektir. Huzurlu bir anlar›n› yakalad›¤›nda: “Babac›¤›m,
y›llard›r bu konuyu seninle konuﬂmak istiyorum; lütfen beni
bir anda hayat›ndan silme. Sana yalan söylemeye art›k daha
fazla katlanam›yorum. Seni seviyorum ve karﬂ›l›¤›nda beni
sevmeye devam etmeni istiyorum.” Defanslar›n› k›rabilmek
için söylemek istedi¤ini olabildi¤ince kiﬂiselleﬂtir.
.
Sorduklar›ndan daha fazlas›n› anlatmana gerek yok.
Deneyimlerinden bahsetmen defans mekanizmalar›n› güçlendirebilir. Sadece ne soruyorlarsa ona cevap ver. Zaten bekledi¤in
baz› sorular› zaman geçtikçe soracaklard›r. Sorular› oluﬂturmada
zorlanacaklar› için, cevap vermeden önce soruyu toparlaman
do¤ru olabilir.
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Biri Daha Yavaﬂ Olabilir:
Gerekti¤inde ailendeki kiﬂilerle ayr› ayr› u¤raﬂmaya haz›rl›kl›
olmal›s›n. Annen veya baban di¤erini geride b›rakabilir ve bu
olay› çözümlemesi di¤erinden daha k›sa olabilir. Anlay›ﬂ

konusunda daha yavaﬂ olan aile ferdi için endiﬂelenme.
Ailene aç›ld›¤›nda anne baban›n aras›n›n aç›ld›¤› pek görülmüﬂ
bir ﬂey de¤ildir. Elbette bu duruma farkl› farkl› tepki gösterebilirler ve de ortam gerilebilir, bu do¤ald›r.
AﬁAMA 3: SUÇLULUK
Bir yerde hata yapt›klar›na inan›rlar:
Birçok kiﬂi eﬂcinselli¤i anlamaya ilk baﬂlad›klar›nda bunu bir
sorun olarak görürler ve sorarlar: “Ne sebep oldu?”. E¤er bir
sebep bulurlarsa çare de bulabileceklerine inan›rlar.
.
''“Bana göre bu soru kendi duygu ve düﬂüncelerimi
incelememe yol açt›: 'Neyi yanl›ﬂ yapt›m?'. Sebebi genetik ya
da çevre her neyse kendimi suçlu hissediyordum. Ona sa¤lad›¤›m erkek modelini sorgulad›m; kendimdeki 'erke¤i'
sorgulad›m. Bir süre için, hangi aç›dan bakarsam bakay›m,
kendimi sorunun sebebi olarak görmeye baﬂlad›m. Kendimi
bu konuyu baﬂkalar›yla paylaﬂamayacak kadar üzgün ve utanç
dolu hissediyordum.”''
Her iki ebeveyn de kendini suçlu hissetmesine ra¤men ayn›
cinsiyete sahip olan ebeveyn bunu daha çok hisseder.
“Ve bir gün kar›m ﬂöyle dedi:'Kendini suçlaman çok da
mant›kl› de¤il, sen iki o¤ul yetiﬂtirdin biri eﬂcinsel di¤eri heteroseksüel. Bunda etkili baﬂka faktörler de olmal›.”
.
Boﬂanm›ﬂ çiftler ekstra suçluluk hisseder:
Daha önce eﬂinden ayr›lm›ﬂ, boﬂanm›ﬂ ya da eﬂini kaybetmiﬂ
çiftlerin daha fazla suçluluk hissetmeleri olas›d›r: “Biliyorum,
sana hem iyi bir anne, hem de iyi bir baba olamad›'”.
.
Aileler kendilerini suçlu hissettiklerinde ben merkezli olurlar.
Henüz içinde bulundu¤un durumu anlamalar› güçtür. Bu
aﬂamada kendileriyle u¤raﬂmaktan seninle ilgilenemeyebilirler.
Ailen bu suçluluk duygusunu sana yans›tmak isteyebilir: “Bu
korkunç ﬂey baﬂ›na benim yüzümden geldi. Benim yüzümden
farkl› oldun.”
Onlar›n Hatas› Olmad›¤›n› Söyleyin:
Onlara birçok ﬂekilde yard›m edebilirsin. Onlara sebebin bu
kadar basit olmad›¤›n› söyle. Bu konuda birçok teorinin
oldu¤unu ve sebebin ne oldu¤unun bilinemedi¤ini söyle. Bu
aﬂamada güvenilir bir dostla görüﬂme zamanlar› gelmiﬂ
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demektir.
Baz›lar› din adamlar› ile de görüﬂmek isteyebilir. Görüﬂmek
istedikleri kiﬂinin yard›mc› olamayaca¤›n› düﬂündü¤ünde onlar›
görüﬂmemeye ikna etmen biraz zor olabilir. E¤er daha önce
baﬂka ailelere bu konuda yard›mc› olmuﬂ bir kurum biliyorsan
aileni oraya yönlendirebilirsin.
Eﬂcinsellikle ilgili bir kurum onlara yard›mc› olabilir ama
ailen 'düﬂman kamp›'na gitmemekte ›srar edecektir. Onlara
daha önce yard›m alm›ﬂ baﬂka bir eﬂcinsel ailesinin telefonunu
verebilirsin. Onlardan bu önerilere hemen olumlu cevap
vermelerini bekleme; utanç ve suçluluk hissi onlar›
engelleyebilir. Bu bilgileri yeni ekti¤in tohumlarm›ﬂ gibi düﬂün,
meyve vermeleri zaman alacak.
AﬁAMA 4: DUYGULARINI AÇIKLARLAR
Aileler kendi kendilerini suçlaman›n onlar› bir yere götürmedi¤ini anlad›klar›nda art›k soru sormaya, cevaplar› dinlemeye
ve duygular›n› aç›klamaya haz›r hale gelmiﬂlerdir. Bu aﬂama
ailenle aranda geçebilecek en yap›c› konuﬂmalar› içerir.
ﬁimdi onlardan ﬂu gibi sözleri duyabilirsin: “Torunum
olmayaca¤› için üzülüyorum.”, “Lütfen bu konuyu ailede
baﬂkas›na açma, kimseyle bu konuyu tart›ﬂmaya haz›r de¤ilim.”,
“Kendimi k›rg›n ve yaln›z hissediyorum, keﬂke bilmeseydim.”,
“Bizi nas›l böyle k›rabiliyorsun? Ölmüﬂ olmay› ye¤lerdim.”
Homofobik bir toplumda yaﬂad›¤›m›z için sen de ayn›
duygular› yaﬂam›ﬂs›nd›r (ayr›ks›ma, reddedilme korkusu,
k›rg›nl›k, karmaﬂa, gelecek korkusu v.s.). Ayn› duygular›
kendinin de hissetti¤ini onlarla paylaﬂabilirsin.
Fakat kendilerini ifade edebilmeleri için onlara bolca zaman
tan›, kendi isteklerinin onlar›nkini geçmesine izin verme. Halen
kitap okumad›larsa veya baﬂka ailelerle görüﬂmedilerse onlar›
çözüme götürebilecek bu yollar› bir kez daha öner. Kitaptan
bir bölümü okuyup tart›ﬂmay› veya aile buluﬂmalar›na onlarla
gitmeyi de önerebilirsin.
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Ac› ve K›zg›nl›k:
"K›z›m›z Julie daha önce sak›ngan bir biçimde bizi sevgilisi
Sally ile tan›ﬂt›rmak istemiﬂti. Baﬂlang›çta bu iste¤e ilgisiz
kald›k çünkü kendimizi suçlamay› durdurdu¤umuzda Sally'i

suçlamaya baﬂl›yorduk. Bu felaket baﬂ›m›za geldi¤i için çok
sinirliydim ve bunun hayat›m›z› mahvedece¤inden emindim.
Her zaman iyi bir aile oldu¤umuzu düﬂünüyordum, bunu hak
etmiyorduk. Julie'ye olan k›zg›nl›¤›m› belli etmemeye çal›ﬂ›yordum, bununla baﬂa ç›kmam gerekiyordu."
K›zg›nl›k ve ac› belki de en çok hissettikleri duygular. Bazen
de kine ve zalim duygulara kap›labilirler. Ailenin aﬂama kaydedebilmesi için duygular›n› d›ﬂa vurmalar› gerek. Onlar› kontrol
edebilmen zorlaﬂabilir. Sana bu konuyu hiç açmam›ﬂs›n gibi
davranabilir, bu durumu reddedebilirler.
Fakat dayanmal›s›n, art›k geriye dönüﬂ yok. Bu duygular›
aç›¤a vurmalar› asl›nda durumun düzeldi¤inin bir göstergesi.
AﬁAMA 5: KARAR VERMEK
Duygusal travma yat›ﬂt›¤›nda ailen bu konuya daha rasyonel
yaklaﬂacakt›r. Bu aﬂamada inzivaya çekilmeleri ve önlerinde
uzanan seçenekleri de¤erlendirmeleri olas›d›r.
Bu t›pk› yol ayr›m›na gelip hangi yoldan gidece¤ine karar
vermek gibidir. Herkesin seçti¤i yol asl›nda onun bu durumla
baﬂa ç›kma refleksidir.
Anne ve baba ayn› yolu seçmeyebilir. Hangi yolun seçilece¤ini
etkileyen birçok faktör var. Eﬂcinsellik hakk›nda okumak ve
di¤er ailelerle paylaﬂ›mda bulunmak elbette onlar› sizi
destekleyen bir yola götürür. Dini inançlar› da önemli bir rol
oynar. Ne kadar liberal ya da muhafazakar olduklar›na ba¤l›
olarak tutumlar› de¤iﬂebilir.
Sizinle olan iliﬂkilerini eski haline getirebilmeleri önemli bir
faktör. Bu konuyla baﬂa ç›kmaya çal›ﬂ›rlarken birçok faktör
onlar› etkiler. Sonuçta üç çeﬂit karardan bahsedilebilir:
.
'Destekleyici' aileler:
Birçok aile çocuklar›n›n cinsel yönelimini kabullenici ve
destekleyici bir tav›rla çocuklar›n› sevmeye devam eder. Asl›nda
ﬂimdi çocukla aile aras›ndaki iliﬂki karﬂ›l›kl› dürüstlük ve güven
seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r, bu aﬂamada pek çok aile iliﬂkilerinin
öncekine k›yasla daha iyi oldu¤unu söylemiﬂtir. Her iki taraf
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da olan bitenden pek memnundur.
Daha önce ald›rm›yormuﬂ gibi görünmelerine ra¤men,
destekleyici aileler git gide senin ihtiyaçlar›n›n daha çok fark›na
var›rlar. Karﬂ›laﬂt›¤›n sorunlarla daha fazla ilgilenmeye baﬂlarlar.
“Bir süre sonra k›z›m›z›n ihtiyaçlar›n› ve içinde bulundu¤u
durumu daha iyi anlamaya baﬂlad›k. Aç›kças› bu kadar gerilimle
ve sorunla bunca y›l nas›l baﬂa ç›km›ﬂ biz de inanam›yorduk.
Durumun fark›nda olmam›z ve ona olan sevgimiz, hayat›nda
karﬂ›laﬂabilece¤i baz› gerilimleri ortadan kald›rmaya yard›mc›
olmam›z› sa¤l›yordu. Mesela üniversitede ona tek kiﬂilik bir
oda ayarlam›ﬂt›k, o da böylece aç›klama yapmak zorunda
kalaca¤› bir oda arkadaﬂ›ndan kurtulmuﬂtu. Sally'i eve daha
fazla ça¤›rmaya baﬂlam›ﬂt›k ve art›k ailemizden biri olmuﬂtu.
Julie erkek kardeﬂine aç›ld›¤›nda onun yan›nda olduk ve
destekledik.”
'Sabitlenmiﬂ' aileler:
Bazen aileler konunun art›k daha fazla tart›ﬂ›lmamas›n›n
gerekti¤ine inan›rlar. Konuyu tart›ﬂabilmelerine ra¤men bu
konuda çok k›r›lgan olabilirler. Bu kadar ilerleme kaydedebilmiﬂlerdir ve daha fazla ileriye götüremezler.
Bu size karﬂ› negatif bir tutum içinde olduklar›n› göstermez.
Sadece s›n›rlar›n› bilirler ve daha öteye gitmek istemezler. Bu
tutuma karﬂ› sayg›l› olmal›s›n ama daha ileriye götürmek yine
de senin elinde.
Onlar› sevdi¤ini bilmelerini sa¤la, sözle ve içten. Dikkatli bir
biçimde cinselli¤inle ilgili yapt›¤›n ﬂeyleri, mesela kat›ld›¤›n
eﬂcinsel gruplar›, topluluk binas›n› vb. onlara anlat. Bu konuya
ilgilerini çekmeye çal›ﬂ.
Baz› arkadaﬂlar›n› onlarla tan›ﬂt›r, di¤er eﬂcinsel insanlarla
tan›ﬂmak kafalar›nda oluﬂturduklar› eﬂcinsel imaj›n› gidermeye
yard›mc› olur.
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'Savaﬂç›' aileler:
Baz› durumlarda cinsel yönelimin bir savaﬂa yol açabilir.
Söyledi¤in ve yapt›¤›n her ﬂey probleminin bir parças›ym›ﬂ
gibi görünmeye baﬂlar. Harcad›¤›n saatler, dilin, arkadaﬂ
seçimin, iﬂin, okuldaki notlar›n v.s.

Bu aﬂamada ne aile ne de çocuk 'kazanm›ﬂ' durumda de¤ildir.
Genel olarak konuﬂmak gerekirse e¤er anne veya babadan biri
böyle bir tutum sergiliyorsa di¤erinin de çok farkl› bir tutum
içine girdi¤i söylenemez. Kapal› kap›lar ard›nda anlaﬂamasalar
bile çiftler genelde çocuklar› konusunda birbirlerini destekleyici
olurlar.
ﬁundan eminim ki baﬂka ailelerle, özellikle destekleyici ailelerle
konuﬂan ailelerin negatif tutumlar›n› sürdürmeleri pek olanakl›
de¤il. E¤er aile buluﬂmalar›na kat›lmazlarsa, belki bir aileyle
sessiz bir restoranda buluﬂabilirler. E¤er bu çabalar sonuçsuz
kal›rsa durumun seni üzmesine izin verme. Bu durumda destek
alabilece¤in bir arkadaﬂ ya da baﬂka bir aile bul.
'Kötüye giden' aileler:
Durumun daha kötüye gitmesi önemli bir durum. Problem
çözmek ve insanlar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek bazen iki ad›m
ileri bir ad›m geri ﬂeklinde olur.
Onlara tekrar düﬂünüp çal›ﬂabilmeleri için zaman tan›. Bu
durum seni üzebilir ama de¤iﬂim de bu ﬂekilde olur.
.
AﬁAMA 6: GERÇEK KABULLENME
Birçok aile çocu¤unun yaﬂam›n› kabullenmemesine ra¤men
onu sevmeye devem eder. Baz›lar›ysa çocuklar›n›n bu kadar
özgün oluﬂunu kutlayabilecek kadar durumu ileri götürür. Bu
aileler eﬂcinselli¤in insan cinselli¤inin mant›kl› bir ifadesi
olabilece¤ini düﬂünürler.
Çocuklar›n›n de¤iﬂmesini isteyip istemedikleri soruldu¤unda
da baz› aileler “Homofobik toplumumuzun de¤iﬂmesini tercih
ederdim; böylece çocu¤um da reddedilme ve korkudan uzak
bir yaﬂam sürerdi” gibi cevaplar verebiliyorlar.
Bu aﬂamada aileler kendi suçluluk duygular›yla baﬂa ç›kmaya
çal›ﬂ›rlar. Y›llarca anlat›p güldükleri eﬂcinsel ﬂakalar›n› düﬂünürler. Çocuklar› için bilmeden yaratt›klar› problemleri anlamaya
baﬂlarlar. Bu durum onlar›n eﬂcinsellere farkl› bir aç›dan
bakmalar›n› sa¤lar.
Eﬂcinsellere yönelik bask›n›n karﬂ›s›na geçerler ve bu konu
hakk›nda sanki e¤itiyormuﬂças›na arkadaﬂlar›yla konuﬂurlar.
K›sacas› aileler kendilerini rahatlatabilecek olumlu tutumlar
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içine girerler. Kimi cesurca, kimi sessizce.
Bizim Hikayemiz:
Julie'nin bize aç›lmas›ndan yaklaﬂ›k iki y›l önce onun bizden
uzaklaﬂmaya baﬂlad›¤›n› fark ettik. Bunu sadece onun içinden
geçti¤i bir aﬂama olarak görüyorduk, bu aﬂamadan geçtikten
sonra kendine gelece¤ini ve eski yaﬂam›m›za devam edece¤imizi
düﬂünüyorduk.
Ona yard›m etmek için birkaç kez onunla konuﬂmaya çal›ﬂt›k.
Bir ay onun arkadaﬂ› olmaya çal›ﬂt›k, yapt›¤› ﬂeylerle ilgilendik.
Hiçbir ﬂey iﬂe yaramad›.
Kar›m onu kaybetmeye baﬂlad›¤›m›z› düﬂünüyordu. Bu
durumun tipik bir aile çocuk sorunu oldu¤unu düﬂünüyorduk.
Mutsuz oldu¤unu biliyorduk ve yard›m edemedi¤imiz için
korkuyorduk.Onun eﬂcinsel olabilece¤i akl›m›z›n ucundan bile
geçmiyordu.
ﬁimdi düﬂünüyorum da, bu olaylar› planlanmam›ﬂ bir yolculuk
olarak görüyorum. Baﬂ›m›za bu gelmiﬂti ve pek de seçme
ﬂans›m›z yoktu.
Planlanmam›ﬂ, ama üzücü de¤il. Bugün "‹yi ki biliyoruz"
diyoruz. 'K›z›m›za yolculu¤unda yard›mc› olabildik' Umar›m
o da bunu söyleyebiliyordur: "Planlanmam›ﬂ, ama üzücü de¤il"
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“Can›m Ailem” Öyküleri
Aileye Aç›lmak ya da Aç›lmamak
Hülya
Kaos GL, Haziran 99. Say›: 58

O akﬂam eve biraz geç gelmiﬂtim. Kap›dan girdi¤imde annem
beni mutfa¤a ça¤›rd›. Karﬂ›l›kl› oturduk. Ablam da vard›. O
günün sabah› beni M'nin teyzesi aram›ﬂ. Neden arad›¤›n› sordu
annem. Ben bilmedi¤imi söyledim. Halbuki eﬂek gibi biliyordum
onun bizim eﬂcinselli¤imizle u¤raﬂt›¤›n›.
“K›z›n kötü bir huyu mu var niye rahats›z ediyorlar bizi?”
dedi annem.
“Yooo,” dedim.
-Sence kötü olmayabilir. Onlarca kötü bir davran›ﬂ› var m›?
-Bilmem ki… Çok iyi bir insan asl›nda.
-K›z hasta falan m›?
-Hay›r. Sadece eﬂcinsel.
-‹yi. O zaman senin ayartt›¤›n› düﬂünüyorlard›r. Sen üniversitedesin, o daha lisede ya o yüzden. Ama ben senin öyle
olmad›¤›n› biliyorum. Daha önce böyle bir düﬂünce sende de
vard›, geçti. Onunki de geçer. Sen de bir ara dergiler okuyordun.
Merakt›, geçti iﬂte. Bak, ﬂimdi ne güzel erkek arkadaﬂ›n var.
(ben ablama bak›p nab›z yokluyorum, söyleme diye iﬂaret
ediyor) De¤il mi?
Cevap vermiyor, yere bak›yorum.
-Yoksa sen de mi öylesin?
-Evet anne.
-Ama senin erkek arkadaﬂ›n var.
-O da eﬂcinsel.
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-Onun için mi ç›k›yorsunuz.
-Hay›r. Bu sadece siz anlamayas›n›z diye kurgulanm›ﬂ bir
yaland›. Biz hiçbir zaman ç›kmad›k onunla.
-(k›sa bir sessizlik) Asl›nda bu çok do¤al. Ama ben senin
erkekleri sevmeni istiyorum. Bir doktora gidelim mi?
.
-Hay›r. Bu durum de¤iﬂmez bunu sen de biliyorsun.

.

-Yine de bir gidelim. ‹leride çok s›k›nt› çekeceksin.

.

-Tedavisi çok a¤›r. Kald›ramam. (duygu sömürüsü yap›yorum)
-Ben hep yan›nda olaca¤›m (sar›l›yor).
-O zaman ben bir araﬂt›ray›m. Gideriz. Ama tedaviyi bilemem.
-Peki.
Çok sevinmiﬂtim. Annemin bu kadar iyi karﬂ›lamas›n›
beklemiyordum. Baya¤› bir geliﬂme vard›. Yine de güvenmemek
laz›md›. Çünkü iki gün sonra bir telefon daha geldi.
.
M'nin teyzesi bize gelmek istiyordu. Annem cumartesiye
erteledi. Mutfaktan ba¤›rd›:
-K›z›m buraya gel, biraz konuﬂal›m.
-Evet anneci¤im?
-Hemen yar›n bir doktora gidiyoruz. Senin düzelmen için.
-Anne ben hasta de¤ilim.
-Hay›r, de¤iﬂmek zorundas›n.
-Ben böyle mutluyum. De¤iﬂmek istemiyorum. ‹stesem de
de¤iﬂemem zaten. Bunu sen de biliyorsun.
-Bunun bir yolu olmal›. Doktorlar onca sene boﬂuna m›
okuyorlar. (a¤lamaya baﬂl›yor) Sevgilin var m›?
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-Maalesef yok.

-‹yi ama ileride cinsel isteklerin olacak. Bunlar› nas›l
karﬂ›layacaks›n?
Cevap vermiyorum.
-Erkeklerle karﬂ›laman gerekiyor.
-K›zlar olmazsa erkekler de olmaz. O zaman aseksüel olurum.
-Sen bilirsin. Ama mutlaka isteklerin olacak. Çocu¤un
olmayacak mesela.
-Çocuk zaten istemiyorum. Yine de t›p iyice ilerledi. Kad›n
kad›na da çocuk yap›labiliyor art›k.
Çok kötü bakt›.
-ﬁaka can›m…
-Tabii ki ﬂaka. Peki, okulunu bitirince bir iﬂ sahibi olacaks›n.
Ayr› evin olacak. Yaln›z m› yaﬂayacaks›n?
-Hay›r, k›zarkadaﬂ›mla.
- (Bir süre sessizlik) Yavrucu¤um, sen neden eﬂcinselsin?
-Sen neden heteroseksüelsin?
-(ﬁaﬂ›r›yor) Do¤al olan bu. Dünyan›n %99'u heteroseksüel.
E¤er sizin yapt›¤›n›z normal olsayd› %99'u eﬂcinsel olurdu.
-Do¤ada örnekleri var ama. Baz› hayvan türlerinde de
görülebiliyormuﬂ. Ayr›ca Amerikan Psikiyatri Derne¤i'nin
hastal›k s›n›rland›rmas›nda da yer alm›yor.
-Gene kitap gibi konuﬂuyorsun. Ben okumad›¤›m için
bilemem. Ama bana söz vermeni istiyorum. De¤iﬂeceksin.
-Bunun için söz veremem anne.
Zil çald›. Kurtuldum. Babam gelmiﬂti. O beni bilmiyordu.
Annem de söylemeyi düﬂünmüyordu. Cumartesi günü de
evdekilere tembihlemiﬂ telefonu açmay›n diye. Telefon edip
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öyle geleceklerdi, M'nin teyzesi, annesi vb… Annem beni
seviyordu. Yaﬂas›n!…
Bir hafta sonras›nda BaharAnkara vard›. Ben piknik için izin
almaya çal›ﬂ›yordum. Annem araya girince izni ald›m. Tabii
yine yalan söylemiﬂtim. Okulun pikni¤i demiﬂtim. Ne okul
ama?…
O hafta sonu da çok güzeldi. Aylard›r planl›yordum. Mutlaka
orada olacakt›m. Ve de oldum zaten. BaharAnkara'dan cesaret
al›p ad›mlar›ma devam ettim.
27 Nisan gecesi M'nin intihara kalk›ﬂt›¤›n› ö¤rendik. Ölmesini
istemiyorduk. Bir büyü¤ümüzün M'nin ailesini aray›p haber
vermesi gerekiyordu. A¤layarak annemin yan›na gittim. Gene
mutfa¤a. Olay› söyledim. Tam konuﬂurken telefon çald›. H
ar›yordu. Annemle konuﬂtular. Sonra annem ailesini aray›p
haber verdi. Ve nihayetinde bana döndü:
-ﬁimdi k›z›n baﬂ›na bir ﬂey gelirse sizi sorumlu tutacaklar.
Hapse gireceksiniz.
-Anne, o kendisi geldi toplant›ya.
-Sen oraya da m› gidiyorsun?
-Evet. Oradan tan›ﬂ›yoruz zaten.
-K›z›n baﬂ›na bir ﬂey gelse manﬂetlere ç›kacaks›n›z.
-Önemli de¤il. Okulda herkes beni biliyor zaten.
-Niye bu kadar aç›ks›n›z? Ya baﬂ›n›za bir ﬂey gelirse?
-…. .
-Hani bana söz vermiﬂtin, de¤iﬂecektin?
-Ben söz vermedim anne, yalan söyleme!
-Hay›r, söz verdin.
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-Doktora gelirim demiﬂtim sadece.

-…. .
-Bak anneci¤im, Hacettepe'de Ahmet Gö¤üﬂ, Aylin Uluﬂahin,
Ankara t›p'da Mehmet Sungur var. Hangisine gitmek istersin?
-Ben tedavi olmayaca¤›m. Sen olacaks›n!
-Biliyorum…. .
-Onlar da m› eﬂcinsel?
-Eﬂcinsel olsayd› hemen giderdik.
-…. .
-Ben art›k de¤iﬂemem anne. Sana ﬂimdiye kadar hep yalan
söyledim. Art›k söylemeyece¤im. Geçen hafta sonu okulun
pikni¤ine gitmedim. BaharAnkara vard›, Türkiyeli eﬂcinsellerin
ikinci buluﬂmas›. Oraya gittim. Pazarlar› Kitap Toplulu¤u'na
.
de¤il Sapphonun K›zlar›'n›n toplant›s›na gidiyorum.
-Toplant›larda ne yap›yorsunuz? Birbirinizi mi seviyorsunuz?
-Hay›r anne, konuﬂuyoruz. Broﬂürümüz de ç›kacak yak›nda.
Ayr›ca geçen sene ben okulda söyleﬂi de düzenlemiﬂtim.
-Siz bu kadar çok musunuz?
-Evet, sadece görülmüyoruz.
-(Yüzünde ﬂaﬂk›nl›k ve hüzün) Ben bunlar› zaten biliyordum.
-Neyi?
-Senin böyle bir e¤ilimin oldu¤unu. Ama de¤iﬂece¤ini sanm›ﬂt›m. Ama ne olursa olsun sen benim k›z›ms›n. Seni her ﬂeyinle
seviyorum.
-Ne komik de¤il mi anne. Ben senin beni kabullendi¤ini, sen
de benim tedaviyi kabul etti¤imi düﬂünüp çok mutlu olmuﬂtuk.
Ertesi gün H'nin okul ç›k›ﬂ›na gittim. Tehdit ettiler çocu¤u
diye. Beraber yürüyorduk. H durdu. M'nin teyzesini (onlar›n
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okulunda ö¤retmen) görmüﬂ. Ben kolundan çektim, gidelim
diye tutturdum. Gelmedi. ‹lla beni tan›ﬂt›rmak istedi. M'nin
teyzesi “Kim bu? Niye çekiﬂtirip duruyo seni” dedi. H de
“Tan›ﬂt›ray›m, Hülya”dedi. Kad›n garip garip bakt›:
-Demek Hülya sensin.
-Evet.
H'ye döndü:
-Sözünü unutmad›n, de¤il mi?
-Hay›r. Ne zaman halledebilirsiniz?
-En geç pazartesi yeni okuluna baﬂlars›n. Yaln›z ailenin de
bilmesi gerek.
-Zaten okul de¤iﬂtirmeyi düﬂünüyordum.
Oradan H'nin evine sonra da K›z›lay'a gittik. M iyiymiﬂ. Biz
arad›¤›m›zda çoktan hastaneye götürmüﬂler.
H'yi dershanesine b›rakt›m. Orada da ﬂüpheleniyorlarm›ﬂ.
Beni k›z arkadaﬂ› diye tan›ﬂt›rd›. Sonra eve döndüm.
.
M'nin babas› annemi aram›ﬂ. Uyar›s› için teﬂekkür edip böyle
bir ﬂey olmad›¤›n› söylemiﬂ.
Ben anneme gerçe¤i anlatt›m ve H ile aram›zdaki diyalo¤u
da. H, ”M'ye bir ﬂey olursa ben de peﬂinden giderim. Sen de
gelir misin?”, demiﬂti. Ben de “Ben ailemi seviyorum. Gelmem”
demiﬂtim. Annem çok korktu. Bir daha böyle bir ﬂey yapar›m
diye. Zaten kaç y›ld›r benim yüzümden uyuyam›yormuﬂ.
”Ölmemi mi istiyorsun?” dedim. ”Bir dahaki sefere kald›ramam”
dedi.
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Sonraki gün, yani 29 Nisan'da beﬂ kiﬂi buluﬂup Sappho'nun
K›zlar›'n›n broﬂürünü matbaadan almaya gitmiﬂtik. Çok
mutluyduk. O sevinçle eve gittim. Geç kalm›ﬂt›m. ”Matbaadayd›k
o yüzden geç kald›m,” dedim, ”topluluk bülteni ç›kar›yoruz
da”. Neyse bu sefer yalan de¤il eksikti. Biraz azar iﬂittim. Sonra
mutfa¤a gittim. Annem de geldi:

-Gene lezbiyenlerin iﬂi de¤il mi?
-Eveeet.
Ertesi gün okula gitmemi istemediler, ne zaman dönece¤im
belli olmuyormuﬂ diye. Sabahtan anneme broﬂürü okuttum.
”Dergi ç›kartmayacak m›s›n›z”, dedi. ”Hay›r”, dedim, ”Kaos
.
var ya zaten”. Baﬂka bir ﬂey demedi broﬂür hakk›nda.
O gün iyi ki de okula gitmemiﬂim. Çünkü akﬂam›na M'nin
annesi arad›. K›z› okuldan kaçm›ﬂ. Benimle görüldü¤ü söylenmiﬂ. Babam “D›ﬂar› hiç ç›kmad› bugün o” dedi. Benimle
görüﬂtü. Yeﬂim'in telefonunu istedi. Vermedim. Annemi istedi
telefona sonra. Telefonda ﬂöyle dedi¤ini duydum:
-Çocu¤unuzun eﬂcinsel olmas›ndan rahats›z olmuyor
musunuz? Ben rahats›z oluyorum. Sizinle dertleﬂmek istiyorum.
Babam da yan›m›zdayd›. O duymam›ﬂt›r. Annem de sözü
uzatmad›. ”Pazar buyrun” dedi.
Annem babam› da haberdar etmek istiyordu anlaﬂ›lan, halbuki
sonuçlar›n›n ne olabilece¤ini pekala biliyordu. Ben dayanamad›m. Babam ö¤renmesin de ne olursa olsun diye M'yi
arad›m. Annesi zar zor konuﬂturdu bizi. En az›ndan onun
müdahale ﬂans› do¤uyordu. Pazar oldu. Annemler onlar›n
gelmesini istemiyorlard›. Kavga ç›kaca¤›n› düﬂünüp telefon
ettiler. Babam, ”Bizim k›z›m›z sizin k›z›n›zla görüﬂmüyor daha
niye rahats›z ediyorsunuz bizi?” diye ba¤›rd›. M'nin benim
M ile bir gece önce telefonla görüﬂtü¤ümü söyledi. Babam
çok ﬂaﬂ›rd›. ”Evet, görüﬂtüm”, dedim. Annem çok sinirlendi:
"Ben sözümü tuttum niye sen tutmad›n, bundan sonra okul
bitene kadar ders d›ﬂ›nda bir yere gidemezsin” dedi.
“Abart›yorsunuz”, dedim. ”Dua et, düﬂüncelerine kar›ﬂm›yorum” dedi. Bu da geçer bir gün elbette. Dün yasa¤a ra¤men
d›ﬂar› ç›kt›m. Bir ﬂey demediler.
Bugün 9 May›s Pazar, anneler günü. Annemin ve bütün
eﬂcinsel annelerinin anneler günü kutlu olsun.
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Aileye Aç›lmak!
Ayﬂegül
Kaos GL, Kas›m-Aral›k 2003. Say›: 18

Nereden baﬂlayaca¤›m› bilmiyorum. Unutmaya çal›ﬂt›¤›m
ﬂeyleri hat›rlamaya çal›ﬂmak çok zor. Hala tarihler kafamda
çok mu¤lak. Geride yaz›l› hiçbir ﬂey b›rakmad›¤›m için hiç
emin olam›yorum. Bir yerden baﬂlamal›y›m “aileme nas›l
aç›ld›¤›m›”. Ben anne ve babam›n tek çocu¤uyum. Annem de
babam da liseye kadar okumuﬂlar. Ben liseyi bitirdim. Birkaç
sene yurt d›ﬂ›nda kald›m.
Çal›ﬂm›yordum. Annem ev kad›n›, babam tüccar. Evde babam
dominant karakterdi, annem ise ona karﬂ› hiçbir ﬂey söylemez,
hiçbir ﬂeye kar›ﬂmazd›. Çocuklu¤umdan beri hep babamla
karﬂ› karﬂ›ya kald›m. Ne anneme, ne de bana söz hakk› vermezdi.
Bir ﬂey yapacaksak; mesela bir yere gideceksek, “kalk›n
gidiyoruz !” der ve giderdik. ‹steyip istemedi¤imizi sormazd›
bile. Her ﬂeye ve herkese karﬂ› önyarg›l› ve peﬂin hükümlüydü.
‹çinde bir kad›na aﬂ›k oldu¤umu ve onunla yaﬂad›¤›m
sorunlar›m› ve baﬂka birçok ﬂeyi yazd›¤›m günlü¤ümü ortaya
b›rakt›¤›mda 23 yaﬂ›ndayd›m. Dikkat ederseniz aç›lmak
demiyorum, çünkü benimki bilinçli bir “aç›lma” de¤ildi. Daha
çok sorunlar›n›n içinde bo¤ulmuﬂ; eﬂcinselli¤ini kabullenememiﬂ, kendinden büyük, “heteroseksüel” ve alkolik bir
kad›na aﬂ›k birinin yard›m ça¤r›s›yd›.
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Aﬂ›k oldu¤um kad›nla ilgili sorunlar yaﬂ›yordum. Ona olan
ilgimi önceleri inkar ediyordum ama bana verdi¤i bir kitab›
okuyunca ona aﬂ›k oldu¤umu kabul etmek zorunda kald›m. O
çok içiyordu, aﬂk›m karﬂ›l›ks›z ç›km›ﬂt›, “normaldi”. Ben ne
yapaca¤›m› bilmiyordum. Onunla her gün Beyo¤lu'na
ç›k›yordum. ‹çti¤im kadeh say›s› her geçen gün art›yordu. Eve
sarhoﬂ geliyordum. Al›ﬂ›k olmad›klar› için annem ve babama
bu olay garip geliyordu ama pek bir ﬂey söylemiyorlard›. Onlar›
kad›nla da tan›ﬂt›rm›ﬂt›m. Babam “o orospuyla niye
dolaﬂ›yorsun ?” diyordu. Serserilikten dolay› bir süre sonra
kad›nla iletiﬂimime yasak geldi. Gizli olarak görüﬂmeye o
ülkesine dönene kadar devam ettim. Sa¤da solda gezmeyeyim
diye babam kuzenlerimin yan›nda beni iﬂe soktu. Her gün
onlardan benim hakk›mda rapor al›yordu. Ben yine de arada
Beyo¤lu'na kaç›yordum, aﬂk›m› görmeye. Yakaland›m. Kuzenim
s›k s›k ortal›ktan kaybolmamdan, dalg›n dalg›n dolaﬂt›¤›m için
bana “aﬂ›k m›s›n sen ?” diyordu. Babam günlü¤üme

yazd›klar›m› okudu. Ondan sonraki yaklaﬂ›k iki y›l kadar
yard›mdan çok tehdit, bask› gördüm. Önce okuduklar›yla
gördüklerini birleﬂtirdi, “k›z›m seninki sadece bir tutku” diyordu
o kad›na olan “ilgim” için. Daha sonra K›br›s'tan bir arkadaﬂ›mla
olan bir meseleyi hat›rlad› (o k›zdan da hoﬂland›¤›m› çok
sonralar› idrak ettim!) ve benim kendime bile itiraf edemedi¤im
ﬂeyi o benim surat›ma pat diye söyledi; “onunla evlendi¤i için,
kocas›n› k›skand›¤›n için görüﬂmeyi kestin de¤il mi ?” dedi.
Arkas›ndan da “Ne biçim insans›n sen! Sap›k m›s›n!?????
Benim senin gibi bir k›z›m yok. Lezbiyenler zavall› insanlard›r,
sokaklarda yat›p kalkarlar, baﬂkalar›n›n evlerini temizlerler.
Onlarla birlikte yaﬂamak istiyorsan, kap› orda !” diyerek evden
kovmakla, evlatl›ktan atmakla, annemi b›rak›p gitmekle tehdit
etti. Bana “bak k›z›m, bu senin kafamda olan bir ﬂey,
de¤iﬂtirebilirsin” diyordu. Sonra da her akﬂam da yan›na
ça¤›r›yor “de¤iﬂtin mi? de¤iﬂmeye karar verdin mi? Art›k bir
erkek arkadaﬂ edinecek misin, makyaj yapacaks›n m›s›n ?”
diye sorguluyordu. Ben ise de¤iﬂmeyece¤imi anlatmaya
çal›ﬂ›yordum ama y›llar›n verdi¤i sinik yap›mdan dolay› bunu
beceremiyordum.
Kad›nla olan sorunlar›m da devam ediyordu. Ç›kmazda
hissediyordum kendimi. Kafamda durmadan bu olay›
durdurmak için çözümler ar›yordum ama bulam›yordum.
Çal›ﬂ›yordum ama kazand›¤›m para ile hiçbir ﬂey yapamazd›m.
Babamdan da harçl›k al›yordum. O güne kadar hiç babamla
kavga edecek kadar bir olay›m olmam›ﬂt›. Söylediklerinin ne
kadar›n› yapaca¤›n›, ne kadar›n›n blöf oldu¤unu kestiremiyordum. Art›k uyku diye bir ﬂey de kalmam›ﬂt› bende. Geceleri
kabuslardan, karabasanlardan uyanmaya çal›ﬂ›yordum.
Rüyalar›mda durmadan ya birileri beni koval›yor ve ben
labirentte kayboluyordum ya da bir ﬂey gö¤sümün üzerine
oturuyordu ve ben nefes alam›yordum. Uyumak istemiyordum!
Beyo¤lu'nda dolaﬂ›rken Kaos GL'yi buldum. Yaﬂad›klar›m›
yazd›m. Mektuplar bölümünde ç›kt›. Bir posta kutusu kiralad›m.
Kad›ndan mektuplar›m oraya geliyordu. Etraf›mda yard›m
isteyebilece¤im kimse yoktu. En yak›n arkadaﬂlar›ma lezbiyen
oldu¤umu çok sonralar› söyleyebildim. Düzenli olarak Kaos
GL'yi okumaya çal›ﬂ›yordum ama evde tutam›yordum. Babam
her gün çantam› kar›ﬂt›r›yor, yeni “deliller”, “evrak-› metrukemi”
ar›yordu. Buldu¤unda da “gel bakal›m, neler yazm›ﬂs›n” diyerek
bana ve anneme yüksek sesle okuyordu yazd›klar›m›. Bir gün,
posta kutusu kiralad›¤›m› ö¤rendi, annemi yan›ma gardiyan
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koyup, postaneye kutuyu kapatt›rmaya yollad›. Kapatt›rd›m.
Daha sonra bir arkadaﬂ›m kendi ad›na bir kutu kiralad› ve ben
onu kulland›m. D›ﬂar› ç›kmam, arkadaﬂlar›mla görüﬂmem
yasaklanm›ﬂt›. Uzun süre böyle devam etti. Ben lezbiyen
oldu¤umu, “düzelece¤imi” söyleyip duruyordum. Kuzenlerim
psikolo¤a gitmemin iyi olaca¤›n› söylediler. Gittim. ﬁansl›yd›m.
“Ben bir kad›na aﬂ›¤›m. Ben normal miyim ?”diye sordum.
Psikolog kad›n da normal oldu¤umu söyledi ve “keﬂke eﬂcinsel
iliﬂkiler de heteroseksüel iliﬂkilere örnek olabilecek yap›da
olsayd›” diye de ekledi. Tabii bu laftan bir ﬂey anlamad›m. Ben
“normal” kelimesini duyunca rahatlad›m. Ailemin kabullenmedi¤ini söyledim. Kad›n bunun üzerinde çal›ﬂabilece¤imizi
söyledi. Birkaç hafta gidip geldim psikolo¤a. Babamla anneme
psikologun onlarla görüﬂmek istedi¤ini söyledim ama
duymazl›ktan geldiler. Hiç ilgilenmediler. “Biz çocu¤umuz için
her ﬂeyi yapt›k” diyebilmek için yollam›ﬂlard› beni. Yavaﬂ yavaﬂ
bu konu da daha az konuﬂur oldu babam. Art›k günlük
sorgulamalar üç ayda bire inmiﬂti. Arkadaﬂlar›ma da aç›lmaya
baﬂlad›m. Zor oldu.
Cesaretimi toplamam ve söylemem bana terler döktürdü. ‹lk
Lambda toplant›ma da gittim. Ama gerisini getiremedim.
“Düzeldi¤im” görüntüsünü pekiﬂtirmek için bir erkek arkadaﬂ›m›n ç›kma teklifini kabul ettim. ‹ki hafta sonra ona lezbiyen
oldu¤umu söyledim. Ayn› söyleme zorlu¤unu onda da yaﬂad›m,
bir de buna “kulland›m” suçlulu¤u eklendi. Beraber bunu da
atlatt›k. En iyi arkadaﬂlar›mdan biri o ﬂimdi. 1998'e kadar
aral›klarla sorgulamalar devam etti, “ne zaman evleneceksin?
evlen art›k! Ben torun sevmek istiyorum” dönemi baﬂlad›.
Cesaretimi toplayabilseydim, Lambdaistanbul'a gitmeyi düﬂünüyordum, ama ne ile karﬂ›laﬂaca¤›m› bilmedi¤im için korkuyordum. 1998 y›l›nda birden her ﬂey, bütün kavgalar, gürültüler,
bask›lar, planlar, projeler “durdu”. Ne oldu¤unu anlayamad›k.
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Annem aniden vefat etti, onun ﬂaﬂk›nl›¤›n› ve çöküntüsünü
yaﬂ›yorduk. En çok da babam yaﬂ›yordu. Birdenbire babamla
karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Nas›l davranaca¤›m›z› bilmiyorduk. Yüz
yüze gelmemek için ikimiz de susuyor, birbirimizden kaç›yorduk.
Babam “duymad›m, görmedim, bilmiyorum” politikas›
uygulamaya baﬂlad›. O zamandan beri arada “ne zaman evleneceksin? Ben ölünce yaln›z kal›rs›n, baﬂ›nda biri olsun! Gözüm
aç›k gider” diyordu. Birisiyle evlenmeyi düﬂünmeye baﬂlad›¤›nda, ölüm korkusu geldi¤inde bu laflar› çok s›k söylemeye

baﬂlad›. Beni de bo¤maya! Ben de evlenmeyece¤imi hayk›rd›m.
Duruldu.
Sermaye koydu, dükkan›m› kurduk. Evlenmiyorum diye (bana
bakacak ya !) yan›ma bir ortak (erkek !) koydu. Rahata erdi.
Bugün: Hayat›m›n yönü biraz daha de¤iﬂti. Geliﬂmeler oldu;
Lambda'ya daha s›k gidiyorum, Amargi'nin heteroseksizm
atölyesinde çal›ﬂ›yorum. Gey, lezbiyen, biseksüel arkadaﬂlar›m
var. Sevgilim de var. Hatta kendi param› bile kendim kazan›yorum. Heteroseksüel arkadaﬂlar›ma ve onlar›n ailelerine
aç›lm›ﬂ durumday›m. Yine de tüm bunlar tüm bask›, ﬂiddet
ve tehditlerin bitti¤ini, toplumun her kesiminde aç›k, kabullenilmiﬂ ve mutlu oldu¤um anlam›na gelmiyor! Sadece bir nefes
alma alan› aç›ld› bana o kadar!
Lambda'da veya Amargi'deki eﬂcinsel arkadaﬂlardan,
kitaplarda, dergilerde okuduklar›mdan ö¤rendiklerimden nerede
hata yapt›¤›m› anlad›m. Aç›lmak sadece ilk ad›m ve her zaman
tepkiyle karﬂ›lanacak! Suçlamalar›n, aﬂa¤›lamalar›n, tehdit ve
bask›lar›n karﬂ›s›nda y›lmadan durabilmem ve kendimi
savunabilmek için eﬂcinselli¤imi kabul ettikten ve eﬂcinsellik
hakk›nda bilgi sahibi olduktan, toplumun bana ö¤retti¤i
lezbiyenler “hastad›r, sap›kt›r, kötüdür,vs. kliﬂelerinin yaratt›¤›
suçluluk duygusunu ve hem toplumda hem de biz eﬂcinsellerin
birbirimiz hakk›nda cehaletten veya herkesi bir saymaktan
kaynaklanan “görünüﬂlerimiz, tav›rlar›m›z, karakterlerimize,vs.”
dair önyarg›lar›m› da k›rd›ktan sonra aç›lsayd›m, bir “kapanma
ve inkar” süreci yaﬂamayacakt›m. Zaman içinde bilgilerimi
babamla paylaﬂmal›yd›m, kendim anlatamasam da Kaos GL
okumas›n› sa¤lamal›yd›m, onu benim de yeni keﬂfetti¤im
Lambda'ya, Amargi'ye götürüp, yeni arkadaﬂlar›mla tan›ﬂt›rmal›yd›m. Bir süre sonra belki sevgilimle bile tan›ﬂt›rabilecek
bir duruma gelebilirdim.
Hatalar›m› ö¤rendim, ileride bir daha yap›lmamak üzere
koydum akl›m›n bir köﬂesine. ﬁu anda babama karﬂ› hala
“kapal›y›m”. Tekrar aç›lma denemesi yap›p yapmayaca¤›m›
bilemiyorum. Geçmiﬂ beni hala ürkütüyor. Bunun için söz
veremiyorum. Hala “mükemmel” bir “aç›lma tarifi” de bulabilmiﬂ
de¤ilim ama üzerinde çal›ﬂ›yorum.
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Eﬂcinsel Evlilik
Eﬂcinsel evlilik, eﬂcinsel iki bireyin aile format›ndaki
birliktelikleri için resmi ve sosyal çerçevelerce tan›mlanm›ﬂ
bir evlilik türüdür.
Eﬂcinsel evlilik taraftarlar›, özel haklar yerine sadece eﬂitli¤i
(ayn› haklar›) arzulad›klar›n› vurgulamak için eﬂcinsel evlilik
terimi yerine 'eﬂde¤er evlilik' terimini kullanmay› tercih ediyorlar.
Eﬂde¤er evlilik, ayr›ca feministler taraf›ndan, partnerlerin
cinsiyetlerinin önem teﬂkil etmedi¤ini, her ikisinin de evlilikte
eﬂit haklara sahip oldu¤unu belirtmek için kullan›lan bir terim
olmuﬂtur.
Eﬂcinsel evlilik ﬂimdilik yedi ülkede uygulanmaktad›r. Hollanda
2001'de eﬂcinsel evliliklerin uyguland›¤› ilk ülke olmuﬂtur ve
ard›ndan onu Belçika, Kanada, ‹spanya ve Güney Afrika ve
Amerika Bileﬂik Devletleri'nin (ABD) Massachusetts eyaleti
izlemiﬂtir. ‹srail, ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda uygulanan eﬂcinsel
evlilikleri yasal olarak tan›m›ﬂt›r; fakat ülke s›n›rlar› içerisinde
eﬂcinsel evlilik yap›lamamaktad›r. Yaln›zca Kanada ve ‹spanya
eﬂcinsel ve heteroseksüel çiftlere evliliklerinde ayn› yasal
statüyü vermektedir. Di¤erleri ise eﬂcinsel evlili¤in uygulanmas›
için ülke içersinde ikameti önkoﬂul saymaktad›r.
Bunun d›ﬂ›nda baz› ülkelerde ve Amerika'n›n baz› eyaletlerinde
'sivil birliktelik', 'eviçi partnerlik' ve 'kay›tl› partnerlik' gibi
evlilik sözleﬂmeleri uygulanmaktad›r.
Sivil Birliktelik (Civil Union)
Eﬂcinsellere evlenme hakk› tan›m›ﬂ baz› eyaletlerinde
eﬂcinseller aras› evlili¤e 'marriage' dememek için üretilmiﬂ
bir kavramd›r. Çiftlerin evli heteroseksüel çiftlerle ayn› haklara,
sorumluluklara ve yükümlülüklere sahip olduklar› 'Sivil
Birliktelik' sözleﬂmesi 'evlilik' olarak adland›r›lmasa da pratikte
evlilikten fark› yoktur.
Eviçi Partnerlik (Domestic Partnership)
Eﬂcinsel çiftlere 'Sivil Birliktelik'ten daha k›s›tl› haklar sa¤layan
evlilik sözleﬂmesidir.
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'Sivil Birliktelik' ya da “eviçi partnerlik” hakk› veren
ülkeler: Andorra, Avustralya, Kolombiya, H›rvatistan, Çek

Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Macaristan, ‹zlanda, ‹srail, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Norveç,
Portekiz, Slovenya, ‹sveç, ‹sviçre, ‹ngiltere. Ayr›ca Arjantin,
Brezilya ve Meksika'n›n baz› eyaletleri. ABD'de California,
Connecticut, Hawaii, Maine, New Hampshire, New Jersey,
Oregon, Vermont, Washington eyaleti, Washington D.C
eyaletleri.
Eﬂcinsel evlilik ya da evlilik sözleﬂmesi ile beraber evlat
edinmenin yasal oldu¤u ülkeler: Güney Amerika, Andorra,
Belçika, ‹zlanda, Hollanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹ngiltere, Yeni
Zelanda, Brezilya(sadece Rio Grande de Sol'de).
Eﬂcinsel evlilik yada evlilik sözleﬂmesi ile beraber, sadece
partnerinin çocu¤unu evlat edinilebilen ülkeler: Almanya,
Norveç, Kanada, Danimarka, Amerika Birleﬂik Devletleri (10
eyalette), Avustralya.
Eﬂcinsel evlilik ya da evlilik sözleﬂmesi olmayan ama
baﬂka bir ülkedeki evlili¤i sayan ve evlat edinebilen ülkeler:
Aruba, Hollanda Artilleri.
Eﬂcinsel evlilik ya da evlilik sözleﬂmesi olmayan ama
evlat edinebildi¤in ülkeler: ‹rlanda, Macaristan.
Eﬂcinsel evlilik ya da evlilik sözleﬂmesi olmayan ama
baﬂka bir ülkedeki evlili¤i sayan ve sadece partnerinin
çocu¤unu evlat edinebildi¤in ülkeler: ‹srail.
Eﬂcinsel evlilik ya da evlilik sözleﬂmesi olan ama evlat
edinemedi¤in (ya da belirsiz olan) ülkeler: ‹talya, Finlandiya,
Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, ‹sviçre, Çek
Cumhuriyeti, Meksika, Arjantin, Kolombiya.
.
(http://tr.wikipedia.org/)
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Evlilik korur mu denetler mi?
Cynthia Peters
Kaos GL, Mart-Nisan 2002. Say›: 10
Neyi elde etmek istedi¤inize dikkat edin!!
Yak›n zamanda al›nan ve evlili¤in suistimal edildi¤ine dair
hukuki ve yasal kararlar dikkate al›nacak olursa "evlenme
özgürlü¤ü"nün neden sorgulanmas› gerekti¤i anlaﬂ›labilir. Gey
ve lezbiyenlere evlilik hakk› tan›nmas›na karﬂ› olmak tabii ki
bir ayr›mc›l›kt›r; fakat bu engelin ortadan kald›r›lmas› da bizleri
yine cinsiyetçi, homofobik, daha önceden belirlenmiﬂ normlar›
takip etmeyenleri ve zay›flar› (ki bu genellikle kad›nlar oluyor)
cezaland›ran bir sistemin içine atmaktad›r. Evlilik hakk›n›
kazanmaya çal›ﬂ›rken bugüne kadarki mücadelemizi ve evlilik
bariyeri ard›nda bizi bekleyen yeni unsurlara eleﬂtirel bakmaktan
vazgeçip ideallerimizi satmayal›m!
Evli olmak hukuksal ve toplumsal alanda kabul görebilmek
için belli bir avantaj sa¤lar hatta tüm bunlar›n yan›nda beraber
bir hayat ve "aile" kurmak isteyen bir çift için destekleyici bile
olabilir ama evlilik kurumu ayn› zamanda belli davran›ﬂ ve
tutumlar› s›n›rlamak, tan›mlamak ve k›s›tlay›c› olmas› için de
kullan›labilir.
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Eﬂcinsel Aile
“Aileye aç›lma” gündemimize geldikçe sadece eﬂcinsel
bireylerin ailelerine aç›lmalar›ndan ve bu süreçteki stratejileri
ve nas›l bir yöntem izleyebilecekleri konusundan söz ediyoruz.
Ancak kad›nlar›n evlilik konusunda sosyal bir bask›ya maruz
kald›¤›, hatta zorla evlendirildi¤i bir toplumda yaﬂ›yoruz ve
cinsel yönelimimizi çocu¤umuzla paylaﬂma konusunda nas›l
davranaca¤›m›z› bilemiyoruz. Bunun yan›nda, eﬂcinsel bir
bireyin çocuk yetiﬂtirmesi üzerinden sürdürülen birçok ayr›mc›
tart›ﬂman›n konusu olabiliyoruz.
Peki, eﬂcinsel ebeveynler ne yaﬂ›yorlar?
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Eﬂcinsel ebeveynler de çocuk bakabilir
Pascale Krémer, Le Monde, 15 Mart 1999
Derleyerek çeviren: Deniz Karesi
Gün geçtikçe pek çok kad›n ve erkek eﬂcinsel, genellikle gizli
bir ﬂekilde, çocuk yetiﬂtiren ebeveynler haline geliyor. Bu
eﬂcinsel çiftlerin büyük ço¤unlu¤u çocuklar›n› daha önceki
heteroseksüel iliﬂkilerinden devralm›ﬂ oluyorlar. Fakat geri
kalanlar, evlat edinme, yapay döllenme, taﬂ›y›c› annelik
yöntemlerine baﬂvuruyorlar. Kad›n ve erkek eﬂcinseller aras›nda
bir tak›m 'özel düzenlemeler' de uygulama alan› buluyor.
Psikolog ve psikiyatrlar, bu geliﬂmenin anlam› ve sonuçlar›
konusunda tam bir fikir ayr›l›¤› içerisindeler. Toplumbilimciler
eﬂcinsel ebeveynli¤i, cinsellikle, döllenme kavramlar› aras›ndaki
genel ayr›ma ve çocu¤un toplum içindeki artan rolüne ba¤l›yorlar. Ayr›ca, aile biçimlerindeki evrimin (yeniden oluﬂmuﬂ
aileler, tek ebeveynlilik vb.) ayn› cinsiyetten ebeveynlerin oluﬂturdu¤u ailelerin varl›¤›n›n tan›nmas›n› sorgulamaya açt›¤›n›
vurguluyorlar.
Fransa'da, yasal ya da gizli, çeﬂitli yollarla çocuk sahibi olan
eﬂcinsel çiftlerin say›s› otuz bin olarak tahmin ediliyor. Yapay
döllenmenin daha serbest bir yasal düzenlemeye tabi oldu¤u
Hollanda'da yaklaﬂ›k yirmi bin çocu¤un eﬂcinsel çiftler
taraf›ndan yetiﬂtirildi¤i düﬂünülüyor. Ancak bu rakamlar yoruma
son derece aç›k. Birleﬂik Devletler'de 1994 y›l›nda yay›nlanan
bir bilimsel çal›ﬂmada bir ile beﬂ milyon aras›nda lezbiyen
anne ve bir ile üç milyon aras›nda gey baban›n varl›¤› tahmin
olarak ileri sürüldü.
“Eﬂcinsel aile” kavram› iki y›l önce eﬂcinsel ebeveynli¤inin
militanlar›nca ortaya at›lm›ﬂt›. Aile toplumbilimcisi François
de Singly, bu kavramda, “'aile' sözcü¤ünün ço¤ulculu¤unu
art›rmay› hedefleyen normatif terimlerle ifade edilebilecek bir
meydan okuma” görüyor. Tek ebeveynli aileler için bunun
yararl› bir strateji oldu¤unu da hat›rlat›yor: “Bir anne ve çocu¤un
bir aile oluﬂturdu¤u görüldü.” (Kaos GL, Temmuz-A¤ustos
1999, Say›: 59-60)
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Eﬂcinsel Anne Olmak
Nurhayat biseksüel bir anne. 8 y›ll›k bir evlili¤in sonunda
cinsel yönelimini fark eden Nurhayat'la dünden bugüne
yaﬂad›klar›n› konuﬂtuk.
Söyleﬂi: Burcu&Umut
Kaos GL, Eylül-Ekim 2003. Say›: 17

Burcu: Öncelikle cinsel yönelimini sormak istiyorum.
Nurhayat: Bir evlilik geçirdim ve bir erke¤i sevdim ama daha
sonra kad›n› sevdim. Sonuçta ﬂu anki düﬂüncem lezbiyen
oldu¤um yönünde. Bundan on y›l sonra ne olaca¤›n› ise
kestiremiyorum aç›kças› çünkü bundan önce bir erkek
deneyimim oldu. Niye bir gün tekrar olmas›n? Asla, asla
demeyenlerdenim. O yüzden biseksüelim diyorum.
Burcu: Kendini nas›l keﬂfettin? Nas›l tan›mlad›n?
Nurhayat: Çocuklu¤umda ya da ilk gençli¤imde böyle bir
ﬂey olmad› benim. Evlendikten birkaç y›l sonra bunu keﬂfettim.
O zamanlar eﬂimle sorunlar›m vard›. Çok yak›n bir kad›n
arkadaﬂ›ma ilgi duydum. Yani 23-24 yaﬂlar›nda
Burcu: Evlenmen senin iste¤inle mi olmuﬂtu?
Nurhayat: Sonuçta “hay›r” demedim. Görücü usulüyle oldu;
aﬂk evlili¤i falan de¤ildi. Gene de ben “hay›r” deseydim olmayacakt› sonuçta.
Burcu: Ayr›lman›z nas›l oldu?
Nurhayat: Çocu¤um yedi yaﬂ›ndayd› o zaman. Eﬂimle
sorunlar›m zaten evlendikten bir y›l sonra baﬂlam›ﬂt›. Ortada
çocuk var diye yürütmeye çal›ﬂt›k. Yedi-sekiz y›l sürdü.
Umut: ﬁimdi çocu¤un kaç yaﬂ›nda ve senin eﬂcinsel oldu¤unu
biliyor mu?
Nurhayat: On sekiz, hay›r bilmiyor.
Umut: Eﬂcinselli¤e nas›l bak›yor?
Nurhayat: Eﬂcinsellikle ilgili hiç konuﬂmad›k asl›nda ama
televizyonda stereotipleri gördüklerinde “topoﬂlar ç›kt›” falan
diyor. Negatif bak›yor. Bunu k›rmak istiyorum “onlar da insan
diyorum” ancak üstüne gidemiyorum çünkü yaﬂ› çok küçük.
ﬁimdiye kadar hep çocuk olarak gördüm. Bundan sonra daha
rahat olaca¤›n› düﬂünüyorum. On sekizini geçtikten sonra
daha oturmuﬂ olur kiﬂili¤i.
Burcu: Eski eﬂin de eﬂcinselli¤ini bilmiyor anlad›¤›m kadar›yla.
Ayr›lman›z bu konu üzerinden ﬂekillenmedi diyebilir miyiz?
Nurhayat: O zaman iliﬂkim vard› o kad›n arkadaﬂ›mla ama
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ben söylemedim. San›r›m o da anlamad›. O da tan›yordu o
kiﬂiyi. Anlasayd› direk söylerdi diye düﬂünüyorum.
Burcu: Çocu¤unla paylaﬂmak ister misin?
Nurhayat: Tabii ki paylaﬂmak istiyorum ama çok sorunlu bir
çocukluk geçirdi. Tepkisinin ne olaca¤›n› da kestiremiyorum.
Onun bilmesi benim için ev aç›s›ndan çok rahat olurdu. Karars›z›m bu konuda söylesem mi bilemiyorum.
Burcu: ﬁu anda partnerin var m›?
Nurhayat: Yok. Üç y›l birlikte oldu¤um sevgilimle iyi anlaﬂ›yorlard›. Halen görüﬂüyoruz, onunla iyi arkadaﬂ›z. Ondan sonraki
birlikteliklerim daha k›sa oldu. O¤lumla diyalog içine girmeleri
gerekmedi. Ama tabi gizlenmeden yaﬂayabilmek isterdim.
Umut: Çocu¤unla paylaﬂmak anne-babayla paylaﬂmaktan
farkl› m› sence?
Nurhayat: Anne ve babamla paylaﬂmak zorunda de¤ilim diye
düﬂünüyorum. Ayn› evde yaﬂad›¤›m çocu¤umla ise paylaﬂmak
zorunday›m. Bunu çok da istiyorum ama ﬂu an psikolojisi
altüst olur diye endiﬂelerim var.
Burcu: Çocu¤unla paylaﬂm›yorsun. Yak›n çevrende aç›k
oldu¤un baﬂka kimse var m›?
Nurhayat: Kaos GL'ye bir buçuk y›l önce gelene kadar zaten
kimse yoktu. Sonra bir iki arkadaﬂa söyledim. Çok s›n›rl› bir
heterosekseül çevresi. Ailemle zaten senede bir iki kez
görüﬂüyoruz.
Umut: 1 Martta Kaos GL ile birlikte yürüdün. Art›k senin için
biliniyor olman›n sak›ncas› veya tehlikesi olmad›¤› anlam›na
da geliyor.
Nurhayat: Sanm›yorum. Hiç onlar› düﬂünmedim. Hem
iﬂimden hem ailemden dolay› aç›¤a ç›kmak istemem. O kalabal›k
ortamda dikkat çekmez diye düﬂündüm.
Burcu: Biseksüel oldu¤unu dillendirdin ama eﬂcinselli¤i
kimlik olarak almak baﬂka bir ﬂey. Sen kendi ad›na böyle bir
kimli¤i al›yor musun?
Nurhayat: Ben kendimi etiketlendirmeyi gereksiz buluyorum.
Sonuçta bu benim özel hayat›m.
Burcu: Eﬂcinsel olmak insana hayat› sorgulat›yor. “Bana niye
böyle bak›yorlar ya da ben çocu¤uma niye aç›k olam›yorum
gibi.”
Nurhayat: Asl›nda hiç de oturup ben neyim diye düﬂünmedim.
Uzun uzun bunun etraf›nda düﬂünmedim. Sizler sordukça
biseksüelim dedim.
Umut: Üstünde çok fazla düﬂünüp bunu soru veya sorun
olarak görmedi¤in için de belki bunu çocu¤unla paylaﬂma

gere¤i duymuyorsun.
Nurhayat: Benim hayat›m Kaos GL'den sonra de¤iﬂti. Ondan
önce düﬂünmüyordum ben lezbiyen miyim, biseksüel miyim?
Burcu: Bu ülkede lezbiyen oldu¤u için kad›nlar›n elinden
çocuklar›n›n velayeti al›nabiliyor. Senin çocu¤un için belki bu
risk daha azd› ama...
Nurhayat: Bu sebeple elimden almaya kalksalard› karﬂ›
ç›kard›m. Çocu¤u anne büyütecek diye bir kural yok babaya
da verilebilir ama cinsel yöneliminden dolay› ise buna karﬂ›
ç›kar›m.
Burcu: Biseksüel ya da lezbiyen olarak sence annelik nas›l
bir deneyim?
Nurhayat: Bence bir fark yok.
Umut: Ataerkilli¤in kendini buram buram hissettirdi¤i aile
kurumunda heteroseksüel bir annenin bile cinselli¤i yok zaten.
Önce anne sonra eﬂ hiçbir zaman kad›n olam›yor. Ben o¤lun
eﬂcinsel olsa ne hissederdin onu merak ediyorum?
Nurhayat: Hoﬂuma giderdi asl›nda. Gözlemliyorum hiç öyle
bir ﬂey yok.
Burcu: Aksi söylenmedi¤i müddetçe herkes heteroseksüeldir
önyarg›s›n› da yenilememek laz›m.
Nurhayat: Eﬂcinsel sanatç›lara tav›rlar›ndan falan hetero
oldu¤unu düﬂünüyorum. K›z arkadaﬂ› yok, arkadaﬂlar› hep
erkek ama.. Keﬂke olsayd› diye üzülüyorum da. Nas›l istiyorsa
öyle olmas›n› istiyorum o¤lumun. “Eﬂcinseller çok s›k›nt›
çekiyor olmas›n” demiyorum. Nas›l mutlu oluyorsa. Eﬂcinsel
olsa kendime daha yak›n hissedece¤im.
Umut: Belki daha çabuk paylaﬂ›rd›n.
Nurhayat: Tabi ki
Burcu: Ataerkil heteroseksist toplumda heteroseksüel olsa
da zor bir hayat bekliyor onu. Toplumsal erkekli¤in cenderesinde
o da s›k›ﬂacak. Sen nas›l bak›yorsun bu kal›plara?
Nurhayat: Saçma buluyorum. Kolay düzelece¤ini de sanm›yorum.
Burcu: Kendine bakt›¤›nda sen hayat›n›n neresinde görüyorsun toplumsal kad›nl›k kal›b›n›?
Nurhayat: Aç›k bir eﬂcinsel olmad›¤›m için beni çok fazla
etkilemiyor. Sonuçta herkes beni hetero diye biliyor. Evlili¤imi
biliyorlar çünkü. Kimse aksini düﬂünmüyor. Heteroseksüel
varsay›yorlar.
Burcu: Belki mesle¤inle de ilgili bir durum bu. Ö¤retmenlik,
hemﬂirelik gibi çok kad›na özgü görülen bir mesle¤in var.
Umut: Lezbiyenler erkeksi kad›nlard›r önyarg›s› yüzünden
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bir lezbiyen böyle kad›na yak›ﬂt›r›lan iﬂleri yapamaz gibi
görülüyor.
Nurhayat: Evet ben lezbiyenim dedi¤imde 'yok can›m.
Mümkün de¤il sen lezbiyen olamazs›n' diyorlar.
Umut: Eﬂcinselli¤ini ne aile hayat›nda ne de iﬂ hayat›nda
paylaﬂabiliyorsun
Nurhayat: Sorarlarsa do¤ruyu söylerim Art›k yalan söylemem
yani. Ama ben ﬂimdiye kadar söyleme gere¤i duymad›m.
Umut: Kimseyle paylaﬂmamak senin kendi özelinde daha
büyük gerilimler yaratm›yor mu? Eﬂcinselli¤e daha fazla anlam
yüklemek ﬂeklinde de olabilir bu.
Nurhayat: Ailemle ba¤›m yok ama iﬂyerimde aç›k olmak
isterdim.
Umut: Herhangi heteroseksüel bir iﬂ arkadaﬂ›n sevgilisi ya
da eﬂi geldi¤inde tan›ﬂt›rabilir ya da onunla el ele ç›k›p gidebilir.
Sen ise herhangi bir arkadaﬂ›n gibi davranmak zorundas›n.
Bunlar da gerginlik yarat›yor olabilir.
Nurhayat: Bu gerilim sevgilimle tart›ﬂmalara da yol aç›yor
ister istemez.
Umut: Evlenmiﬂ bir kad›n olmak ya da biseksüel olmak di¤er
eﬂcinsel kad›nlarla aranda bir sorun yarat›yor mu?
Nurhayat: Evet maalesef oluyor. Rahatl›kla biseksüelim
diyemiyorum çünkü biseksüelleri, her ne kadar reddedilse de,
d›ﬂl›yorlar. Birçok arkadaﬂ›m›n bak›ﬂ›n› fark edebiliyorum
Burcu: Bunu biseksüel baﬂka kad›nlardan da duydum.
Biseksüelli¤i kimlik olarak üstüne alan pek insanla da
karﬂ›laﬂm›yorum. Oysa böylelikle bir araya da gelebilirdiniz.
Nurhayat: Belki de d›ﬂland›¤›m›z için üstümüze alm›yoruz.
Sanki dönekmiﬂiz, ikiyüzlüymüﬂüz gibi. Öyle bir anlam
yükleniyor. Birini seçmek zorunda m›y›z? Bir seçim yapmak
zorunda kalsam kad›n› seçerim.
Umut: Aç›kça tepki veren oldu mu bu konuda?
Nurhayat: Evet Kaos GL'den bir arkadaﬂ “biseksüel bir kad›nla
birlikte olmam” demiﬂti.
Burcu: Ayk›r›lar içinde ayk›r› olmak..
Umut: Asl›nda bu kendi eﬂcinselli¤ini nas›l kurdu¤uyla da
ilgili. Lezbiyenlerdeki geyfobi ya da tersi veya transfobi,
biseksüelfobi. Kendi cinsellikleri ile bar›ﬂamamalar›ndan
kaynakl›.
Belki senin yaﬂ›ndan kaynakl› bir uzakl›k da olabilir lezbiyenlerle
aranda.
Nurhayat: Evet küçükler. KKM'ye geleli bir buçuk y›l oldu
halen adapte olmuﬂ de¤ilim. Çok yaln›z hissediyorum. Bu

benim kiﬂili¤imden de kaynakl›. Çok içe dönü¤üm. ‹letiﬂim
kurmakta zorlan›yorum.
Umut: Burada iki tarafl› bir durum var ayn› mant›¤› onlar›n
senin büyük olman üzerinden kurmas› da mümkün.
Nurhayat: Onlar daha küçük ve ço¤unluktalar. Kendi aralar›nda
zaten rahat iletiﬂim kuruyorlar. Bu hem benden hem onlardan
kaynaklan›yor.
Umut: Üst üste binen pek çok konu var. Yaﬂ, cinsel yönelim
veya iﬂyerinde aç›lamamak gibi.
Kaosla tan›ﬂman nas›l olmuﬂtu?
Nurhayat: Bir gazetede Legato'nun internet adresi vard›. Ben
onu kopard›m ve internetim olmad›¤› için iki y›l köﬂe bucak
saklad›m. Sonra eve bilgisayar ald›k. ‹nternet kullanmay›
ö¤rendim. ‹lk girdi¤im adres oras›d›r. Oradan u¤raﬂarak KKM'yi
buldum. Ne telefon numaras› ne adres vard›. 118i arad›m
kay›tl› de¤ildi. Umutsuzlu¤a kap›ld›m. Aradan uzun bir süre
geçti tekrar denemeye karar verdim. KKM'nin telefonunu
buldum. Dergiyi de bulamam›ﬂt›m. Kaos'a telefon aç›p dergiyi
nas›l alabilece¤imi sordum Buradan alabilirsiniz dediler. Nas›l
geleyim?(gülüyor) Hiç kimseyi bilmiyorum, kimse beni bilmiyor.
Beni bilen iki erkek arkadaﬂ›m vard› demiﬂtim. Onlardan birini
al›p geldim. Çok iyi karﬂ›land›k. Dergiyi ald›k. Ertesi gün öbür
erkek arkadaﬂ›mla geldim. O sevincimle kab›ma s›¤am›yordum.
Böyle bir yer bulmuﬂum, paylaﬂmak istiyordum. 38-39 yaﬂ›nda
keﬂfediyorum. O zamana kadar kendi içimde yaﬂ›yordum
eﬂcinselli¤i kimseyle paylaﬂmadan.
Burcu: Seninle KKM etkinliklerinde, kad›n toplant›lar›nda
karﬂ›laﬂt›k pek çok kez ama devam etmedi.
Nurhayat: Bir kere aylarca geldim. Sonra bakt›m tart›ﬂ›yorlar
hatta olmayan birinin arkas›ndan konuﬂtular bir seferinde. Bir
dönem gelmedim sonra iyice koptum. Beni çok bencil olarak
nitelendirebilirsiniz ama ben biraz da kendimi rahat hissetmek
için geliyordum. Hala öyle, benim için bir dergah gibidir Kaos.
Ne zaman iﬂten yorgun ç›ksam bir çay içip gidiyordum iﬂyerime
uzak olmas›na ra¤men özellikle ilk zamanlar bulutlar›n
üzerindeyken. Dinleniyordum ben orada. Çok aktif olamad›¤›m›n
fark›nday›m ama.
Burcu: Burada insanlar›n eme¤ine çok ihtiyac›m›z var
gerçekten. Yan›m›zda olan insanlar›n bir terslik gördüklerinde
gitmek yerine eleﬂtirmelerine ve bize aç›k davranmalar›na da
ihtiyac›m›z var. Sen arkadan konuﬂmak olarak alg›lad›¤›n olay›
dillendirseydin hem bunu aç›klama f›rsat› vermiﬂ olurdu o
insanlara hem de birlikte dönüﬂmek mümkün olurdu.
.
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Umut: Kaos GL'li insanlar olarak sana yeterince ilgi
gösteremedik belki. Kulland›¤›m›z iletiﬂim kanallar› do¤ru da
olmayabilir. Sonuçta coﬂkuyla geldi¤in KKM'den uzaklaﬂabiliyorsun. Bu belki bizim bir iç sorunumuz.
Nurhayat: Burada bana iyi davranmayan kiﬂiler de oldu ilk
baﬂlarda hem de ama bu benim hevesimi k›rmad›. Gelmeye
devam ettim. Sonuçta KKM kiﬂilere ait bir yer de¤il.
.
Burcu: Anlad›¤›m kadar›yla bu bir k›rg›nl›k ya da k›zg›nl›ktan
çok iletiﬂim kurmakta zorlanma.
Nurhayat: Evet insan üzülüyor ya da geriliyor. Bunu eksikli¤im
olarak görüyorum.
Umut: Kültür merkezinde ancak biz varsak bir ﬂey yap›labiliyor.
Boﬂanm›ﬂ, k›rk yaﬂ›nda, çocuklu bir kad›n olarak burada var
olman senin gibi kad›nlar›n burada var olmas›na bir kap› da
açabilir. Senden sonra gelen kad›nlar›n burada mutsuz olmamas› için senin burada çaba göstermen ve lezbiyenlerle ve
geylerle daha çok çat›ﬂman, zaman geçirmen gerekiyor.
Sen Ankara'da görev yap›yordun ve 38 yaﬂ›nda keﬂfettin.
Taﬂradaki kad›n ise lezbiyenli¤ini kuramayabiliyor, ne yaﬂad›¤›n›
bilemeyebiliyor.
Nurhayat: Ankara'ya gelmeseydim Kaos'tan belki hiç haberim
olmayacakt›.
Umut: Senin Kaos Kültür Merkezinde aç›k olmadan da bir
ﬂeyler yapabilece¤inin alt›n›n çizilmesi gerekiyordu belki.
Nurhayat: Aktif olarak çal›ﬂmak bana göre de¤il asl›nda. O
kadar yorgunum ki. Tek baﬂ›ma hayat mücadelesi veriyorum
üstüne çocu¤un sorumlulu¤u. O toplant›lara gelmeyi, atölye
çal›ﬂmalar›na kat›lmay› gerçekten isterdim ama bu gücü
kendimde bulam›yorum. Bencillikle suçlayabilirsiniz ama..
Toplant›lara kat›l›yorum, insanlar› dinliyorum, bir ﬂeyler yap›ld›¤›n› görüyorum ve mutlu oluyorum.
Umut: Kaos GL'li kad›nlarla birlikte ne yapmak istersin?
Nurhayat: Yap›lmas› gerekenler zaten yap›l›yor. Onlar› takdir
ediyorum. Çok insan sohbet toplant›lar›ndan hoﬂlan›yor.
‹nsanlar›n birbirini tan›mas›n› ve yak›nlaﬂmas›n› sa¤l›yor o
toplant›lar.
Umut: Burada biraz nefes almak istiyorsun.
Nurhayat: Evet ben rahatlamak, dinlenmek, dergah gibi biraz
huzur bulmak için geliyorum.
Burcu: KKM d›ﬂ›nda eﬂcinsellerle baﬂka iletiﬂim kanallar›n
var m›? Arkadaﬂ çevresi ya da internet gibi.
Nurhayat: Bilitis'teyim ama d›ﬂar›da tan›d›¤›m ancak birkaç
kiﬂi var.

Burcu: Kaos'ta heteroseksizmle ve ataerkil sistemle mücadele
ediyoruz ama bunu yapman›n tek yolu burada olmak de¤il.
D›ﬂar›da herhangi bir çal›ﬂman oldu mu?
Nurhayat: Feministim ama biraz tembelim galiba. O tür
ﬂeylerde çal›ﬂmak istemiyorum.
Umut: Buraya gelmeden önce lezbiyenli¤e dair neler düﬂünüyordun? Bir kad›nla yaﬂad›¤›n ﬂeyleri nas›l tan›ml›yordun?
Nurhayat: O kad›n› sevdi¤imde bu en büyük aﬂkt› benim
için. Çok garipsemedim, ben hemen kabullendim. Erken
yaﬂlarda olsa belki yaﬂard›m ama 24-25 yaﬂlar›nda kiﬂili¤im
büyük oranda oturmuﬂtu zaten.
Umut: Ailene dönersek, eﬂcinselli¤ini çocu¤unla paylaﬂt›¤›nda
nas›l tepki verece¤ini düﬂünüyorsun?
Nurhayat: Olumsuz tepki verece¤ini hissediyorum. ﬁu anda
ciddi bir iliﬂkim olsayd› belki söylemek zorunda kal›rd›m.
Söylemenin yollar›n› arard›m. Öyle bir durum olmad›¤› için
kafas›n› kar›ﬂt›rmak istemiyorum. Üniversiteye haz›rlan›yorken
etkilemek de istemiyorum.
Burcu: Bence kendine tembelim diyerek biraz haks›zl›k
ediyorsun. Evlilik geçirmiﬂ, çocuklu bir kad›n bir gün
biseksüelli¤ini kabulleniyor ve Kaosa geliyor, kendi benzerlerini
ar›yor...
Nurhayat: Öyle düﬂününce kendimle gurur duyuyorum zaten.
(gülüyor) Biraz da korkuyorum aç›¤a ç›kmaktan.
Burcu: Gelece¤e bakt›¤›nda hayat›n› nas›l görüyorsun?
Nurhayat: Bir kad›nla birlikte yaﬂlanmak, ölmek. Ayr›ca
çocu¤umun bilmesini kabullenmesini de isterim.
Burcu: Bu Türkiye'deki ilklerden biri de olacak belki. Annesinin
biseksüel oldu¤unu kabullenmek sence onda neyi de¤iﬂtirir?
Nurhayat: Hiç düﬂünmedi¤im ﬂeyleri soruyorsun. ‹nsanlara
daha hoﬂgörülü olur. Eﬂcinsel olmasa bile cinsel yönelimlere
sayg›l› olur.
Umut: ‹yi anne, iyi evlat hep heteroseksüel düﬂünülüyor.
Ben eﬂcinselim ama annemin lezbiyen olmas› hayatta karﬂ›l›¤›n›
bulmuyor. Senin o¤lunun akl›na benim annem lezbiyen olabilir
mi sorusu gelse belki televizyonda gördü¤ü eﬂcinsellere karﬂ›
senin yan›nda o kadar rahat sert tepkiler vermeyecek. Bütün
bunlar zincirleme geliﬂiyor. Sen o¤lunu düﬂününce eﬂcinselli¤i
sade hayal olarak kal›yor. Senin anne olman bizim sorular›m›z›
da etkiliyor. Soru sormakta zorlan›yoruz. Annelik bu toplumda
kutsal bir ﬂey.
Burcu: Kutsanm›ﬂ olan her ﬂeye ﬂüpheyle bakmak gerekiyor.
Annelik de en çok kutsanm›ﬂ olan›.
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Nurhayat: Arkadaﬂlar›m beni anne gibi görmediklerini
söylerler. Evli baz› kad›nlar gibi sürekli çocu¤umdan bahsetmem. Bana anneli¤i hiç yak›ﬂt›rm›yorlar.
Burcu: ‹nsan›n kendi hayat›n›n olmas› çocu¤unu sadece
kendine ait bir ﬂeymiﬂ gibi sahiplenmemeyi de getiriyor ve
her iki taraf› da özgürleﬂtiriyor.
Nurhayat: Avrupa'daki gibi çocuklar on sekiz yaﬂ›ndan sonra
evden ayr›l›yor olsa ben yollard›m. Yirmi, yirmi beﬂ yaﬂ›nda
evden ayr›l›yorlar. Anne a¤l›yor. Niye? Gidiyormuﬂ o¤lu.
Burcu: Çocuk sahibi olmak isteyen benim gibi eﬂcinsellere
neler söyleyebilirsin?
Nurhayat: Klasik laft›r çok sorumluluk istiyor. Ben çok
zorland›m, hep yaln›zd›m. Çocuk laf›n› duydu¤umda irite
oluyorum art›k.
Burcu: Partnerinle büyütme olana¤›n olsayd› farkl› olur
muydu?
Nurhayat: Evlilikteki sorunlar› yaﬂamam›ﬂ olsayd›m ben de
düﬂünürdüm ama do¤umundan itibaren bütün yükü benim
üstümdeydi. ﬁimdiki akl›m olsa do¤urmazd›m diyecek kadar
zor, hem dünya hem Türkiye ﬂartlar›nda.
Burcu: Aran›zdaki ba¤ nas›l?
Nurhayat: Uyumluyuz. Eskiden daha agresifti ama ﬂimdi
oturuyor yavaﬂ yavaﬂ. Boﬂanman›n suçunu bana yüklüyordu
belki de ondan.
Burcu: Senin cinsel yöneliminden bahsedememen gibi onun
da sana anlatamad›¤› bir ﬂeyler vard›r belki. Cinsellik ya da
k›z arkadaﬂ mesela.
Nurhayat: Anlatmad›¤› ﬂey yoktur ama bilemiyorum tabi.
“Olsa anlat›r›m” diyor.
Burcu: Klasik anne çocuk iliﬂkisindeki duvarlar yok o zaman.
Nurhayat: Ben öyle düﬂünüyorum en az›ndan.
Burcu: Teﬂekkürler.
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Lezbiyen ve anne olmak
“Bu heteroseksist sistemin dayatmalar›yla dört duvar aras›nda
kalm›ﬂ, kendini tan›yamam›ﬂ, tan›ma f›rsat› bulamayan, kendisi
gibi baﬂka insanlar›n da oldu¤undan haberi bile olmayan,
heteroseksizmin ve cinsiyetçili¤in dayatt›klar›ndan dolay›
kendini sap›k gibi gören, hissettiklerinin hastal›k veya sap›kl›k
oldu¤unu düﬂünen, tabu olan cinselli¤in konuﬂulmad›¤› bir
toplumda bu sorular›na cevap bulamayan insanlar ailesi ve
arkadaﬂlar›yla cinselli¤in c'sinden bile konuﬂamazken kendi
cinsine olan ilgilerini kiminle konuﬂup, içinde hissettiklerini
kiminle paylaﬂacak ki?” Canan 29 yaﬂ›nda bir lezbiyen. Evlenmiﬂ,
boﬂanm›ﬂ. ﬁimdi o¤lu Can'la birlikte yaﬂama devam ediyor.
Söyleﬂi: Yeﬂim T. Baﬂaran
Kaos GL, Aral›k 1996. Say›: 28

Kaos GL: Seninle sohbet etmek istedi¤im konu hem lezbiyen
hem de anne oldu¤un için, çocuksuz lezbiyenlerden farkl›
olarak yaﬂad›¤›n zorluklar. Çocu¤unu baﬂ›ndan geçen bir evlilik
s›ras›nda dünyaya getirdi¤ini biliyorum. ‹stersen önce evlendi¤in
günlere dönelim, neden evlendin, neler yaﬂad›n?
Canan: 88'de evlendim, 21 yaﬂ›ndayd›m. 21 yaﬂ›nda biri
olarak, yaﬂad›¤›m çevrede evden ayr›lman›n tek yolu evlenmekti.
O adam veya evlilik için öldü¤üm için evlenmedim. Ayr›ca, 21
yaﬂ›na kadar aile içinde göremedi¤im ilgi, ﬂefkat bana çekici
geldi. Birinin beni sevmesi güzeldi. Bir de annemle çok
inatlaﬂ›yordum. Annem istemiﬂti sözlenmiﬂtik, yine annem
istemiﬂti söz bozulmuﬂtu. S›rf annem benim ad›ma karar verdi
diye inat edip, 2 hafta içinde annemin “piﬂman olursun”
laflar›na ra¤men, aileden ve evden kaçmak için evlendim.
Evlendikten birkaç ay sonra, hiçbir yerden kaçamayaca¤›m›
anlad›m. Çünkü kendimden kaçamazd›m. Yaklaﬂ›k bir buçuk
y›l sürdü bu evlilik. O kadar sürmeyebilirdi de ama evlili¤in
devam edemeyece¤ini anlay›p kabul etti¤imde beﬂ ayl›k
hamileydim ve bu herifin ailesiyle oturuyordum.
Kaos GL:Hiçbir yerin yok muydu, gidebilece¤in?
Canan: Yoktu tabii. Kaçmam ailemi reddetmem demekti.
Bizim ailede kaçan olur ama hemen bar›ﬂ›l›r. Böyle bir karar
vermiﬂtim, kendi kendime ayakta duraca¤›m diye, eve dönmem
annemin “piﬂman olursun” sözlerini do¤rulamam anlam›na
gelirdi. Evlendikten 6 ay sonra, o adamla birlikte korkarak
annemlerin evine gittik. Çünkü nas›l karﬂ›layacaklar›n›
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bilmiyorduk. Annemin elini öptük, oturduk. Annem önce surat
as›yordu, sonra ba¤›rmaya baﬂlad›. Biz de iki saat kadar
oturduktan sonra kalkt›k, annem elini vermek istemedi ama
sonra öptürdü. Bu da bir çeﬂit kabul ediﬂti. Sonralar› bir iki
kere daha ziyaret ettik, ard›ndan do¤um yapt›m. Sanc›lar
baﬂlay›nca onlara telefonla haber verildi. Gelen cevap ise “biz
pikni¤e gidiyoruz” idi. Bu beni çok incitmiﬂti, k›rm›ﬂt›.
Do¤umumdan sonra gelirler diye bekledim, ama ne annem
ne de abim gelmediler. Bunun üzerine ben de yedi ay onlara
gitmedim. Çünkü telefon bile açmad›lar bana. O herif bir kere
gitti, ona da ters davranm›ﬂlar. Ama sonra, biz küçü¤üz bir
nevi hatal›y›z diyerek, telefon aç›p çocukla birlikte gittik.
Annem telefonda “bizde böyle durumlarda adet bir iki gün
yat›ya kalmakt›r, ona göre haz›rlan gel” demiﬂti. Ben de birkaç
gün kalmak üzere gittim. ‹lk karﬂ›lama daha s›cakt›, ilgi çocuk
üzerineydi, hediyeler verdiler, sevdiler. ‹kinci akﬂam art›k o
herif mi desem, o adam m›, eﬂim mi, neyse iﬂte o herif sohbet
ederken havay› gerginleﬂtirdi, ve annemle a¤›z dalaﬂ›na girdi.
Tart›ﬂma adam›n ailesiyle ilgiliydi. Bu arada anlatmam gereken
birﬂey var. Evlili¤in yaklaﬂ›k ikinci ay›ndan sonra evlendi¤im
adam›n bir sorunu oldu¤unu anlad›m. Ruhsal bir sorundu.
Onun lise dönemlerinde baﬂlayan birﬂey. Akl›na olumsuz bir
düﬂünce geldi¤inde, iﬂte ölüm, kaza, yang›n, eroin gibi,
karﬂ›s›ndaki kiﬂi konuﬂuyorsa, yürüyorsa, yani ne yap›yorsa
yaps›n durduruyor ve bekletiyor, olumlu ﬂeyler düﬂünmeye
çal›ﬂ›yor, do¤um, deniz, çiçek, mutluluk, filan. Düﬂüncelere
yo¤unlaﬂt›¤›nda iﬂaret veriyor ve karﬂ›s›ndakinin aynen biraz
önce yapt›¤› ﬂeye devam etmesini istiyor, tüm detaylara dikkat
ederek.
‹lk zamanlar bunun bir oyun, ﬂaka oldu¤unu düﬂünmüﬂtüm
ama zaman geçtikçe bunun bir rahats›zl›k oldu¤unu anlad›m.
Konuﬂtu¤umda bunu kabul ediyordu ama elinde olmad›¤›n›
söylüyordu. Yapt›klar›n›n fark›nda oldu¤u için bunun bir delilik
olmad›¤›n› ama yak›n çevresine rahats›zl›k verdi¤ini, tedavi
edilmesi gerekti¤ini söyledi¤imde, annesin “benim o¤lum deli
de¤il, sen kendi anneni doktora götür” laflar›yla vazgeçiyordum.
Bunun üzerine, ben de istediklerine uymaya baﬂlad›m. Bu da
bir çözüm de¤ildi. Çünkü garip davran›yordu. Balkondan
atlamak, so¤uk duﬂun alt›na girmek, giysilerini yakmak, yani
böyle abuk sabuk ﬂeyler. Çocu¤un do¤umuna kadar olan süre
ve sonras›nda bunlarla da u¤raﬂ›yordum. Annemlere
gitti¤imizde evlili¤i bitirmeye karar vermiﬂtim; olumsuzluklar›
düzeltmeye çal›ﬂ›yordum ama annemlerdeyken art›k

düzelmeyece¤ini anlad›m.
Anneme bir ﬂey anlatmam›ﬂt›m ama annem olanlar›
baﬂkalar›ndan duyuyordu. “Buras› baban›n evi, gelebilirsin”
deyince güç ald›m. Ve akﬂam da adamla annem kavga etmeye
baﬂlay›nca teyzemin o¤lu adama “bu iki aileyi bir araya
getirmeye çal›ﬂma, onlar kendileri hallederler” dedi. Ama bu
onun için bir ﬂey ifade etmedi, inatla kabul ettirmeye çal›ﬂt›
ve tart›ﬂma bitecek gibi de¤ildi. Bir ara bana, ki bu arada
k›ﬂtay›z ve saat gecenin biri, “kalk gidiyoruz” dedi. Ben de
gitmek istemedi¤imi, ayr›lmak istedi¤imi söyledim. ﬁok oldu.
Mücadele edecek gücümün kalmad›¤›n›, onun de¤iﬂmek
istemedi¤ini, dönersem iyi ﬂeyler olmayaca¤›n› söyledim. Bu
karar› vermemde as›l neden, bir ay önce o hareketleri Can'a
da yapt›rmaya baﬂlamas›yd›. Çocuk a¤l›yorken, olumsuz bir
ﬂey düﬂünmüﬂse ve çocu¤u susturmuﬂsa, ard›ndan onu
yeniden a¤latmaya çal›ﬂ›yordu. Böyle yap›p düﬂünce baz›nda
rahatl›yordu. Bu da sabr›m›n tükenmesine yetti.
.
Can'› her zaman kollad›m, biz yetiﬂkinler bile adama katlanam›yoruz. Bu nedenle çok kavgalar›m›z olmuﬂtu. ‹ﬂte, eve
dönelim; ayr›lma konuﬂmam›zda annem bay›ld›, abim bana
“sen burda kalmak istiyor musun, e¤er istiyorsan, annemi
hastaneye götürece¤iz, bizle gel, yoksa seni götürmeye çal›ﬂ›r”
dedi. Can uyuyordu, kardeﬂimi evde çocukla beraber b›rak›p,
abimlerle hastaneye gittik. Bunu f›rsat bilen herif çocu¤u al›p
teyzesine götürmüﬂ. Ertesi gün eve döndük, annem geçici felç
geçiriyordu. Bir süre sonra adam geldi, beni eve götürmek
istedi. Gitmeyece¤imi söyledim. Çocu¤un teyzesinde oldu¤unu
bak›ma ihtiyac› oldu¤unu söyledi. Çocu¤umu istedi¤imi,
bakam›yorlarsa, burada bakabilece¤imi, getirmezse bile dava
yoluyla alaca¤›m› söyledim. Akﬂam teyze geldi, ikna etmeye
çal›ﬂt›. “Orada nelere katland›¤›n› biliyorum, senin de beﬂ k›z›n
var, beni k›z›n gibi sevdi¤ini söylersin, sen k›z›n›n bunlar›
yaﬂamas›na nas›l izin verirsin, e¤er dönersem, ya ben onu, ya
o beni öldürür.” Ertesi gün boﬂanma ve velayet davas› açt›m.
Çocuk onlarda kald› bir ay, sonra bir komﬂusuyla gönderdi.
Bir ay boyunca Can'› hiç y›kamam›ﬂlar, periﬂan haldeydi. O
bir ay çocu¤u alaca¤›ma inand›¤›m için dayanmak zorundayd›m,
dönseydim Can'›n ve benim hayat›m›z› riske atm›ﬂ olurdum.
‹lk celse üç ay sonra oldu. Teyzeyle konuﬂup boﬂanmaya raz›
etmeye çal›ﬂt›m, çünkü onun hastal›¤›n› kullanmak istemiyordum. ‹lk davada ayr›lmak istemedi¤ini, beni sevdi¤ini, birlikte
olmak için gerekli koﬂullar› sa¤layaca¤›n› söyledi. Dava ertelendi,
ama ben “ev açs›n, tedavi olsun gidece¤im” dedim. Çok
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k›zg›nd›m çünkü. ‹kinci davada tan›k olarak teyzemin o¤lu ve
abimi tan›k olarak yazd›rd›m. Hakim tan›klar› dinledi, boﬂanmaya
ve Can'›n velayetinin bana verilmesine karar verdi. Kendime
nafaka istemedim ama Can'a istedim. Nafaka 1990'da 50 bin
lirayd›, ayr›ca Can iki haftada bir ve bayramlar› babas›n› görebilecekti.
Kaos GL: Boﬂan›p ailenin yan›na dönmek tek çözüm müydü?
Canan: ‹zmir'de bir kad›n misafirhanesi aç›ld›¤›n› duymuﬂtum.
Ya eve dönecektim, ya da ‹zmir'e gidip oray› arayacakt›m.
Ayr›ca kendimin d›ﬂ›nda düﬂünmem gereken bir çocuk vard›,
onu b›rakmay› hiç düﬂünmedim. Evlili¤imde yaﬂad›¤›m yerde
kontrol alt›ndayd›m, orada yaﬂananlar› annemlere, arkadaﬂlar›ma haber verece¤imden korkuyorlard›. Arkadaﬂlar›mla
görüﬂemiyordum bile. Eve hapsedilmiﬂtim, hiç yaln›z b›rak›lm›yordum. Dolay›s›yla misafirhanenin yerini, koﬂullar›n› araﬂt›racak
f›rsat›m yoktu. Gidebilece¤im tek yer ailemin eviydi. Zorunluluktan bir dönüﬂtü, gidebilece¤im baﬂka güvenli bir yer olsa,
oray› tercih ederdim.
Kaos GL: Art›k yeter, deyip ailenin yan›na döndün, peki orada
umdu¤unu buldun mu?
Canan: Hay›r, çünkü tam bunlar› yaﬂarken, ailemin tutumunda
de¤iﬂiklik yoktu, evlenmeden önce neyse, gene ayn›yd›. ‹lk
birkaç ay fena de¤ildi. Ama annem söylenmeye baﬂlad›.
‹stemedi¤imiz bir evlilik yapt›n, bir de çocukla eve döndün,
falan. Ben annemlerle oturmak istemiyordum. Can'la birlikte
kalabilece¤im bir ev istiyordum, bu koﬂullar› yaratabilmek için
de iﬂ aramaya baﬂlad›m. Bilgisayar, muhasebe kursuna gittim.
Kursta tan›ﬂt›¤›m bir kad›nla iﬂ bulmak üzere konuﬂurken,
bana Mor Çat›'n›n bir bültenini verdi. Bültendeki adrese gittim.
Oradaki kad›nlarla niçin oraya gitti¤im üzerine konuﬂtuk, iﬂ
arad›¤›m› söyledim, daha önce neler yapt›¤›m› anlatt›m. Bu
görüﬂmeden bir hafta sonra, bana bir kitap pazarlama ﬂirketinde
iﬂ buldular. Bu iﬂe baﬂlad›m, iﬂin yak›n civar›nda bir yuva
buldum. Sabah Can'› yuvaya b›rak›yordum, akﬂam da eve
dönüyorduk. Bu 1991 y›l›nda oluyordu, maaﬂ›m bir milyon,
yuva ücreti alt›yüz bin. Mor Çat› yuvayla görüﬂtü, ücret ikiyüz
bine indi.
Bu koﬂullarda Can ve kendim için istedi¤im yaﬂant›y›
kuramayaca¤›m›n fark›ndayd›m. Adam›n teyzesini arad›m, Can
89 do¤umlu, 7 ay birlikte oldu¤umuzu düﬂün, çocuk bir buçuk
yaﬂ›nda, 7 ay› düﬂ, boﬂand›ktan sonra babas› görmek için
Can'› bir kere bile aramad›. Öfkeliydim. Can'a yönelik
sorumluluklar› oldu¤unu, bunu için onu zorlamak gerekti¤ini

düﬂünüyordum. Çocu¤u yokmuﬂ gibi davran›yordu. Bunlara
k›zd›¤›m için, ekonomik koﬂullardan dolay› teyzesini aray›p,
yuva paras›n› ödemelerini istedim. Teyzesi bana adam›n yeniden
evlendi¤ini, iyi bir iﬂi oldu¤unu, araba ald›¤›n›, öteki kad›ndan
da bir o¤lu oldu¤unu ve tedavi oldu¤unu söyledi. Ben de
bunlar›n beni ilgilendirmedi¤ini ve niçin tüm bunlar› birlikteyken
denemedi¤ini söyledim. Teyzesi de söylediklerimi iletece¤ini
söyledi. Daha sonra yine arad›m. Teyze bu iﬂlere kar›ﬂmak
istemedi¤ini söyledi.
Çünkü adam onun üzerine yürümüﬂ. Ayr›ca hiçbir ﬂey
vermeyeceklerini söylemiﬂ. Ben çocu¤u tek baﬂ›ma yapmad›m,
dedim. Bir nafaka davas› açt›m. 1992 y›l›nda mahkeme
sonucunda nafaka 250.000 liraya yükseltildi. Bu paray› da o
de¤il, annesi yat›r›yordu. Bu arada iﬂten ayr›lmak zorunda
kald›m, ﬂirket iflas etmiﬂti. Yeniden Mor Çat›'ya baﬂvurdum.
Onbeﬂ gün sonra bana daha üretken olabilece¤im, ekonomik
olarak daha iyi bir iﬂ buldular. Tüm bu süreçte Mor Çat›'ya
gidip geliyordum. Bilinç yükseltme toplant›lar›na kat›l›yordum.
Benzer sorunlar› yaﬂayan kad›nlarla tan›ﬂt›m, söyleﬂtim. Tüm
bunlar kendime yönelmemi sa¤lad›, yaln›z olmad›¤›m› gördüm,
de¤erli olma hissini, kendimi sevmeyi ö¤rendim. Kad›n
kimli¤imi, cinselli¤imi sorgulama dönemlerimde çok ﬂeyi
gördüm. Ad›n› koymad›¤›m ama çok önceden de varolan kendi
cinsime yönelik ilgimi keﬂfettim. Çocukluk dönemime döndüm,
kendimi daha farkl› bir gözle gözden geçirdim. Ama yine de
ad›n› koyam›yordum, bunu konuﬂabilece¤im, tart›ﬂabilece¤im
birileri yoktu çevremde, pek çok ﬂeyde oldu¤u gibi; bu Mor
Çat›'ya gitmeye baﬂlamamdan önceydi. Heteroseksüel kimli¤iyle
büyütülmüﬂtüm.
Kaos GL: Bunlar› Mor Çat›'da konuﬂabiliyor muydun?
Canan: Tüm bunlar› konuﬂabilece¤im insanlar, o dönemde
sadece oradakilerdi, sadece bu de¤il baﬂka birçok yönüm.
Oradakilerle konuﬂtukça, pek çok konuda kafam netleﬂti.
Kimlerle beraber olmak istiyordum, nas›l mutlu olaca¤›m?
Tüm bu sorulara yan›t buluyordum. Art›k benim için Can'la
bir evde oturabilmek daha anlaml› bir ﬂey haline gelmiﬂti.
Kendimi tan›d›m. O s›ralar 23-24 yaﬂlar›ndayd›m. Kendimi bu
yaﬂlarda tan›yabilmek hem mutluluk, hem üzüntü veriyordu.
Kaos GL: Kendini nas›l tan›ml›yordun?
Canan: ‹lk defa bir kad›na aﬂ›k olmuﬂtum. Ama cinselli¤e
dair korkular›m, utançlar›m vard›. Kendimi seviyordum ama
kendi bedenime bile uzakt›m. Kad›nlar› sevmeyi, sevebilece¤imi
gördüm, kendimle iyice yak›nlaﬂm›ﬂt›m. Bu kabulleniﬂle
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üzerimden büyük bir yük kalkm›ﬂt›. Lezbiyenli¤imi bir ç›¤l›k
gibi yaﬂ›yordum. Ailemin d›ﬂ›ndaki çevreme büyük bir coﬂkuyla
aç›l›yordum.
Kaos GL: ‹nsanlara aç›lmaya baﬂlad›¤›n zamanlar tan›d›¤›n
lezbiyen kad›n var m›yd›?
Canan: Bu aç›lma döneminde bir sürü kad›nla konuﬂtum,
lezbiyen oldu¤umu söyledim ama konuﬂtu¤um kad›nlardan
hiçbiri lezbiyen de¤ildi ve onun arkas›ndan benden baﬂka
lezbiyen kad›n yok mu diye bir aray›ﬂ içerisine girdim. Sonuçta
konuﬂtu¤um kad›nlar, y›llard›r kad›n konusunda çal›ﬂan,
mücadele veren kad›nlard›; onlar›n tan›ma ihtimali oldu¤unu
düﬂünüyordum. Ne yaz›k ki onlardan bekledi¤im cevab›
alamad›m. Daha önceki dönemlerde kad›nlarla birlikte olan,
o zamanlar biseksüel ve heteroseksüel olan kad›nlar vard›.
Kad›nlarla sohbetlerimde, heteroseksüel oldu¤unu ama aﬂ›k
olabilece¤i bir kad›n olsa onunla yaﬂayabilece¤ini söyleyen
kad›nlar da vard›. Bir süre böyle giti. Kad›nlarla konuﬂuyorum,
ar›yorum ar›yorum kimse yok.
Tam da bunun arkas›ndan bir kad›n toplant›s›nda iki kad›n
geldi, kendilerinin lezbiyen olduklar›n› ve bir grup kurduklar›n›
söylediler, arad›¤›m ﬂey elimin uzanaca¤› bir yerdeydi. Bu
kad›nlar lezbiyen kad›nlar›n, di¤er kad›n gruplar›yla neler
yapabileceklerini, nas›l bir iletiﬂim kanal› oluﬂturacaklar›n›
konuﬂmak istediklerini söylediler. Bir toplant› yap›ld›. Bu
lezbiyen kad›n grubunun ismi Venüs'ün K›zkardeﬂleri idi.
Toplant›da onlarla tan›ﬂm›ﬂ olmama ne kadar sevindi¤imi,
gruba kat›lmak istedi¤imi söyledim. Bir hafta sonra tan›ﬂma
toplant›s› gibi bir ﬂey düzenlediler, ard›ndan da gruba kat›lm›ﬂ
oldum. ‹ki y›ld›r bu gruptay›m, çal›ﬂmalar›na kat›l›yorum. Bu
grupla birlikte eﬂcinsellerin di¤er çal›ﬂmalar›na kat›ld›m,
insanlarla tan›ﬂma f›rsat› buldum.
Kaos GL: Feminist kad›nlarla olan iliﬂkilerinde kendinle
bar›ﬂmanda ne denli yararl› oldu¤undan bahsettin. Peki,
lezbiyen kad›nlar›n, bir lezbiyen kad›n grubunun sana katt›klar›ndan da bahseder misin?
Canan: Bu heteroseksist sistemin dayatmalar›yla dört duvar
aras›nda kalm›ﬂ, kendini tan›yamam›ﬂ, tan›ma f›rsat› bulamayan,
kendisi gibi baﬂka insanlar›n da oldu¤undan haberi bile olmayan,
heteroseksizmin ve cinsiyetçili¤in dayatt›klar›ndan dolay›
kendini sap›k gibi gören, hissettiklerinin hastal›k veya sap›kl›k
oldu¤unu düﬂünen, tabu olan cinselli¤in konuﬂulmad›¤› bir
toplumda bu sorular›na cevap bulamayan insanlar ailesi ve
arkadaﬂlar›yla cinselli¤in c'sinden bile konuﬂamazken kendi

cinsine olan ilgilerini kiminle konuﬂup, içinde hissettiklerini
kiminle paylaﬂacak ki. Sonuçta Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin
bana bu anlamda katt›¤› çok ﬂey oldu. Kafamdaki bütün sorular›
tart›ﬂma imkan› buldum, konuﬂtukça ne kadar benzer
süreçlerden geçti¤imizi gördüm.
Gene de beni onlardan ay›ran bir yan›m vard›, ben çocuk
sahibi bir lezbiyendim. O arkadaﬂlarla birbirimize çok uzak
de¤iliz, bir ﬂeyleri hep birlikte de¤iﬂtirece¤imizi, birbirimize
destek oldu¤umuzu, bu deste¤e ihtiyac› olan baﬂka lezbiyen
kad›nlar›n oldu¤unu biliyoruz; onlara ulaﬂmak istiyoruz. Yaln›z
olmad›¤›m›z› bilmek büyük bir güç veriyor, ondan sonra benzer
sorunlar› konuﬂmak, tart›ﬂmak nispeten kolay. Ama hala,
çocuk sahibi baﬂka bir lezbiyen kad›n tan›m›yorum ve bu
grubun içinde bu sorunlar› tart›ﬂam›yorum. Bu sorunu -bu
arada çocu¤um sorun çünkü lezbiyen oldu¤umu bilmiyor,
baﬂka bir sürü ﬂey daha var- o ortama taﬂ›yam›yorum.
Çocu¤umla kurdu¤um ortakl›k aç›s›ndan konuﬂup, bu konudaki
sorular›ma da yan›t bulabilece¤im lezbiyen kad›nlar yok. Daha
do¤rusu ben ﬂu anda tan›m›yorum ama tan›may› çok istiyorum.
Kaos GL: Asl›nda, sen de ben de çok iyi biliyoruz ki, evli
birçok kad›n kap›lar ard›ndan, ismini koymadan lezbiyenli¤i
yaﬂ›yor. Bu belki de bizi en çok ç›ld›rtan ﬂey, yani ad›n›n
konmamas› ve toplumsal ikiyüzlülük, öyle de¤il mi?
.
Canan: Evet, öyle! ﬁey var, ben bunu gerek kad›n hareketindeki kad›nlarla tan›ﬂmadan önce yaﬂad›¤›m mahalleden,
gerekse kad›n toplant›lar›ndaki tan›kl›klardan biliyorum. Bunlar
hep konuﬂulur. Kad›nlar birbirlerine el ﬂakalar›, laf atmalar,
falan. Baz› ﬂeylerin tan›mlamas›n› yap›p, ad›n› koyarsan çok
ürkütücü oluyor. Onlara, hastal›k, sap›kl›k dedikleri ﬂeyleri
kendilerinin yaﬂad›klar›n› söylersen, toplumun ikiyüzlülü¤ünün
dengesi bozulur. Öyle insanlara ben, kendime dair tan›mlar›m›
söylersem, istismara bile u¤rar›m. Çünkü bu yan›m› çok az
ima etti¤im bir kad›n›n elleri her f›rsatta üzerimdeydi. Bu ad›
konmam›ﬂ ikiyüzlülü¤ün kahvelerde, ﬂurda burda, erkek
mekanlar›nda yaﬂand›¤›n› da biliyorum. Bu evli kad›nlar
kocalar›yla, heteroseksist toplumun ö¤retti¤i ve bekledi¤i gibi,
görevmiﬂ gibi yaﬂ›yorlar. As›l cinselliklerinin, yani kad›nlarla
olan birlikteliklerinin ad› konsa, karﬂ›m›za en büyük eﬂcinsel
düﬂman› ç›kar. Yani ç›k›p da, sen busun desen, heralde taﬂlarlar.
Kaos GL: Sonuç olarak, kendi çevrende, kendine lezbiyen
diyen çocuk sahibi hiçbir kad›n yok.
Canan: ‹lk zamanlarda, lezbiyen kad›nlar ararken, ﬂimdi de
çocuk sahibi lezbiyenlere ulaﬂmak istiyorum. Yurt d›ﬂ›nda
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çocuklu lezbiyenlerin örgütlendiklerini biliyorum. Burada da,
biz birbirimizi bulsak, deneyimlerimizi paylaﬂsak, bir dayan›ﬂma
içine girsek istiyorum. Mesela bir gün Can'la yüzleﬂmek
zorunda kalaca¤›m. Can'› her ne kadar olumlu ﬂekilde yetiﬂtirmeye çal›ﬂsam da, o da heteroseksist bir toplumda yaﬂ›yor.
Reddetti¤imiz de¤erlerle yetiﬂecek, bu noktada toplumu bir
ahtapota benzetiyorum. Ahtapotun kollar›ndan biri bense,
di¤erleri gelenekler, örf, adet, devlet, e¤itim sistemi. Benim
d›ﬂ›mdaki kollar›n da etkisi büyük olacak. Ben onunla ne kadar
konuﬂsam da, okulda arkadaﬂlar›yla konuﬂurken, kendi
yaﬂam›nda istese de istemese de etkilenecek, toplumun
etkileriyle büyüyecek, kiﬂili¤i bu ﬂekilde geliﬂecek. Ben ahtapotun
sadece bir koluyum. Boﬂand›¤›m zaman, evlen, çocu¤unu
babas›z b›rakma, demiﬂlerdi. Ben de, yaln›z baﬂ›na çocuk
büyüten tek kad›n ben de¤ilim, diyordum. Mücadele etmeliyim,
bunun için de benim gibi düﬂünen kad›nlarla dayan›ﬂma içine
girmem gerekiyor. Zaten benim de o dayan›ﬂmaya ihtiyac›m
var. Birbirimizle dayan›ﬂmam›z gerekiyor. Bu cendereden
baﬂka bir ç›k›ﬂ yolu göremiyorum.
Kaos GL: Sevgili iliﬂkilerinde bu dayan›ﬂmay› yaﬂam›yor
musun?
Canan: Yo¤un yaﬂad›¤›m baz› iliﬂkilerde, çocu¤um sorun
oldu, birlikte oldu¤um kad›n aç›s›ndan. ‹lki ﬂeydi, kendi çocu¤u
olmad›¤› için k›skan›yordu, bu k›skançl›kta öfke vard›, çocuktan
uzak durmaya çal›ﬂ›yordu, yokmuﬂ gibi davran›yordu, onu
hep tersliyordu. Ben Can'la birlikte bir yaﬂam istiyordum. O
kad›n için Can yokmuﬂ gibi yapamazd›m. Neden paylaﬂmak
istemiyorsun diye sordu¤umda, hem Can'› hem beni k›r›yordu,
incitiyordu. Can ona ne kadar yaklaﬂmaya çal›ﬂsa, sevgilim
onu itiyordu. Bu konuﬂmalardan sonraki süreçte, Can'la arkadaﬂ
olmay› denedi¤ini gördüm, bir süre sonra gayet iyi anlaﬂ›r gibi
oldular, birbirlerini sevmeye baﬂlad›lar. Sevgilimin içinde her
zaman kendi çocu¤una sahip olma iste¤i vard›, bundan dolay›
benim do¤urdu¤um çocu¤a olan aksi davran›ﬂlar›n› anlamak
güçtü benim için.
Daha sonra bu iliﬂki baﬂka nedenlerle bitti. Bir süre sonra,
tan›ﬂt›¤›m, birlikte oldu¤um baﬂka bir kad›n, ‹stanbul'da
yaﬂamamas›na ra¤men, onun özellikle erkek çocuklar›na olan
so¤uklu¤u -bana göre cinsiyetçili¤i, çünkü bu politik bir red
idi- önyarg›s› dolay›s›yla, görüﬂtü¤ümüz çok az zamanlarda
Can'›n varl›¤› onu agresifleﬂtiriyor ve sinirli davran›ﬂlar içerisine
sokuyordu. Benim bir tercih yapmam› istiyordu, ya ben ya
Can, gibi. Ama benim böyle bir tercih yapmam söz konusu

de¤ildi. Bu iliﬂkide, sigara içmem de sorun olmuﬂtu, iliﬂkimiz
bir ç›kmaza girmiﬂti. Bunu ‹stanbul'a son geliﬂinde oturup,
konuﬂtu¤umuzda o çocu¤u anneme ya da babas›na b›rakmam›n
benim için uygun olaca¤›n› savunuyordu. Böyle bir ﬂeyin
mümkün olamayaca¤›n› söyledim. O da beni Can'la birlikte
kabul edecek bir sevgili dile¤inde bulundu ve ayr›ld›k. Ben o
iliﬂkinin ilerisini göremiyordum, çünkü sigara biri için
vazgeçilebilecek birﬂey ama Can de¤il. Zaten benden Can'dan
ayr›lmam› isteyen birisinin samimiyetine de inanm›yorum.
Ama bu kad›nla hala görüﬂüyoruz, birbirimizden haberdar›z.
Yani ﬂu ana kadar sevgililerimle yaﬂad›¤›m iliﬂkilerde bir
dayan›ﬂma görmedim. Can da her ne kadar benim lezbiyen
oldu¤umu bilmese de, ya da yan›mdaki kad›n›n sevgilim
oldu¤unu anlamasa da, o bir ﬂekilde o kad›nla yak›nl›¤›m›
anl›yor ve k›skan›yor.
Kaos GL: Di¤er kad›nlarla olan konuﬂmalar›mdan bildi¤im
kadar›yla lezbiyen anneler, lezbiyenliklerini yaﬂarlarken vicdani
olarak rahats›zl›k duyuyorlar. Yani istedi¤in anlamda üçlü bir
iliﬂki oluﬂturamaman›n d›ﬂ›nda, çocu¤una karﬂ› neler hissediyorsun.
Canan: Bu noktada ﬂey var, Can'a nas›l bakt›¤›m. Bir kere
tüm bu konuﬂmalar›n içerisinde çocu¤um, o¤lum gibi laflar
a¤z›mdan ç›km›ﬂ olsa da, Can'› kendi mal›m gibi görmüyorum.
Ben onu dünyaya getirmede bir arac›m sadece. O ayr› bir
birey, düﬂünceleri, kayg›lar› olan, kendi sorular›n› soran,
tart›ﬂan, gerekirse benimle kavga eden ki etsin, hayat›
paylaﬂt›¤›m bir insan. Ne ben onun mal›y›m, ne de o benim.
Ben onu belirlemek istemiyorum. Ayn› ﬂekilde onun da beni
belirlemesini istemiyorum. Birlikte yaﬂad›¤›m›z, birlikte
yapt›¤›m›z ﬂeylerde mümkün oldu¤unca ortak davranmaya
çal›ﬂ›yoruz. Belki bunlar› yetiﬂkinlerden bile beklemek biraz
ﬂey ama onun kendi ayaklar› üzerinde durmas›, özgüveni olan
bir birey olmas› için bir yerden baﬂlamak gerekiyor. Bütün
bunlar› bir kat›l›k, bir so¤ukluk içerisinde de¤il, birbirimizi
severek, sevdi¤imizi göstererek, söyleyerek yaﬂamaya çal›ﬂ›yoruz. Bu benim Can'a bak›ﬂ›m. Bunca zaman böyle yaﬂad›k.
Benim kendimi çok geç tan›d›¤›m, kendim için çok geç bir
ﬂeyler yapmaya baﬂlad›¤›m, bunu baﬂkalar›n›n yapmayaca¤›n›
bildi¤im için vicdan azab› çekmiyorum. Ben buyum. Zaman›
geldi¤inde -bu zaman ne zaman gelir, bilmiyorum- oturup
konuﬂtu¤umuzda, onun anlayabilece¤i ﬂekilde kendimi
anlatt›¤›mda umuyorum beni anlar, iyimser bir bekleyiﬂ bu
tabi. Ne kendimi ne de onu aldatmak istemiyorum,
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hissetmedi¤im bir ﬂeyi yaﬂamak istemiyorum, hissetmedi¤im
bir ﬂeyi ona mazeret gösterip yalan söylemek istemiyorum.
Çünkü aram›zda yalana dayal› bir iliﬂki yok. Ama o ﬂimdiden
küçük bir heteroseksüel, beﬂ yaﬂ›ndayken ciddi ciddi, anne
benim ne zaman sevgilim olacak, diye sordu, cinsiyet
tan›mlamas›n›n olmamas› hoﬂtu. Ben sab›rl› olmas›n› istedim.
Zaten birinci s›n›fta bir k›z arkadaﬂ›n› be¤endi¤ini anlatmaya
baﬂlad›. Onun cinselli¤i üzerinde belirleyici de¤ilim, kendini
ne ﬂekilde tan›mlarsa tan›mlas›n, onun yan›nda olaca¤›m.
Kaos GL: Klasik bir soru; son olarak neler söylemek istersin?
Canan: Toplumda insan yetiﬂtirilmiyor, kad›n veya erkek
yetiﬂtiriliyor. Bir tak›m roller dayat›l›yor. Hepimiz öyle büyüdük.
Belki biz biraz kabu¤unu k›ranlardan›z. Cinsiyetçili¤in, erkek
çocu¤u oyuncaklarla falan ﬂiddete, egemen olmaya yöneltmenin, k›z çocu¤unu eve kapat›p gelecekte ki heteroseksüel
kad›n rolüne, kimli¤ine haz›rlaman›n karﬂ›s›ndaki bir kiﬂi de
olsak, bir kiﬂiyiz iﬂte. Bu rollerden ba¤›ms›z yetiﬂtirece¤imiz
bir çocu¤un da önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Onu bask›c›
toplumsal rollerden uzak tutmak görevi bizim üzerimize
düﬂüyor. Kad›nl›k kad›n›, erkeklik de erke¤i bo¤an bir ﬂey. Bu
rollerden hiç kimse memnun de¤il. Adamlar a¤layam›yor bile,
be, böyle salakça bir ﬂey olur mu?
A¤layamayan erkeklere ac›yorum, adam duygular›n› yaﬂayam›yor düﬂünsene. O da aﬂ›k oluyor, ac› çekiyor ama üzerine
yüklenen de¤erlerden dolay› bunu gösteremiyor. Kad›n da
bunun karﬂ›s›nda, kendisine yüklenen görevlerle, yuvay› diﬂi
kuﬂ yapar söylemiyle, habire yuva yap›yor ama o yuvan›n
içinde ne kadar mutlu, ne kadar kendini yaﬂ›yor, bu da bir
soru. Kad›n›n mutlu olaca¤›, erke¤in de a¤layaca¤› bir gün
gelecek! Yaln›z baﬂ›na lezbiyen bir anne olarak yaﬂamak çok
a¤›r ama burada seninle söyleﬂirken bahsedemedi¤imiz,
de¤inemedi¤imiz o kadar çok konu var ki, söyleyecek o kadar
çok sözümüz var ki, ama buna KAOS GL'nin sayfalar›
yetmeyecek, di¤er insanlar isyan edecek. Üstelik KAOS GL'nin
sayfa sorunu varken, ben art›k susay›m, baﬂka say›larda devam
ederiz diyelim.
“Sar›l›p gövdesine s›ms›k› bir kad›n kendini do¤urabilir
isterse” Edip Cansever
Kendinize sar›lmaktan korkmay›n.
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Lezbiyen ebeveynli çocuklar
‹ngiltere'deki City Üniversitesi Aile ve Çocuk Psikolojisi Araﬂt›rma
Merkezi ve Bristol Üniversitesi Pediatrik ve Do¤um Öncesi
Epidemioloji Bölümü'nün ortaklaﬂan yapt›¤› “Lezbiyen Ebeveynli
Çocuklar” baﬂl›kl› araﬂt›rman›n sonucundan k›salt›larak al›nm›ﬂt›r.
APA Journals, Ocak 2003. Say›: 39. Çev.Göze Orhon.
....annenin cinsel yönelimi çocuktaki toplumsal cinsiyet geliﬂimi
üzerinde büyük bir etkiye sahip de¤ildir. Zira, lezbiyen anneye
sahip k›z ya da erkek çocuklar›n›n cinsiyet belirlenimli davran›ﬂlar›
ile heteroseksüel ailelerin çocuklar›n›n davran›ﬂlar› aras›nda
herhangi bir farka rastlanmam›ﬂt›r. Teorik bir perspektiften bak›l›rsa,
bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n bir çocu¤un toplumsal cinsiyet geliﬂimi
için heteroseksüel ebeveynlerin gerekli oldu¤u görüﬂüyle çeliﬂmektedir. Bunun yerine, sonuçlar, çocu¤un do¤um öncesi ve zihinsel
süreçlerinin toplumsal cinsiyet geliﬂimi üzerindeki etkisine iﬂaret
eden ve ebeveynlerin rolündense, çocu¤un akranlar›n›n rolüne
odaklanan teorik aç›klamalara vurgu yapmaktad›r. Lezbiyen anneler
heteroseksüel annelerle ayn› oranda çocuklar›n›n cinsiyet geliﬂimine
katk›da bulunabilirler ve çocu¤un toplumsal cinsiyet geliﬂimini
etkileyen cinsiyet belirlenimli davran›ﬂlar konusunda heteroseksüel
annelere hayli benzerlik gösteriyor olabilirler. (Kaos GL, Ocakﬁubat 2004. Say›: 19)
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bölüm:
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Hukuk

Türk hukuk mevzuat›nda eﬂcinsellik konusunda s›n›rl› say›da
düzenleme mevcuttur ve bu düzenlemeler de askerli¤e iliﬂkin
oldu¤undan erkek eﬂcinsellere yöneliktir. Öncelikle belirtmek
gerekir ki, Türk hukuk mevzuat›nda eﬂcinsellik yasak veya suç
kapsam›nda düzenlenmemiﬂ, eﬂcinsel olma durumu herhangi
bir yapt›r›ma tabi tutulmam›ﬂt›r. Yasa koyucu s›n›rl› baz›
düzenlemeler d›ﬂ›nda konuya iliﬂkin düzenlemeleri yapmamak
ve boﬂluk b›rakmak yolunu seçmiﬂtir. Bu durum mahkemelere
geniﬂ bir takdir yetkisi b›rakmaktad›r.
Mahkemelerin de bu konuda verdi¤i kararlar s›n›rl› say›dad›r.
Bunlar›n bir k›sm› olumsuz bir k›sm› olumlu kararlard›r. Bu
anlamda mahkemeler de belli bir k›stas ve çizgi ortaya koymam›ﬂt›r diyebiliriz. Genel olarak bu alanda geniﬂ bir yasal boﬂluktan söz edebiliriz.
Ancak, Türk hukuk mevzuat›nda eﬂcinsel bireylerin cinsel
yönelimlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n› engelleyen
herhangi bir düzenleme de bulunmamaktad›r. Anayasa'n›n 10.
maddesi, ‹ﬂ Kanunu'nun 5. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun
122. maddesi genel anlamda vatandaﬂlar›n eﬂitli¤ini sa¤lamakta
ve ayr›mc›l›¤a u¤ramalar›n› engellemekle birlikte, an›lan
maddelerde cinsel yönelimle ilgili özel bir düzenleme bulunmad›¤›ndan, an›lan düzenlemelerin eﬂcinsel bireylere yönelik
ayr›mc›l›k hallerinde uygulan›p uygulanamayacaklar› belirsizdir.
An›lan maddelerde “dil, din, ›rk, cinsiyet vs” gibi nedenlerle
yap›lacak ayr›mc›l›k engellenir iken vatandaﬂlar aras›ndaki
farkl›l›k biçimleri s›n›rland›r›lmam›ﬂ, maddelere “ve benzeri
sebeplerle” ibaresi eklenmek suretiyle, maddelerde an›lan
sebepler d›ﬂ›ndaki sebeplerle yap›lacak ayr›mc›l›k da engellenmiﬂtir. Hukuk tekni¤i aç›s›ndan, eﬂcinsel bireylere yönelik
ayr›mc›l›¤›n bu maddeler kapsam›nda engellenmesi düﬂünülebilir. Ancak, yoruma aç›k bu halin hukuk dünyas›nda gerçekleﬂmesi, sadece örnek davalarda verilecek mahkeme kararlar›
ile mümkündür. Somut davalarda mahkemelerin takdir yetkisinin ne yönde kullan›laca¤› belirsizdir.
Eﬂcinsellikle ilgili durumlarda yarg› mercilerinin çeﬂitli yasalarda yer alan “genel ahlak” kriteri çerçevesinde eﬂcinseller
aleyhine kararlar verebildi¤inin veya yasal prosedür baﬂlatabildi¤inin somut örnekleri mevcuttur.
Yasalarda “ahlak”›n somut bir tan›m› yap›lmamaktad›r.
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Düzenlemelerdeki bu boﬂluk, somut olayda ahlaka ayk›r›l›k
olup olmad›¤›n›n tespitini mahkemeye b›rakmaktad›r. Eﬂcinsel
bireylere yönelik ayr›mc›l›¤›n yasalarda aç›k bir biçimde
engellenmemesi ile “ahlak”›n somut tan›m›n›n yasalarda
yap›lmam›ﬂ olmas› bir arada düﬂünüldü¤ünde, eﬂcinselli¤in
mahkemeler taraf›ndan, toplumsal normlardan ve bak›ﬂ
aç›s›ndan hareketle, ahlaka ayk›r›l›k olarak kabul edilmesi
tehlikesi do¤maktad›r. Yine de belirtmek gerekir ki, eﬂcinselli¤in
yasalarda aç›kça ahlaks›zl›k olarak tan›mlanmam›ﬂ olmas›
eﬂcinsel bireylerin oldukça lehine kullan›labilecek bir durumdur.
Lezbiyenlik ile ilgili olarak karﬂ›m›za ç›kan en somut yasal
metin, Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi'nin 21.06.1982 say›l› karar›d›r.
Bu kararda Yarg›tay çocu¤un velayetinin lezbiyen oldu¤u ve
toplumun kabul etmeyece¤i hastal›kl› bir yaﬂam sürdü¤ü
gerekçesi ile anneye verilmemesine karar vermiﬂtir. Bu karar
içtihat niteli¤inde olmad›¤›ndan ba¤lay›c› de¤ildir ancak emsal
(örnek) olma niteli¤i vard›r.
Ancak bu karardan sonra Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi baﬂka
bir davada bunun tersi bir karar vererek, lezbiyen anneye
çocu¤un velayetini vermiﬂtir. Eﬂcinsellikle ilgili yasal
düzenlemelerin bulunmamas› bu konuda yasal olarak karﬂ›m›za
ne ç›kaca¤› sorusunun cevab›n› mahkeme kararlar›na b›rakm›ﬂt›r. Ancak eﬂcinsellerin toplumsal bask› nedeniyle yarg›
mercilerine baﬂvurmamas›, bu konuda yeterince mahkeme
karar›n›n da bulunmamas›na yol açmaktad›r. Konuya iliﬂkin
mahkeme kararlar› ço¤ald›kça veya gerekli yasal düzenlemeler
yap›ld›kça, yasal belirsizlik de azalacakt›r.
Dünyadaki mevcut yasal duruma gelecek olursak, baz› Bat›
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde eﬂcinsel çiftlere evlenme
hakk› tan›nm›ﬂt›r. Baz›lar›nda ise evlat edinme hakk› da
tan›nm›ﬂt›r. Çok s›n›rl› say›da birkaç ülkede heteroseksüel
çiftlerle tamamen eﬂit haklar elde edilmiﬂtir. Evlilik hakk›
resmen tan›nmamakla birlikte, birlikteliklerin yasal olarak tescil
edilebildi¤i ülke say›s› giderek artmaktad›r.
Türkiye'de ise evlilik hakk› yaln›zca kad›n ve erkekten oluﬂan
çiftlere verilmektedir. Evlilik d›ﬂ›ndaki birliktelikleri tan›yan bir
yasal statü ise mevcut de¤ildir.
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Yine özellikle Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika'da eﬂcinsellere

yönelik ayr›mc›l›k pek çok ülkenin yasalar› ile engellenmektedir.
Özellikle Avrupa Birli¤i'ne üye ülkelerde bu alanda oldukça
büyük ilerlemeler kat edilmiﬂtir.
Avrupa Birli¤i mevzuat›nda eﬂcinsellere yönelik ayr›mc›l›¤›
birli¤e üye ülkeler dahilinde yasaklayan en önemli belge
“2000/78/EC say›l› 'The Employment Equality Directive'dir
(‹stihdamda Eﬂitlik Direktifi). Bu direktif istihdam alan›nda
cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›n› aç›kça yasaklam›ﬂt›r.
Türkiye'yi cinsel yönelim ayr›mc›l›¤› aç›s›ndan ba¤layan
uluslar aras› mevzuata gelecek olursak, öncelikle Türkiye'nin
imzalam›ﬂ oldu¤u ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi
Türkiye'yi ba¤lay›c› niteliktedir. Bu sözleﬂmenin 2. maddesi
ile; “Herkes, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya baﬂka bir
görüﬂ, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, do¤uﬂ veya herhangi
baﬂka bir ayr›m gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün
haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayr›ca, ister
ba¤›ms›z olsun, ister vesayet alt›nda veya özerk olmayan ya
da baﬂka bir egemenlik k›s›tlamas›na ba¤l› ülke yurttaﬂ› olsun,
bir kimse hakk›nda, uyru¤unda bulundu¤u devlet veya ülkenin
siyasal, hukuksal veya uluslararas› statüsü bak›m›ndan hiçbir
ayr›m gözetilmeyecektir.” hükmü getirilmiﬂtir. Burada ayr›mc›l›k
biçimleri s›n›rland›r›lmam›ﬂ ve herhangi bir nedenle yap›lacak
ayr›mc›l›k yasaklanm›ﬂt›r.
Türkiye'nin imzalam›ﬂ oldu¤u baﬂka bir metin de Birleﬂmiﬂ
Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi'dir.
Türkiye bu sözleﬂmeyi 2000 y›l›nda imzalam›ﬂt›r ancak sözleﬂme
TBMM'de onaylan›p yürürlü¤e girmemiﬂtir, baﬂka bir anlat›mla
henüz iç hukuk metnine dönüﬂmemiﬂtir. Ancak onayland›ktan
sonra yürürlü¤e girdi¤inde ba¤lay›c› bir nitelik kazanacakt›r.
Bu sözleﬂmenin 2. maddesi; “Bu Sözleﬂmeye Taraf her Devlet,
bu Sözleﬂmede tan›nan haklar› ›rk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal veya di¤er bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet,
do¤um veya di¤er bir statü gibi herhangi bir nedenle ayr›mc›l›k
yap›lmaks›z›n, kendi topraklar› üzerinde bulunan ve egemenlik
yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence alt›na almay›
bu ve haklara sayg› göstermeyi taahhüt eder.” hükmünü
getirmiﬂtir. Burada da ayr›mc›l›k biçimleri s›n›rland›r›lmam›ﬂ
ve herhangi bir nedenle yap›lacak ayr›mc›l›k yasaklanm›ﬂt›r.
Türkiye'nin imzalam›ﬂ oldu¤u Avrupa ‹nsan Haklar›
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Sözleﬂmesi'nin ayr›mc›l›¤› yasaklayan 14. maddesi de, Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'nde garanti alt›na al›nan haklar
konusunda ayr›mc›l›k yap›lmas›n› yasaklar. Madde aç›k biçimde
cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›n› yasaklamamakla beraber, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi 14. maddenin uygulanmas›
konusunda bakt›¤› davalarda cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›n› da
maddeye dahil etmiﬂtir.
Bu sözleﬂmeler, cinsel yönelim dolay›s›yla bu sözleﬂmeler
ile garanti alt›na al›nan temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan
herhangi bir ayr›mc›l›¤a maruz kal›nd›¤›nda baﬂvurulabilecek
yasal metinlerdir.
Bunlar›n yan› s›ra, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecinde cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›n› yasalarda ve pratikte ortadan
kald›rmas› beklenmektedir. Bu metinlere de¤inmek gerekirse;
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤ine iliﬂkin olarak Avrupa
Birli¤i Komisyonu'nun Avrupa Birli¤i Konseyi'ne sunmuﬂ
oldu¤u 09.11.2005 tarihli Sec 2005 (1426) say›l› Kat›l›m
Ortakl›¤› belgesine göre, üyelik sürecinde Türkiye'nin;
“Yasalarda ve pratikte; dil, siyasi düﬂünce, ›rk, cinsiyet, etnik
köken, din veya inanç, engellilik, yaﬂ veya cinsel yönelim ayr›m›
gözetmeksizin tüm bireylerin tüm insan haklar›ndan ve temel
özgürlüklerden eﬂit bir biçimde yararlanmas›n› garanti etmesi
gerekti¤i” belirtilmiﬂtir.
Yine Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin üyeli¤ine iliﬂkin
son olarak sunmuﬂ oldu¤u 2006 y›l› ilerleme raporunda da;
“Irk, etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaﬂ veya cinsel
yönelim alanlar›ndaki ayr›mc›l›k karﬂ›t› direktiflerin Türkiye
yasalar›na geçiﬂinin tamamlanmad›¤›” belirtilmiﬂtir.
.
Bu metinler ile Türkiye'nin cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›n›
engelleyen yasalar› ç›karmas› gerekti¤i iﬂaret edilmiﬂtir. Özellikle
uluslar aras› mekanizmalara baﬂvurulurken bu metinler
yararlan›labilecek metinlerdir. Bu metinlerin bir ba¤lay›c›l›¤›
ﬂimdilik olmamakla birlikte, cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›
konusunda hangi yolda ilerlenmesi gerekti¤ini göstermeleri
anlam›nda önemli metinlerdir. Herhangi bir ayr›mc›l›¤a maruz
kal›nd›¤›nda, bu metinler de referans gösterilebilir.
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6

bölüm:

Politika
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Lezbiyen ya da biseksüel kad›n olmak beraberinde politik
bir duruﬂ getirir mi?
Lezbiyenlik bizce politik bir duruﬂ getirir. Niye? Politik duruﬂ,
siyasi bir örgütlenme oluﬂturup ihtilal yapmak de¤il, bireyin
yaﬂama, insana bak›ﬂ aç›s›n› yüksek sesle söyleyebilmesi,
hayata karﬂ› duruﬂunu ifade edebilmesidir. Lezbiyen kimli¤i
bugün korkunç bir bask›ya maruz kald›¤› için hiçbir lezbiyenin
“aman bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n” düﬂüncesiyle var
olan sorunlar› görmezden gelemeyece¤i inanc›nday›z. Tam da
kendi gerçekli¤i olan lezbiyenli¤i ve kad›n kimli¤ini bu derece
aﬂa¤›layan bir yap›lanmaya karﬂ› duyars›z olmak sadece o
bireyin kendini kand›rmas› ve kendini yalanlamas› anlam›na
gelir. Böyle bir gerçekli¤in var oldu¤unu ve kad›n kimli¤inin
hiç de erkek kimli¤inden daha aﬂa¤›da olmad›¤›n› gösterebilmek
için ataerkinin karﬂ›s›nda durmak lezbiyenler ve feministler
için son derece gerekli bir duruﬂtur. Özgürlükçü ve eﬂitlikçi
bir toplum için, insana insan oldu¤u için de¤er veren bir anlay›ﬂ›n olabilmesi için, bireysel iliﬂkilerin yüksek sesle, korkmadan
dile getirilebilmesi için politik bir duruﬂ gereklidir.
.
Sappho'nun K›zlar›
Her zaman getirmiyor maalesef ama getirmelidir.
An›l Üver, lezbiyen, 28
Her zaman getirmez ama bu konumun kendisi toplumsal
kimlikleri sorgulad›¤› ve sarst›¤› için bence politik bir içeri¤i
vard›r.
Defne Begonya, lezbiyen, 33
‹ster istemez getirir. Yani insan›n hayat›nda sahip oldu¤u
her çeﬂit rol (anne rolü, evlat rolü, iﬂçi/ iﬂveren rolü, ö¤renci
rolü, eﬂ rolü vs.) beraberinde politik bir duruﬂ getiriyor;
duruma göre de¤iﬂiyor.
Segah Üney, lezbiyen, 23
‹lla herkes için getirmiyor. Bunu görüyoruz. Ama bence
getiriyor. Çünkü bence biseksüel olmak baﬂka tür bir alg› ister
istemez, bütün ezilmelerle karﬂ›laﬂt›kça de¤iﬂen bir duygulan›m.
Ondan politik duruﬂ getiriyor.
Eda Sus, biseksüel, 24
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Hay›r. Lezbiyen/biseksüel olmak her çeﬂit siyasi e¤ilimden

ve toplumun her kesiminden kad›n›n baﬂ›na gelebilir, bu da
oldukça büyük bir politik (ya da apolitik) duruﬂ çeﬂitlili¤i
demektir. Ancak, san›r›m muhafazakar e¤ilimli lezbiyenler
/biseksüel kad›nlar görünmez olma e¤iliminde, görünür olanlar
daha ziyade feminist olanlar.
Ümran Taﬂkesen, lezbiyen, 33
Sisteme uymayan bir bireydir ve tüm varl›¤›yla politik bir
mücadelenin resmidir.
Yasemin Sayg›, lezbiyen, 27
Hay›r. Her tür politik görüﬂe sahip lezbiyenler/biseksüel
kad›nlar oldu¤unu biliyorum. Kendi varl›klar›n› kabul eden,
yads›mayan politik duruﬂlara yak›n durmay› tercih edenlerin
ço¤unlukta oldu¤unu gözlemlesem de, politik görüﬂleri farkl›
yelpazelerde incelenebilecek lezbiyenler ve biseksüel kad›nlar
var, t›pk› sa¤l›kl› düﬂünebilen her insan gibi...
Birgül Ak›n, lezbiyen, 21
Az›nl›k haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan neden olmas›n.
Sonuç olarak az›nl›¤›z ve belli bir politik görüﬂe haklar›m›z›n
korunmas› ve toplumdaki di¤er insanlarla ayn› statüde olmak
aç›s›ndan sahip olmamam›z için hiçbir neden yok. Aksine belli
bir ideolojiye sahip olursak elde etmek istediklerimize ve Avrupa standartlar›na çok daha çabuk kavuﬂabiliriz diye düﬂünüyorum.
Zeynep Özay, lezbiyen, 28

Kesinlikle. Eﬂitsizli¤in, haks›zl›¤›n ortas›ndaki insanlar olarak
kimli¤imizi savunmak politik bir duruﬂu da beraberinde getirir.
Ar›n Tümer, lezbiyen, 22
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Türkiye'de Lezbiyenler/Biseksüel Kad›nlar Ve
Örgütlenme
Birlikte söz üretmek
Burcu Ersoy
'Türkiye'de lezbiyen olmak'tan bahsederken, kaç›n›lmaz
olarak ilk sözümüz 'görünürlük' sorunu oluyor. Belki bir 'sorun'
ile baﬂlamak hoﬂ de¤il ama gerçeklerden yola ç›karak buluyoruz
yolumuzu. ‹ster bireysel bakal›m ister toplumsal ve politik bir
duruﬂtan hareketle, lezbiyenler/biseksüel bir kad›n olarak bu
ülkede yaﬂarken ki pratiklerimiz de¤iﬂmiyor. Yaﬂad›¤›m›z
toplum, bizi, nereden bakt›¤›m›zla de¤il, 'ne' oldu¤umuzla
tan›ml›yor. Lezbiyenler/biseksüel yönelimimiz nedeniyle,
lezbiyenler/biseksüel yönelimde sahip erkeklerin yaﬂant›lar›yla;
kad›n olmam›z nedeniyle de, tüm kad›nlar›n yaﬂant›lar›yla ortak
pratiklere sahibiz. Bu ortakl›k, karﬂ› taraftan bak›ld›¤›nda ise,
farkl›l›klar›m›za iﬂaret ediyor. Bir taraftan 'kad›n olmayan'
lezbiyenler/biseksüellerden, bir taraftan da 'lezbiyenler/biseksüel
olmayan' kad›nlardan farkl›y›z. Bu aç›l›mla, heteroseksist
ataerkil bir toplumun bask›s› alt›nda neler yaﬂad›¤›m›zdan,
bunun üzerinden nas›l kendi sözümüzü üretti¤imize, nerelerde
kendimizi 'görünür' k›labildi¤imize bakabiliriz.
Türkiye'de lezbiyenlerin örgütlü bir ﬂekilde seslerini duyurmaya baﬂlamalar›, tahmin edilebilece¤i gibi, çok eski tarihlere
dayanm›yor. Toplumdaki varl›¤›m›za dair fark›ndal›¤›m›z ve
birbirimizi bulma çabam›z, geylerle bir araya gelme prati¤imize
dayan›yor asl›nda. Diyebiliriz ki, önce geyler birbirini buldu,
sonra lezbiyenler geyleri buldu ve zamanla baﬂka lezbiyenler
de oldu¤unu gördü...
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1994 y›l›nda Kaos GL dergisinin kurulmas›yla baﬂlayan bir
araya geliﬂler ve lezbiyenlerin dergide yerini bulan yaz›lar›
sayesinde, kendi sözümüzü üretme sürecine girmiﬂ olduk.
Türkiye'nin tek gey/lezbiyen dergisi olan Kaos GL, o y›llarda
bizim de tek iletiﬂim arac›m›zd›. Birbirimizden habersiz, kendi
kabuklar›m›z› aralamaya çal›ﬂ›rken, yaln›z olmad›¤›m›z› gördük.
Kaos GL dergisinin Mart 1995 tarihli say›s›nda 'Venüs'ün
K›zkardeﬂleri' baﬂl›kl› yaz›n›n giriﬂ cümlesi: “ﬁu anda okumakta
oldu¤unuz bu metni kendilerine Venüs'ün K›zkardeﬂleri ad›n›
veren bir grup lezbiyen haz›rlad›. Bizler ‹stanbul'da yaﬂayan
lezbiyenler olarak kiﬂisel çabalarla birbirimizi bulduk. Bizi

buluﬂturan sebep (ki belki de sizinle de buluﬂturacak olan
sebep) pek tabii ki kendi cinsimize duydu¤umuz aﬂk, ancak
bunun da ötesinde yaﬂananlar/hatta yaﬂanamayanlar idi.” Bu
grup, ‹stanbul'daki Lambdaistanbul grubundan lezbiyenlerin
bir araya gelerek oluﬂturdu¤u, Türkiye'nin ilk lezbiyen
örgütlenmesinin sesi oldu. “Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin kuruluﬂ
amac› kendi ülkemizde yaﬂayan ve kendini bu ﬂekilde tan›mlayan
di¤er k›zkardeﬂler ile birlikte bu a¤›r perdeyi biraz olsun
aralamak, biraz gün›ﬂ›¤› almakt›r. Kendimizi dile getirmeyi
öncelikle biz baﬂaramayacaksak, bunu heteroseksüel dünyadan
nas›l isteyebiliriz ki? ” diyen grup, yine Kaos GL dergisinin
2002 Ocak-ﬁubat tarihli say›s›nda 'Sessizli¤in Gücü VKK'
baﬂl›kl› yaz›lar›yla grubun fes edildi¤ini duyurana kadar, dergi
sayfalar›nda di¤er lezbiyenlere sözlerini ulaﬂt›rd›. VKK'nin Kaos
GL grubu ile dayan›ﬂmas›n› ise, Kaos GL Mart-1996 tarihli
say›s›ndaki 'Kaos GL Meydanlardayd›' yaz›s›n›n giriﬂ cümlesi
çok güzel özetliyor: “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü dolay›s›yla
Ankara Tando¤an Meydan›'nda bir miting düzenlendi. Mitinge
ilk kez eﬂcinseller de kat›ld›. Kaos GL'den ve Venüs'ün
K›zkardeﬂleri'nden erkek ve kad›n eﬂcinsellerin birlikte kat›ld›¤›
miting, Kaos Eﬂcinsellerinin ilk sokak eylemi oldu. Eylem,
'coming out' sorununun medyaya poz vermekle de¤il, hayat›n
içinde mücadeleyle ortadan kalkaca¤›n› göstermesi aç›s›ndan
da genel bir önem arz ediyor. Kaos GL ile Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin dayan›ﬂmas›, eﬂcinsellerin birli¤inin önemi ve
gereklili¤i aç›s›ndan da özel bir anlam taﬂ›yor.”
Bir di¤er örgütlü ses ise, Ankara'dan geldi. Dergi etraf›nda
gerçekleﬂtirilen toplant›larda birbirini bulan lezbiyenler, Kaos
GL içindeki varl›klar›n› Sappho'nun K›zlar› (S.K.) grubunu
kurmak için bir itici güç olarak de¤erlendirdi. Politikalar›n›
aç›klarken, eﬂcinsel erkeklerden ve heteroseksüel kad›nlardan
ba¤›ms›z durmalar› gereken bir nokta oldu¤unu belirten
Sappho'nun K›zlar› feminist lezbiyen grubu, 'Bunun anlam›
feminist harekete ve eﬂcinsel harekete arkam›z› dönmüﬂ olmak
de¤il, tersine tam ortaday›z. Politikalar›m›z› geliﬂtirirken her
iki grupla da iç içeyiz, iç içe olmay› planl›yoruz' sözleriyle,
kendi tarihlerini yaz›yorlar. Bilindik opera aryalar›n› politik
sözlerle yeniden söyleyen Amerikal› bir kad›n müzik grubu
olan 'Derivative Duo' ile kurulan iletiﬂimin ard›ndan, grubun
gönderdi¤i CD'leri sat›p elde ettikleri finans kayna¤› ile, Kaos
GL'nin de deste¤ini alarak, 1999'da “Lezbiyenler Hakk›nda”
adl› broﬂürü haz›rlamay› ve ço¤altarak yayg›nlaﬂt›rmay›
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baﬂarm›ﬂ bir grup S.K..
May›s 1998 de resmen kurulan grup, baﬂlang›çta haftal›k ev
toplant›lar› ile lezbiyenlerle ve zaman zaman heteroseksüel
feministlerle buluﬂmay› sürdürürken, Kaos GL'nin mekana
kavuﬂmas› ile Kaos Kültür Merkezi'nde çal›ﬂmalar›na devam
etti. Aral›k 2000'de ise, grubu feshettiklerini aç›klad›lar. Bu
süreçle birlikte, S.K. üyesi lezbiyenlerin birço¤u, eﬂcinsel
oluﬂumlar› içinde yer alarak sözlerini duyurmaya ve mücadele
içinde varl›klar›n› sürdürmeye devam ediyor. Lezbiyen
örgütlenmesinin bir di¤er ismi ise, Öte-ki Ben Lezbiyen Feminist
Oluﬂum. 2000 y›l›nda, dergi projesi ile sesini duyuran oluﬂum,
yurt d›ﬂ›ndaki kad›n örgütlenmelerinden ald›klar› finansal
kaynaklarla, Öte-ki Ben Lezbiyen Feminist Dergisi'ni ç›kard›
ve Türkçe ve ‹ngilizce olarak iki say› yay›nland›. Türkiye ve
yurt d›ﬂ›ndaki kad›n örgütleriyle iletiﬂimlerini sürdüren oluﬂum,
eﬂcinsel karma örgütlenmeler içinde erkeklerle de¤il, lezbiyenler
olarak ayr› örgütlenmelerde mücadeleye inand›klar›n› belirten
kad›nlardan bir araya gelmiﬂti.
Lezbiyenler/biseksüel kad›nlar, eﬂcinsel hareketin mücadele
alanlar›nda her zaman yerini ald›. Kaos GL Derne¤i'nin yan›
s›ra, Türkiye'de eﬂcinsel hareketi tarihinin di¤er önemli bileﬂeni
olan ve '93 y›l›ndan beri varl›¤›n› sürdüren Lambdaistanbul
LGBTT Dayan›ﬂma Derne¤i içinde de, lezbiyenler/biseksüel
kad›nlar aktif olarak politika üretmeye devam ediyor. Bu iki
oluﬂum kadar köklü bir tarihleri olmasa da, Pembe Hayat
LGBTT Dayan›ﬂma Derne¤i, Kaos GL ‹zmir Oluﬂumu, KAOS‹ST
Eﬂcinsel Sivil Toplum Giriﬂimi, MorEl Eskiﬂehir LGBTT Oluﬂumu,
Antalya Gökkuﬂa¤› Eﬂcinsel Oluﬂumu ve üniversiteli lezbiyen
ve geylerin bir araya geldi¤i, baz› üniversitelerde faaliyet
gösteren LeGaTo (Lezbiyen Gey Toplulu¤u) oluﬂumlar›nda da
erkek ve kad›n eﬂcinseller/biseksüeller birlikte mücadele veriyor.
‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde ﬁubat 2007 de kurulan Bilgi
Gökkuﬂa¤› LGBT Kulübü ise, gey, lezbiyen, biseksüel ö¤rencilerin birlikte örgütledi¤i, Türkiye'nin ilk resmi onayl› LGBT
üniversite toplulu¤u olmay› baﬂard›.
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‹lk paragrafta sunulmaya çal›ﬂ›lan aç›l›m›n iﬂaret etti¤i gibi,
lezbiyenler/biseksüel kad›nlar 'lezbiyenler/biseksüel olmak' ve
'kad›n olmak' üzerinden düﬂündü¤ümüzde, elbette Türkiye'deki
kad›n hareketinden de uzak olmad› hiçbir zaman. S.K'nin
haz›rlad›¤› 'Lezbiyenler Hakk›nda' broﬂüründen bir al›nt›:
“Lezbiyenlerin mücadeleleri için feminizme, feministlerin de

lezbiyenlere ihtiyaçlar› vard›r. Bu iki grup yanyana durmad›¤›
sürece bir kanatlar› k›r›k olacakt›r. Biz sapphonun k›zlar› olarak
kendimize lezbiyen feminist diyoruz.” Ayn› yaklaﬂ›m› benimseyen Kaos GL'den kad›nlar ve Öte-ki Ben Lezbiyen Feminist
Oluﬂum, 11 Eylül ve sonras› geliﬂen olaylar›n›n ard›ndan 25
Aral›k 2001'de Ankara'da oluﬂturulan Bar›ﬂ ‹çin Sürekli Kad›n
Platformu'nda yer ald›. Birçok ba¤›ms›z feministin, feminist
gruplarda, politik karma örgütlerden, derneklerden, siyasi
partilerden kad›nlar›n bir araya gelerek oluﬂturdu¤u platform,
kad›n hareketi tarihinde birçok etkinli¤in önemli bir bileﬂeni
oldu. Lezbiyenler/biseksüel kad›nlar için bu platformda yer
alman›n ayr› bir önemi ise, kad›n hareketindeki heteroseksüel
kad›nlarla bir araya gelebilme pratiklerinin ortaya konmuﬂ
olmas›nda yat›yor. 'Cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›' kavram›n›n
Türkiye'deki kad›n hareketi literatürüne yerleﬂmesi, lezbiyen
yada biseksüel olmayan kad›nlar taraf›ndan da heteroseksizmin
sorgulanmas›n›n öneminin daha iyi anlaﬂ›lmas› aç›lar›ndan,
bu beraberlikler çok de¤erli ﬂüphesiz.
Kaos GL'den kad›nlar, 10 ﬁubat 2002'de ‹stanbul'da
gerçekleﬂtirilen “Kurtuluﬂumuzu Örgütleyelim Kad›n Konferans›”n›n 'farkl›l›klar›m›zla bir arada politika yapmak' baﬂl›kl›
atölyesine kat›ld›. Birçok kad›n oluﬂumu, çeﬂitli karma örgütlerde
kad›n çal›ﬂmas› yapan kad›nlar ve ba¤›ms›z kad›nlar›n yo¤un
olarak kat›ld›¤› konferans, farkl› kimlikleriyle bir araya gelmiﬂ
kad›nlar aras›nda, eﬂcinsel kimli¤imizle yer alarak, ataerkillik
ve heteroseksizm ba¤lant›s›n› ortaya koyup sorunlar›m›z›n
ortakl›¤›na dikkat çekme f›rsat› sa¤lad›.
Kad›n Tavr›n› geliﬂtirme ‹nisiyatifi'nin (KATAG‹) ça¤r›s›yla
baﬂlayan 'Özgür de¤ilim' kampanyas› ve ard›ndan 6-14 Temmuz
2002 tarihleri aras›nda Türkiye'nin farkl› ﬂehirlerinden kad›nlar›n
yola ç›k›p 'Konya Buluﬂmas›' ile sonland›r›lan 'Kad›nlar
Birbirlerine Do¤ru Yürüyor' organizasyonunun Ankara aya¤›n›
Kaos GL'den kad›nlar üstlendi. 18-20 Nisan 2003 tarihleri
aras›nda Ankara'da düzenlenen CEDAW (Kad›nlara Karﬂ› Her
Türlü Ayr›mc›l›¤›n Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi) Sivil Toplum
Forumu'na Kaos GL, LeGaTo ve ‹zmir Pembe Üçgen gruplar›ndan kad›nlar kat›larak lezbiyenlere yönelik ayr›mc›l›¤› anlatt›lar
ve haz›rlanan gölge rapora kad›nlar› seven kad›nlar›n sözünü
taﬂ›d›lar.
Kaos GL'den ve Öte-ki Ben'den kad›nlar, Bar›ﬂ için Sürekli
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Kad›n Platformu bileﬂeni olarak, Ankara'daki 8 Mart Mitinglerinin ve 'Kad›nlar Bar›ﬂ ‹stiyor, Bar›ﬂ Hemen ﬁimdi'
mitinginin(29 Haziran 2003) düzenleyicileri ve kat›l›mc›lar›
aras›ndayd›.
‹stanbul'da Amargi Kad›n Akademisi içinde lezbiyenlerin
/biseksüel kad›nlar›n aktif olarak politika üretmesi ve kurduklar›
Heteroseksizm Atölyesi, eﬂcinsel hareketi ve kad›n hareketinin
pratikte de iliﬂkilenmesine büyük katk› sa¤lad› ve Lambdaistanbul'daki kad›nlar›n örgütlülü¤ünü güçlendirdi. Lambda'l›
lezbiyenlerin/biseksüel kad›nlar›n, ‹stanbul'da birçok kad›n
grubunun bir araya gelerek oluﬂturdu¤u Kad›n Platformu ile
birlikte eylemlilik göstermesi, Lambda'n›n mekan›nda kad›n
toplant›lar›n›n düzenli bir ﬂekilde yürütülmesi de lezbiyenler
/biseksüel kad›nlar›n karma örgütlerinde sürdürdükleri mücadele
de daha aktif rol almalar›n› sa¤lad›. Son iki y›ld›r, ‹stanbul'da
gerçekleﬂtirilen 8 Mart Mitinglerinde, Lambdal› lezbiyenler,
biseksüel/travesti/transeksüel kad›nlar kendi pankartlar›yla
seslerini duyuruyorlar.
Ankara'da ise, Ankaral› Feministler grubu içinde Kaos GL'den
kad›nlar›n da yer almas›yla birlikte, kad›n hareketinde
lezbiyenlerin/biseksüel kad›nlar›n örgütlü mücadelesi ad›na
önemli ad›mlar at›lmaya devam ediyor. Kaos GL'nin bileﬂeni
oldu¤u, Kas›m 2006'dan beri faaliyet gösteren Ankara Kad›n
Platformu'nda da Bar›ﬂ için Sürekli Kad›n Platformu'nda
baﬂlayan eﬂcinsel/biseksüel/transeksüel/heteroseksüel
kad›nlar›n karﬂ›l›kl› dayan›ﬂmas› sürdürülüyor. Ayr›ca MorEL
Eskiﬂehir'den lezbiyenler/biseksüel kad›nlar da, Eskiﬂehir
Demokratik Kad›n Platformu içinde yer alarak ortak etkinlikler
organize ediyor.
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Lezbiyenlerin/biseksüel kad›nlar›n, eﬂcinsel karma örgütlenmeler içinde erkeklere oranla say›ca az olmas›, elbette, ataerkil
toplum düzeni içinde kad›n›n görünmezli¤inden ba¤›ms›z
düﬂünülemez. Kad›n›n kamusal alandaki ikincil konumundan
kaynaklanan bu engeli aﬂman›n yolu ise, bir araya gelmenin
yöntemlerini aray›p bulmaktan geçiyor. S.K. grubu, Kaos GL
dergisi arac›l›¤›yla birbirini bulurken, daha fazla lezbiyene
ulaﬂmak için internet eriﬂimini kullanman›n gereklili¤ini de
görmüﬂtü. '99 y›l›nda kurulan sapphonunk›zlar› e-grubu, S.K.
grubunun feshedilmesinin ard›ndan isim de¤iﬂikli¤i ile Bilitis
ad›n› alarak varl›¤›n› sürdürmeye devam etti. Kimi zaman iki

yüzü bulan üye say›s› ile bugün halen aktif olan bu e-grup,
Bilitistr ad›yla lezbiyenler/biseksüel kad›nlar›n iletiﬂim kanal›
olmaya devam ediyor. Birbirine yüzyüze ulaﬂma imkan› olmayan
kad›nlar›n paylaﬂ›mlar›n› sa¤layabildi¤i, birbirinden habersiz
olanlar›n bu kanal sayesinde yüz yüze gelme pratiklerini
üretebildi¤i Bilitistr, lezbiyenler/biseksüel kad›nlar için, y›llard›r
önemli bir haberleﬂme arac›. Türkiye'deki lezbiyenlerin/biseksüel
kad›nlar›n, birbirlerini bulma pratiklerinin geçmiﬂi ve ﬂimdisi,
eﬂcinsel erkeklerinki gibi parklar, hamamlar veya geceleri
gidilen mekanlar gibi kamusal alanlara dayanm›yor. “Kad›n”
olmak üzerinden, örgütlenmek için bir araya gelemezken,
'lezbiyenler/biseksüel' kad›nlar olarak ortaya ç›kmak, birbirimizi
bulmak ve kendi sözümüzü üretmek için eyleme geçmek kolay
de¤il maalesef. Yine de, bunu yapabilen kad›nlar olarak, tüm
iletiﬂim ve haberleﬂme araçlar›n› kullanarak örgütlenmenin,
daha çok ve güçlü olman›n yollar›n› aramaya ve mücadeleye
devam ediyoruz.
Türkiye'de lezbiyenlerin/biseksüel kad›nlar›n yaﬂad›¤› sorunlar›
bu sat›rlarda derinlemesine incelemek mümkün de¤il ama
“Özgür De¤ilim” kampanyas›n›n ve 'Kad›nlar Birbirlerine Do¤ru
Yürüyor' organizasyonunun sonucunda ortaya ç›kan metinden,
bizim sözümüzü yans›tan paragraf› al›nt›lamak burada uygun
olur san›r›m: “Eﬂcinsel kad›nlar olarak cinsel yönelimimizi
gizlemek zorunda kal›yoruz. Kad›nlara aﬂk›m›z, lezbiyenli¤imiz
yok say›l›yor. Varolan tüm iliﬂki modelleri heteroseksüel iliﬂki
kal›b›na s›k›ﬂt›r›ld›¤›ndan, sevgililik iliﬂkilerimize de cinsiyet
rolleri yak›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. ‹liﬂkide bir taraf›n erkek rolü
üstlendi¤i yan›lg›s›yla erkekleﬂtiriliyoruz. Lezbiyenli¤imizi
gizlemedi¤imiz takdirde iﬂlerimizi kaybediyor, dayak yiyor,
tecavüze u¤ruyor, d›ﬂlan›yor, aﬂa¤›lan›yoruz. Kad›n kad›na
seviﬂme sahneleri pornografik filmlerde erkekleri tahrik etmeye
yönelik fanteziler olarak sunuldu¤undan, toplumun geneli
taraf›ndan lezbiyenli¤imiz salt cinsellik üzerine kurulu geçici
bir heves olarak alg›lan›yor. Kad›nlar›n kamusal alanda var
olabilme güçlüklerini eﬂcinsel kad›nlar olarak daha a¤›r
yaﬂ›yoruz. Toplumsallaﬂma gruplaﬂma imkanlar›ndan yoksunuz.
Boﬂanmalarda kad›n eﬂcinselse k›z çocuk babaya veriliyor.”
En büyük psikolojik ﬂiddet yok say›lmakt›r; 'kad›n' denildi¤inde
heteroseksüel kad›nlar, 'eﬂcinsel' denildi¤inde ise sadece
erkekler akla geliyor, bizler yok say›l›yoruz.. Günümüzde
medyan›n, toplumun bak›ﬂ aç›s›n› yönlendirmede önemli bir
unsur oldu¤u düﬂünüldü¤ünde manzara hiç de iç aç›c› de¤il.
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Lezbiyenli¤in ele al›n›ﬂ› say›l› bir kaç program ve gazete d›ﬂ›nda,
ya “ünlülerin lezbiyenlik ç›lg›nl›¤›” ﬂeklinde baﬂl›klarla magazinelleﬂtiriliyor ya da “lezbiyen aﬂk› cinayet iﬂletti” denilerek öldüren
de¤il, ölen suçlanarak lanetleniyor. Bu ülkenin yasalar›nda
cinsel yönelime dair bir ibare olmad›¤›ndan, bize yönelik
ayr›mc›l›k ve ﬂiddet olaylar› meﬂrulaﬂt›r›larak h›z kaybetmeden
devam ediyor.
Bazen sorunlar›m›z› tart›ﬂ›p çözüm yollar›n› birlikte bulmak,
bazen de sözümüzü söylememize engel olanlara, yok sayanlara
inat sesimizi yükseltmek için etkinlikler organize ederek kad›n
kad›na bir araya geliﬂlerimizi sürdürüyoruz. 90'l› y›llardan
2000'li y›llar›n baﬂ›na kadar devam eden 'Türkiyeli Eﬂcinseller
Buluﬂmas›', kad›n kad›na bir araya geldi¤imiz toplant›lar›n
baﬂlang›c› oldu. Sonras›nda, Kaos GL'nin ev sahipli¤indeki
'Uluslararas› Homofobi Karﬂ›t› Buluﬂma' kapsam›nda May›s
ay›nda ve Lambdaistanbul'un ev sahipli¤indeki 'Eﬂcinsel Onur
Etkinlikleri' kapsam›nda temmuz ay›nda kad›n kad›na buluﬂmalar›m›za daha geniﬂ kat›l›mla devam ediyoruz. Aﬂklar›m›z›n
lanetlendi¤i ve mutsuz sonlara mahkum edildi¤i öykülerin
yaratt›¤› sisi kald›rmak isteyen kad›nlar olarak, kendi öykülerimizi
yazmaya karar verdik ve Kaos GL'den kad›nlar›n düzenledi¤i,
ilki 2006'da yap›lan “Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas›”n›n konusu
“Mutlu Aﬂk Vard›r” oldu. Bir sene sonra gerçekleﬂen “‹lk Kad›n
‹lk Ad›m ‹lk Aﬂk” temal› 2. Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas›'n›n
ve ilk yar›ﬂman›n kazananlar›, yine 'Homofobi Karﬂ›t› Buluﬂma'
kapsam›nda düzenlenen ödül töreninde buluﬂtular. Bizi
görünmezli¤e iten perdeyi aralamak için, “Aç Yüzünü” ad›yla
hayata geçirdi¤imiz 'Kad›nlar› Seven Kad›nlar Foto¤raf Sergisi',
ayn› buluﬂmada yerini ald›.
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Lezbiyenler/biseksüel kad›nlar olarak, sorunlar›m›z› söze
dökmenin, engelleri aﬂarak ortaya ç›k›p çözümleri için mücadele
etmenin gereklili¤ine inan›yoruz ve bunu, mevcut eﬂcinsel
örgütlerimizde ve feminist örgütlenmeler içinde aktif rol alarak
olanakl› k›laca¤›m›z› biliyoruz. LGBTT örgütlenmeleri içinde
yer alan kad›nlar, Türkiye'de kad›n hareketinin bileﬂenleri
olmay› sürdürerek feminist perspektifin olmazsa olmazl›¤›n›n
bilincinde, örgütlenmelerini güçlendirmek için çal›ﬂmaya devam
ediyor. Ataerki ve heteroseksizm karﬂ›s›ndaki mücadelede,
LGBTT hareketi ve kad›n hareketinin kesiﬂiminde olan
lezbiyenler/biseksüel kad›nlar olarak, birlikte söz üretmenin
ve pratikte yan yana eylemlili¤i gerçekleﬂtirmenin kanallar›n›
yaratmay› sürdürüyoruz.

Venüs'ün K›zkardeﬂleri

ﬁu anda okumakta oldu¤unuz bu metni kendilerine Venüs'ün
K›zkardeﬂleri ad›n› veren bir grup lezbiyen haz›rlad›. Bizler
‹stanbul'da yaﬂayan lezbiyenler olarak kiﬂisel çabalarla birbirimizi
bulduk. Bizi buluﬂturan sebep (ki belki de sizinle de buluﬂturacak
olan sebep) pek tabii ki kendi cinsimize duydu¤umuz aﬂk, ancak
bunun da ötesinde yaﬂananlar/hatta yaﬂanamayanlar idi. Di¤er
k›zkardeﬂlerimizde biliyorlard›r ki lezbiyen bir aﬂk y›prat›c› bir
çevre içinde, zorluklar ve fedakarl›klarla, gizli sakl› yaﬂanmaya
çal›ﬂ›lan ve tam da bunlar sebebiyle "yaﬂanamayan" bir aﬂkt›r. .
Eﬂcinsellik insano¤lunun varl›¤›ndan bu yana varolan, insana
özgü olan, yani oldukça insani bir kavram. Fakat bütün bir insanl›k
tarihi boyunca-birkaç say›l› örnek hariç-hep kal›n bir perdenin
arkas›nda "nedense" heteroseksüel dünyadan uzak tutulmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ. Bugün art›k pek çok ülkede, özellikle bat› dünyas›nda,
eﬂcinsellik gün›ﬂ›¤›na ve caddelere ç›km›ﬂ, kendini anlatmak
/ayd›nlatmak ve yüzy›llard›r kendisinden esirgenenleri elde etmek
için önemli mesafeler al›yor/almakta.
Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin kuruluﬂ amac› da kendi ülkemizde
yaﬂayan ve kendini bu ﬂekilde tan›mlayan di¤er k›zkardeﬂler ile
birlikte bu a¤›r perdeyi biraz olsun aralamak, biraz gün›ﬂ›¤› almakt›r.
Kendimizi dile getirmeyi öncelikle biz baﬂaramayacaksak, bunu
heteroseksüel dünyadan nas›l isteyebiliriz ki? Tozlar›n, sislerin ve
nice perdelerin arkas›ndaki öteki k›zkardeﬂlerimizin sesini duymak,
varl›¤›n› bilmek, tan›ﬂmak, tart›ﬂmak ve konuﬂmak istiyoruz. .
Bu bizim ilk ad›m›m›z. ‹lk ad›m› atabilirsek, inan›yoruz ki yürümeyi
de baﬂaraca¤›z. Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin say›lar›n›n artmas›,
daha büyük ad›mlar için hepimize enerji verecek; buna da inan›yoruz. K›saca: sözünü etmeye çal›ﬂt›klar›m›z, sözünü edemediklerimiz ve beraberce sözünü edebileceklerimiz için, bize yaz›n.
Bitmiﬂ de¤il söylediklerimiz ve baﬂlamad› da...
Not: Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin manifestosu ilk kez Kaos GL
dergisinin Mart 1995 tarihli say›s›nda yay›mlanm›ﬂt›r.
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Sappho’nun K›zlar›

Biz bir kad›n grubuyuz. Kad›nlar› seven kad›nlar›z.
.
Hâlâ kad›nlar›n neden bir araya gelip saatlerini, gecelerini
incir çekirde¤ini doldurmayan (!) konularda konuﬂarak
geçirdiklerini anlamayan insanlar varken, lezbiyen kad›nlar›n
neden bir arada olmay› seçtiklerini ifade etmek için gerekli
kelimeleri bulmak oldukça zor. Neden var›z?... Çünkü biz, di¤er
tan›d›¤›m›z veya tan›mad›¤›m›z benzerlerimiz gibi k›rg›nd›k,
yaral›yd›k, korkuyorduk, kendimizi anlar gibiydik ama dilimiz
yoktu, ürkütücü bir dünyan›n yaln›z çocuklar›yd›k. Herbirimiz
kad›nlara ay›rd›¤›m›z hayâl dünyas›n› keﬂfediﬂimiz ve kabul
ediﬂimizin ﬂu veya bu aﬂamas›nda etraf›m›zda benzerlerimizi
arar olmuﬂtuk. Kimimiz bir gazeteye telefon aç›p onlar›n varoldu¤unu düﬂündü¤ü ba¤lant›lara bel ba¤larken, bir di¤erimiz
çaresizce “ben varsam, baﬂkalar› da vard›r” diyerek günlük
yaﬂant›s›nda gözü aç›k gezinmiﬂti. Mant›¤›m›z “anormal, garip,
ucube” olmad›¤›m›z› söylerken, insan›n kendine güveninin
zay›f ba¤lar›n› yok etmeye haz›r dünya yüzünden benzerlerimizden “anormal, garip, ucube” olmad›¤›m›z› dinlemek
istiyorduk. Asl›nda o y›llarda bu aray›ﬂ›m›z›n gerekçelerini
dillendirebilecek kelimelerimiz yoktu. Sadece hissimiz,
duygumuz vard›. Birbirimizi bulsak ne konuﬂaca¤›m›z› bilmiyorduk. Kendimizi hem lezbiyen yerine, hem de “lezbiyen”in
ne oldu¤una çok emin olmad›¤›m›zdan lezbiyen'den baﬂka bir
ﬂey yerine koydu¤umuz için, yavaﬂ yavaﬂ birbirimizle tan›ﬂmaya
baﬂlad›¤›m›z zamanlarda bu kadar çok arad›¤›m›z “birbirimizken” kolay kolay yak›nlaﬂamad›k.
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Birço¤umuz birbirini KAOS GL'de tan›d›. Onlarca geyin
aras›nda “lezbiyen adac›klar›”. KAOS GL'nin iki gey ve bir
lezbiyenin hayâl dünyas›n›n birleﬂmesinin ürünü oldu¤unu
biliyoruz. Ama derginin ilk y›l›nda grubun tek lezbiyeni baﬂka
bir ﬂehirden yaz› göndermek d›ﬂ›nda kat›l›mda bulunamazken

Ankara'da birçok gey bir araya gelmiﬂ ve ﬂehirde daha önceden
birbirlerinden habersiz yaﬂamad›klar› için ortak dil oluﬂturmakta
zorlanmam›ﬂlard›. Ne de olsa geyler lezbiyenler kadar görünmez
olmad›klar› ve “kamusal alan” denilen ve biz kad›nlara kelimeyi
kullan›rken bile ürkütücü gelebilen yerde, küçük gettolarda
kendi kimliklerini geliﬂtirebildikleri için KAOS GL'de birbirleriyle
konuﬂabiliyorlard›, kat›ld›klar› ilk toplant›da bile. Lezbiyenlerin
ayn› ﬂansa sahip olmad›klar›n› anlamalar›na imkan yoktu. ‹kinci
y›ldan itibaren yavaﬂ yavaﬂ gruba kat›lmaya baﬂlayan lezbiyen
kad›nlar›n ise bunu anlatacak donan›mlar› yoktu. Lezbiyenlikleri
ile ilgili birbirleriyle bile konuﬂamazken, toplumsal hiyerarﬂide
bir ﬂekilde kendilerinden daha özgüvenli bir noktada duran
geylere anlatmalar› mümkün de¤ildi. KAOS GL tek tek bireyler
de¤il de grubun kendisi olarak, aralar›nda bir tane bile lezbiyen
olmasa da, her zaman “geyler ve lezbiyenler” telaffuzunu
kulland›. Her zaman, az da olsa eline geçen lezbiyen yaz›lar›na
öncelik tan›d›. Ancak grubun hayal edilen bireyler üstü ilkeleriyle,
gruptaki bütün geylerin davran›ﬂlar›n›n örtüﬂmemesi ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildi. ‹kinci y›l›ndan itibaren KAOS GL'ye kat›lan tek tük
lezbiyenlerin dergiye kat›l›m› elbette vard›, var, ancak bu kat›l›mlar gerçekçi bir kimlik tan›m› üzerinden olam›yordu. Öyle
ki toplant›larda lezbiyenler kendilerini hep geyler hakk›nda
konuﬂurken yakal›yorlard›. O y›llarda yavaﬂ yavaﬂ kurulan
lezbiyen kad›nlar aras› iletiﬂim, 13 May›s 98'de gerçek anlamda
bir kad›n grubu ﬂeklini ald›. Ve haftal›k ev toplant›lar› baﬂlad›.
“Adac›klar” birleﬂerek tek bir ada oluﬂturdular. Bu bütünlük,
kendi kimli¤imize dair bütünlük hissimizi de besliyor. Bu
beslenmeden “sapphonun k›zlar›” do¤du. Birbirimizle konuﬂmaya, farkl› feminist yaklaﬂ›mlar›m›z› anlamaya al›ﬂ›yoruz.
“Anormal, garip, ucube” oldu¤umuza dair hissimiz gidip geliyor
hâlâ. Ama grubumuzda, toplant›lar›m›zda penisten bahsetmiyor
oluﬂumuz, kendimize dair ﬂeyleri paylaﬂmaya yönelik yaratt›¤›m›z ortam›m›z bizi geçmiﬂtekinden farkl› y›llar›n bekledi¤inin
göstergesi.
Neden ayr› bir grup? Lezbiyeniz, geylerle bir grupta olabilirdik;
feministiz, etrafta onlarca kad›n grubu var. Ama biz toplumda
yeterince birbirinden habersiz “adac›klar” olarak yaﬂad›¤›m›z
için, bunu muhalif gruplar içerisinde de kendimize yapmak
istemiyoruz. Eﬂcinsel erkeklerle ve heteroseksüel kad›nlarla
ortak olan sorunlar›m›z›n yan›s›ra, her iki gruba da dahil olmam›zdan kaynaklanan ve biz anlatmad›¤›m›z sürece toplumun
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-bugüne kadar yapmaya al›ﬂt›¤› gibi- asla tahmin edemeyece¤i
sorunlar yaﬂ›yoruz. Eﬂcinsel oldu¤umuz için her an bizden
haberdar olmalar› bizim için tehlike oluﬂturacak insanlarla
bo¤uﬂuyor, ailelerimizden dayak yiyor, iﬂyerinde garip bak›ﬂlara
maruz kal›yor, iﬂten, yurttan at›l›yoruz, kad›n oldu¤umuz
herkesinki kadar s›radan olan cinselli¤imiz en iyimser bak›ﬂ
aç›s›yla “ﬂiirsel, estetik” bulunuyor, baﬂkalar› taraf›ndan
tan›mlan›yor, henüz iki yumurtadan bebek olabile-ce¤ine dair
bilimsel bir bilgi toplumun huzuruna sunulmad›¤› için (!)
“annelik içgüdümüz” sorgulan›yor; kimli¤imiz ya lanetleniyor
ya marjinal bir çeﬂni olarak görülüyor ya da aﬂa¤›-lan›yor.
Heteroseksüel kad›nlardan tepki: “Ne var, biz de erkek
arkadaﬂ›m›z dolay›s›yla ailelerimizle sorunlar yaﬂ›yoruz, erkek
arkadaﬂ›m›zla birlikte yaﬂamaya karar verdi¤imizde ev bulmakta
zorlan›yoruz, siz en az›ndan kendinizi gizledi¤inizde sevgilinizle
yaﬂayabiliyorsunuz, ne ailenizden ne de komﬂular›n›zdan tepki
al›yorsunuz!” Yan›t: “Biz gizlenmek istemiyoruz!” Eﬂcinsel
erkeklerden tepki: “Siz sesinizi ç›kartmad›¤›n›z sürece
varl›¤›n›zdan kimsenin haberi olmuyor, insanlar›n akl›na
gelebilecek en son ﬂey lezbiyenlik. Oysa biz canavar bir erkek
dünyas›na uymak zorunday›z.” Yan›t: “Biz gizlenmek
istemiyoruz!” Bize “rahat” yaﬂayabilmemiz için heteroseksüel
kad›nlar›n ve eﬂcinsel erkeklerin baz›lar›ndan gelen öneriler
iﬂte. Yani en yak›n›m›zdaki insanlar taraf›ndan bile yok
say›labiliyoruz. Oysa sorunlar›m›z›n baﬂka olmas›, olmad›klar›
anlam›na gelmiyor. O nedenle bizim ba¤›ms›z durmam›z
gereken bir nokta olmal›. Bunun anlam› feminist harekete ve
eﬂcinsel harekete arkam›z› dönmüﬂ olmak de¤il, tersine tam
ortaday›z. Politikalar›m›z› geliﬂtirirken her iki grupla da içiçeyiz,
içiçe olmay› planl›yoruz.
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ﬁimdilik evlerde toplan›yoruz. Say›m›z pratik olarak bunu
engellemedi¤i sürece hiç ﬂikayetçi de¤iliz. Çünkü ev ortam›n›n
do¤all›¤› gruplarda ve toplant›larda her zaman karﬂ›laﬂ›lan
sorunlara pratik çözümler üretmemizi kolaylaﬂt›r›yor. Herhalde
en çok vakit ay›rd›¤›m›z ﬂey birbirimizi konuﬂturmak, bunun
için küçük kaprisler bile yapt›k. E¤er feminist hareketin y›llard›r
vurgulad›¤› bu konuya gözümüzü kaparsak hiç bir ﬂeyin
de¤iﬂmeyece¤ini biliyoruz. Gruplarda her zaman ortak bir yaz›
sorun oluﬂturmuﬂken, biz bu yaz›y› çok baﬂka konular hakk›nda
konuﬂurken arada küçük oyunlar oynayarak yazd›k. ‹nan›yoruz
ki bize ö¤retilen ve dayat›lanlardan baﬂka yollara, tarzlara

do¤ru ilerliyoruz. Kendimiz gibi insanlarla tan›ﬂmak için pratikte
ilk akla gelen gey barlar veya yaﬂam›n içindeki sonsuz bekleyiﬂler
yerine kendi ortam›m›z› kendimiz yarat›yoruz.
Not: Bu metin, Sappho'nun K›zlar› grubunun 1999 y›l›nda
ç›kard›¤› “Lezbiyenler Hakk›nda”* adl› broﬂürden al›nm›ﬂt›r.
Bu broﬂüre:
http://www.geocities.com/WestHollywood/Chelsea/9070/
adresinden de ulaﬂabilirsiniz.)
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Homofobiye karﬂ› feminist hareket deneyimleri
Yasemin Öz
Kaos GL, Mart-Nisan 2007. Say›: 31

Feminist hareket içerisinde lezbiyenlerin deneyimlerini ele
almak gerekti¤inde homofobiye de¤inmeden bir analiz yapmak
mümkün de¤il. Kendi ad›ma ﬂunu kesinlikle söyleyebilirim ki,
lezbiyen bir feminist olarak içinde yer ald›¤›m kad›n örgütlerinde
herhangi bir homofobiyle kars›laﬂmad›m.
Son iki y›ld›r Ankaral› Feministler grubunun üyesiyim ve
Kad›n Dayan›ﬂma Vakf›'n›n da gönüllüsüyüm. ‹çinde yer ald›¤›m
kad›n örgütleri ayn› zamanda feminist bir perspektife sahip.
Bu örgütler homofobiye karﬂ› çal›ﬂma yapt›¤›m›z için edilgen
de¤il etkin savunu yürüten örgütler. 1 May›s gibi, 8 Mart gibi,
25 Kas›m gibi hak mücadelelerinin simgesi olan günlerde
birlikte alana ç›kt›¤›m›zda veya birlikte örgütledi¤imiz di¤er
çal›ﬂmalarda, gerek içinde yer ald›¤›m Ankaral› Feministler ve
Kad›n Dayan›ﬂma Vakf› gerekse birlikte çal›ﬂt›¤›m›z K›rk Örük
Kad›n Kooperatifi, KA-DER Ankara ﬁubesi gibi kad›n örgütleri,
eﬂcinsel/biseksüel/transgender kad›nlar›n u¤rad›klar› ﬂiddet
ve ayr›mc›l›¤›n alt›n› çizdi her zaman. Örne¤in 1 May›s 2006'da
Ankara'da "Lezbiyenler vard›r" slogan›n› atanlar›n ço¤unlu¤u
bu ve baﬂka örgütlerdeki heteroseksüel kad›nlard›. Veya 8
Mart 2006'da Ankara'da geniﬂ bir kad›n kitlesi "Lezbiyenler
vard›r" ve "Eﬂcinseller her yerde, yan› baﬂ›nda" sloganlar›n›
att›, homofobiye karﬂ› döviz haz›rlad›, taﬂ›d›. 25 Kas›m 2006'da
Ankara Kad›n Platformu olarak düzenlenen bir dizi etkinlik ve
protesto Pembe Hayat Derne¤i'nden transgender kad›nlar›n
kat›l›m›yla ve transfobi-homofobinin alt›n› çizer biçimde
gerçekleﬂtirildi. 2006'n›n 25 Kas›m'› transgender kad›nlarla
Ankara'da birlikte örgütledi¤imiz ilk kad›n etkinli¤i olmas›
bak›m›ndan bir milatt›.
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Bu fark›ndal›¤›n eﬂcinsel kad›nlar›n kad›n örgütleri içinde
çal›ﬂmaya baﬂlamas› ve transgender kad›nlar›n da kad›n
örgütleri ile birlikte çal›ﬂmaya baﬂlamas› ile artt›¤›n›
düﬂünüyorum. Ama bizler içine girdi¤imizde de bu örgütlerde
homofobi karﬂ›t› bir bilinç ve onlar›n uzun sürmüﬂ sorgulamalar›
vard›. Eﬂcinsel kad›nlar›n uzun y›llard›r görünür biçimde
mücadele etmeleri de bu sürece katk› sunmuﬂ olabilir. Ama
kad›n örgütleri bu mücadeleye s›rtlar›n› dönmeyip kendi iç
sorgulamalar›nda homofobiyi hep gündemde tuttular, hala

gündemde tutuyorlar. Diyebilirim ki kad›n örgütlerinde eﬂcinsel
ve transgender kad›nlara adeta pozitif ayr›mc›l›k uygulan›yor
ve herhangi bir ayr›mc›l›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda ilk deste¤i kad›n
örgütlerinden al›yoruz.
Bu demek de¤il ki kad›n örgütlerindeki tüm kad›nlar homofobilerinden ar›nd›. Ya da homofobiye karﬂ› ç›kan kad›nlar›n her
durumda homofobik olmad›klar›n› söylemek de güç. Zaten
bunu eﬂcinsellerin kendisi için dahi söylemek zor. Ama
sorgulama, fark›ndal›k yükseltme ve mücadele etme konusunda
samimi olduklar›n› düﬂünüyorum.
Kad›n örgütleriyle birlikte yapt›¤›m›z geniﬂ kat›l›ml›
çal›ﬂmalarda, farkl› kad›n örgütlerinden kad›nlar›n aç›k homofobilerine de tan›k oldum. Ancak bu durumda pek çok kad›n
örgütünün homofobiye karﬂ› refleks gösterme ve fark›ndal›k
yaratma konusunda en az bizim kadar istekli olduklar›n› da
gördüm. Özetle, kad›n örgütlerinin homofobiyi sorgulamak
konusunda içten ve etkin bir çal›ﬂma yürüttüklerini söyleyebilirim.
Homofobiyi ortadan kald›rmak için öncelikle homofobinin
say›lamayacak kadar çok çeﬂidine maruz kalan, bu anlamda
da deneyimlerin birincil öznesi olan eﬂcinsellerin, bu deneyimleri
paylaﬂarak fark›ndal›¤› art›rmas› gerek diye düﬂünüyorum.
Homofobiyi sürekli teﬂhir etmedikçe insanlar›n fark›nda olmadan
içselleﬂtirdikleri homofobiyi sorgulamalar›n› sa¤layamay›z.
Gerek Kaos GL'nin kuruluﬂundan bu yana geçen süreçte
gerekse bir dönem içinde yer ald›¤›m Öteki-ben Lezbiyen
Feminist Oluﬂumu sürecinde, zaman zaman kad›nlarla ve kad›n
örgütleriyle birbirimize dokunmalar›m›z oluyordu. Mesela
Ankara'daki Pazartesi Grubu ile Öteki-ben, Pazartesi'nin talebi
ile bir araya gelmiﬂ ve deneyimlerimizi paylaﬂm›ﬂt›k. Bu tip
dokunmalar›m›z on iki y›ll›k süreçte zaman zaman gerçekleﬂti.
Ankara'da Bar›ﬂ ‹çin Kad›n Platformu deneyiminde pek çok
farkl›l›¤›m›za ra¤men yan yana geldi¤imiz kad›nlarla ortak bir
çal›ﬂma ve birbirimizi anlama süreci yaﬂad›k. Sonras›nda,
özellikle TCK Kad›n Platformu sürecinde eﬂcinsellerle kad›n
hareketinin ortak çal›ﬂma yürütmesinin kad›n hareketiyle
eﬂcinsellerin yak›nlaﬂmas›nda önemli bir deneyim ve araç
oldu¤unu düﬂünüyorum.
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‹ç içe geçmemizle birbirimize ulaﬂmam›z kolaylaﬂt›

.

Ankara'da 2005 y›l›na dek lezbiyenler ayr›, heteroseksüel
feministler ayr› örgütleniyordu. 2005'ten itibaren bir grup
lezbiyen feministin Ankaral› Feministler grubuna kat›lmas›,
Kad›n Dayan›ﬂma Vakf›'nda gönüllülük yürütmesi ile bu iliﬂki
biçimi yan yana gelmekten iç içe geçmeye dönüﬂtü. Ben bu
deneyimin çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹ç içe geçmemizle birbirimizi daha çok anlamaya baﬂlad›¤›m›z›, birbirimize
dair fark›ndal›klar›m›z›n artt›¤›n› düﬂünüyorum. Farkl› alanlarda
mücadele etmeye baﬂlamam›zla birlikte eﬂcin-sellerin yaﬂad›¤›
sorunlar daha görünür oldu.
Kaos GL'nin yürüttü¤ü mücadelede eﬂcinselli¤in yaln›zca
cinsellik de¤il ayr›mc›l›k, ötekilenme, ﬂiddet sorunu oldu¤unu
anlatmaya çal›ﬂ›yorduk. Eﬂcinselli¤e dair sorunlar cinsellik
yaﬂayamama sorunu de¤ildi, zaten eﬂcinselli¤i bu alana
hapsetti¤imizde pek sorun da yaﬂam›yorduk. Bu bir özgürleﬂme,
bireysel varl›¤›n› özgürce kurabilme, özgürce var edebilme
sorunuydu. Ataerkil kuﬂatma eﬂcinsellere tan›mad›¤› hakk›
kad›nlara da vermekte çekiniyordu. Bunun ilk günden beri
bilincindeydik ve kad›n hareketinin mücadelesi ile kendi
mücadelemizi ayn› görüyorduk. Pek çok eﬂcinselin eﬂcinsellik
d›ﬂ›nda konulara yo¤unlaﬂt›¤›m›z yönündeki eleﬂtirisine ra¤men,
gerçek özgürleﬂmenin herkes özgürleﬂmeden gerçekleﬂemeyece¤inin bilinciyle, ataerkil-militarist-kapitalist-heteroseksist-›rkç› ablukan›n k›r›lmas› için mücadele eden gruplarla
yan yana geliyor ve birlikte özgürleﬂmenin önemine dikkat
çekiyorduk. Ancak bizler yaln›zca yan yana gelirken ve iç içe
geçmezken yaﬂad›¤›m›z sorunlara dair bilginin tamam›na kad›n
hareketinin ulaﬂmas› mümkün de¤ildi. ‹ç içe geçmemizle
birbirimize ulaﬂmam›z kolaylaﬂt›. Sonuçta yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n kayna¤› ayn›yd›: Ataerki. Ancak birbirinden ba¤›ms›z
mücadele yürütürken ve s›n›rl› ﬂekilde yan yana gelirken
birbirimizden bu kadar güç alam›yorduk. Oysa kad›n mücadelesi
lezbiyenli¤i görmeden olmas› gerekti¤i yere ulaﬂamayaca¤›
gibi, lezbiyenlerin de kad›nl›¤› bir yana b›rakarak gerçek bir
özgürlük mücadelesi yürütmesi mümkün de¤il. Bu kavramlar
özellikle lezbiyenler için b›çakla kesip ayr›labilecek ﬂeyler de¤il.
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Lezbiyenler hem kad›n olman›n tüm dezavantajlar›n› ve kad›na
yönelik ﬂiddetin türlü biçimlerini deneyimliyor, hem de homofobinin getirdi¤i k›skaçtalar. Bu anlamda lezbiyenler için kad›n

örgütlenmesi olmazsa olmaz. Lezbiyenlerin pek ço¤u için
görünmezlik bir abluka iken, lezbiyenlerin güç alabilece¤i
görünür bir lezbiyen mücadelesi mevcut de¤ilken, lezbiyenlerin
güç alabilece¤i ana alan eﬂcinsel örgütlenmesi kadar kad›n
örgütlenmesi de.
Kad›n örgütlenmesi lezbiyenlerin örgütlenmelerinin de önünü
açt›. Bu durum lezbiyen örgütlenmesini de pozitif etkiledi. Hiç
mi k›r›lmad›k, çat›ﬂmad›k ya da homofobiye maruz kalmad›k
birlikte örgütlenirken? Elbette k›r›ld›k, çat›ﬂt›k. Ama o sorgulama
sürecine birlikte girdik, farkl› olmam›za ra¤men birlikte olmay›
ö¤rendik.
Birbirimizden bu kadar ayr›ﬂt›r›ld›¤›m›z ve yabanc›laﬂt›r›ld›¤›m›z
bir yaﬂam kurulmuﬂken, verili her ﬂeyi alt üst eden birlikteli¤imizi
inﬂa etmek, bunun için ilk ad›mlar› atmak da kolay olmad›.
Benim için olmasa da farkl› deneyimler de yaﬂand›. Bu kadar
yabanc›laﬂt›r›lmaya ra¤men bir araya gelme baﬂkald›r›s›
göstermenin bedelini bunun için ilk ad›mlar› atanlar ödeyecektir.
Tarihte bugün mutlak do¤ru olarak kabul edilen tüm bilgi ve
kavramlar› ilk ortaya atanlar›n çok ac›lar çekti¤inin sonsuz
örneklerini görüyoruz. Çünkü o ilk ad›mlar› atanlar ﬂimdiye
kadar bize ö¤retilen her ﬂeyi tersine çevirmeye çal›ﬂ›yor. Feminist hareket ile lezbiyen feministlerin birlikte inﬂa etmeye
çal›ﬂt›¤› bu birlikteli¤i bir gün herkesin tart›ﬂmas›z kabul edecek.
Ancak yaﬂama kal›c› olarak geçen bütün de¤iﬂimler gibi bu
de¤iﬂim de bir anda olmuyor. Önemli olan birlikte özgürleﬂmeye
dair inanc›m›zla bu ad›m› atm›ﬂ olmam›z ve bu fark›ndal›¤›n
yay›lmas›n› sa¤lam›ﬂ olmam›z.
Her gün homofobi zincirinin bir halkas› daha k›r›l›yor
Geçen zamana bak›nca iyi bir yol al›nd›¤›n› düﬂünüyorum.
Ankaral› Feministler grubunun ilk kat›ld›¤›m toplant›s›na iki
tane aç›k lezbiyen olarak gitmiﬂtik ve aç›k lezbiyen olman›n
getirdi¤i korku ve gerilimler vard› üzerimde. Toplant›ya kat›lan
kad›nlar›n bir k›sm›n› Bar›ﬂ ‹çin Kad›n Platformu deneyimden
tan›yordum ama üzerimdeki gerginli¤i geçirmemiﬂti hiçbir
ﬂey. (Bu ayr›mc›l›¤a u¤rama korkusu her aç›ld›¤›n›z an tekrar
tekrar gelip sizi bulan bir ﬂeydir. Çünkü hayat›m›n pek çok an›
ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›m veya bu korkuyla kendimi gizledi¤im
deneyimlerle geçti.) Ama toplant›daki kad›nlar›n kendimi
tan›tt›ktan sonraki ayd›nl›k yüzleri y›llard›r yürüttü¤ümüz
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mücadelenin en güzel karﬂ›l›¤›, insan olman›n en eﬂsiz
deneyimlerinden biriydi. Hala o an› hat›rlad›¤›mda gözlerim
yaﬂar›yor hissetti¤im güzellikten. Kendi özelimde yaﬂad›¤›m
bu iki y›ll›k deneyimden çok güç ald›¤›m›, zenginleﬂti¤imi
düﬂünüyorum. Özel alanlar›m›zdan baﬂlayarak geliﬂen ve
yay›lan bu deneyimler, bir yerlerde yaﬂam› çoktan de¤iﬂtirdi,
de¤iﬂtirmeye de devam ediyor. ﬁimdi Ankaral› Feministler
grubunda pek çok lezbiyen/biseksüel kad›n örgütlendi mesela.
Kad›n hareketinin aktif öznesi olmam›z yaln›zca kad›n
eﬂcinseller için de¤il, kad›nlarla birlikte ataerkil kuﬂatman›n
içinde ezilen erkek eﬂcinseller için de alan aç›yor ve de¤iﬂimin
baﬂlang›c› örülmüﬂ oluyor. Kad›n hareketi bugün homofobiden
tümüyle ar›nm›ﬂ olmasa da her gün homofobi zincirinin bir
halkas› daha k›r›l›yor. Özgürleﬂmeye giden yolda her gün biraz
daha yak›nlaﬂarak bu cendereden bir gün birlikte ç›kaca¤›m›za
inan›yorum.
Kad›n hareketinin homofobi konusundaki gecikmesinin bir
nedeni de eﬂcinsellerin görünmezli¤idir. Bu eksik parça da
tamamlan›nca homofobi somut olarak gündemleﬂti ve homofobiyle mücadele araçlar›n› birlikte üretebilmeye baﬂlad›k. Ben
en az›ndan feminizm-eﬂcinsellik iliﬂkisinde tablonun her gün
olmas› gereken eksene daha yak›nlaﬂt›¤›n› düﬂünüyorum.
Mesela bugün bir ayr›mc›l›¤a u¤rasak, gerek Ankara'da
sayd›¤›m kad›n örgütlerinin, gerek pek çok örgütün üye oldu¤u
ve birlikte ördü¤ümüz Ankara Kad›n Platformu'nun, gerek
‹stanbul'da Amargi, Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler
Derne¤i, Filmmor, Mor Çat›, KADAV gibi örgütlerin, gerekse
ulusal örgütlenen TCK Kad›n Platformu, MED‹Z, AKL-TK gibi
yap›lar›n yan› baﬂ›m›zda olaca¤›na eminim.
Bu örgütlü ve ortak mücadele, homofobinin k›r›lma noktas›nda
al›nan uzun yolu gösteriyor. Kendi kiﬂisel tarihime ve 12 y›l
önce Kaos GL'de üç lezbiyen olarak baﬂlad›¤›m›z mücadeleden
bugün gelinen noktaya bak›nca bu ortakl›¤›n yaﬂam› hayal
etti¤imizden de h›zl› dönüﬂtürece¤ine inan›yorum. Konumuz
homofobi de olsa ben 12 y›l sonra, nihayet, umutlu bir yerdeyim.
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Lezbiyen Feminizm
Margaret Cruikshank
Çeviren: Selçuk
Bu bölümde 1950'lerden bu yana Amerikan kad›nlar›n›n
yaﬂamlar›ndaki en önemli de¤iﬂimlerden biri, yeni bir lezbiyen
kimli¤inin geliﬂimi anlat›lmaktad›r. 1960'lar›n ve özellikle
1970'lerin sonunda lezbiyen feministlerin ortaya ç›k›ﬂ›
lezbiyenlerin kendilerine ve baﬂka insanlar›n lezbiyenlere
bak›ﬂ›n› dramatik biçimde de¤iﬂtirdi. Bunun as›l kayna¤›
feminizmdi. Dolaptan ç›kan (coming out of the closet) feministler lezbiyenli¤e siyasal bir anlam yüklediler. Bir yüzy›ll›k
lekeye kimliklerini gururla ilan ederek meydan okudular ve bir
ölçüde de bu lekeyi sildiler. Lezbiyen feminizm, feminizmden
do¤muﬂ olsa da pek çok lezbiyen feminist bugün kendilerini
hem kad›n hareketiyle hem de eﬂcinsel özgürleﬂmesiyle
tan›mlamaktad›rlar. Lezbiyen feminizme geçmeden önce lezbiyenli¤e genel bir bak›ﬂ sunal›m.
Lezbiyenlik
Lezbiyenli¤in özü erkeklerin reddi de¤il kad›nlar›n tercih
edilmesidir. E¤er bir kad›n, en derin duygular› ve ihtiyaçlar›
sadece kad›nlarla tatmin edilebildi¤i için cinsel partner olarak
di¤er kad›nlar› seçiyorsa ve kad›nlara yönelik güçlü duygusal
yaklaﬂ›m›n›n bir geçmiﬂi varsa, bir lezbiyendir. Lezbiyenler,
kad›nlar için bir baﬂka oluﬂu örnekleyerek geleneksel kad›nl›k
nosyonlar›na meydan okurlar. Bunu evliliklerini b›rakarak,
kendi ﬂartlar›yla çocuk büyüterek ve böylece anneli¤i erkek
kontrolünden kurtararak, de¤iﬂik gözde mesleklerde üst konumlara gelerek; zay›f ve cinsel olmayan yaﬂl› kad›n stereotipini
y›karak gerçekleﬂtirirler.
Amerikal› lezbiyenler tüm toplumsal s›n›flardan ve gelir
tabakalar›ndan gelebilmektedirler. Lezbiyenler yaﬂl›, orta yaﬂl›
ve gençtirler; uç radikallikten muhafazakarl›¤a uzanan bir siyasi
yelpazede yer al›rlar. Lezbiyen dünyas› yaﬂamlar›n›n ço¤u
alan›nda fazlas›yla s›ra d›ﬂ› kad›nlar›n yan› s›ra cinsel tercihleri
d›ﬂ›nda her yönden geleneksel olan kad›nlar› da içermektedir.
Kad›nlararas› seksin lezbiyenli¤in özü oldu¤una inanan baz›lar›
kimliklerinin cinsel yan›n› vurgularken, di¤er lezbiyenler
duygusal ba¤lar›n ve yak›n arkadaﬂl›¤›n daha önemli oldu¤unu
düﬂünmektedirler. Baz›lar› için lezbiyenlik do¤uﬂtan gelen bir
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öz olup sonradan edindikleri bir kimlik de¤ildir. Di¤erleri içinse
lezbiyenlik herhangi bir kad›n›n olabilece¤i özbilinçli bir siyasal
duruﬂtur. Lezbiyenler bir bak›mdan göçmenlere benzerler: .
“Co¤rafi olarak yer de¤iﬂtirmemiﬂ olsak bile toplumsal,
ruhsal, cinsel yönden devasa yollar kat ettik. Coming out bir
çeﬂit göçtür. Yeni bir tatmin kayna¤› bulabilmek için eski,
doyum vermeyen bir yaﬂam tarz›n› geride b›rakmakt›r... T›pk›
göçmen dedelerimizin New York kentinin caddelerinin alt›nla
kapl› oldu¤una inanmalar› gibi, lezbiyenler de San Francisco'yu
seçilmiﬂ yerlerimizden biri yapt›lar. Kentlerde ya da taﬂrada,
tüm ülkeye yay›lm›ﬂ lezbiyen topluluklar›nda arad›¤›m›z ﬂey
bir yuva, iﬂ bulabilece¤imiz bir yer, mutluluk, özgürlük, daha
iyi bir yaﬂam kurma ﬂans›yd›. Arad›¤›m›z daha önce bizden
esirgenendi: kad›nlar› sevmenin bütünlü¤ü.”
Lezbiyenler bir baﬂka bak›mdan da göçmenlere benzerler,
çünkü onlar da önyarg›, düﬂmanl›k ve ayr›mc›l›kla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Lezbiyenler art›k bu deneyimleri yaln›z bireyler
olarak de¤il bir az›nl›¤›n üyeleri olarak yaﬂamaktad›rlar. Birey
olarak lezbiyenler için bütünlük aray›ﬂ› önemli bir hedefken
bir grup olarak lezbiyenler bu aray›ﬂ› büyük say›lardaki kad›nlar
için makul ve ulaﬂ›labilir bir hale getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Erkek denetimindeki bir toplum böyle bir de¤iﬂimi hoﬂgörmedi¤i
ölçüde lezbiyenler mevcut toplumsal düzeni yaln›zca siyasal
örgütlenmeleriyle de¤il, sadece aç›kça lezbiyen olarak yaﬂayarak
da tehdit ederler. Lezbiyenli¤i bir kimlikten çok ayr› bir cinsel
davran›ﬂ olarak tan›mlamak karmaﬂ›k bir varoluﬂ durumunu
edimlere indirgemektir. Bir kad›n di¤er kad›nlara bir yaﬂam
boyu derinden ba¤l›l›k hissedebilir ve kad›nlarla seks yapmay›
istemeden heteroseksüel iliﬂkiler için de arzu duymayabilir,
ya da bir kad›n lezbiyen olmadan baﬂka bir kad›nla cinsellik
yaﬂayabilir. Kiﬂinin bu deneyime atfetti¤i anlam onun lezbiyen
olup olmad›¤›n› belirler. Lezbiyenler ço¤u zaman özgür cinsel
ifadenin önündeki engelleri aﬂmak için mücadele vermek
zorunda kal›rlar. Bu yüzden lezbiyenli¤in cinsel do¤as›n›
önemsememek lezbiyenli¤i yanl›ﬂ göstermektir. Kad›nlara
cinsel çekim duymak genellikle lezbiyenli¤in özüdür. Lezbiyenler
dört ana kategoriye ayr›labilirler:
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Yaﬂamlar› kad›n merkezli olan ama “lezbiyen” ya da “eﬂcinsel”
isimlerini seçmeyen, ancak e¤er bu kimlik damgalanmasayd›
muhtemelen bu isimleri seçecek olan kad›nlar.

Kendilerini kad›n eﬂcinsel veya lezbiyen olarak gören ama
bu tan›mlamadan siyasal bir anlam türetmeyen kad›nlar. .
Lezbiyenliklerini siyasal bir ba¤lamda eﬂcinsel özgürleﬂmesinin parças› olarak gören ve di¤er kad›nlardan çok
kendilerini geylerle tan›mlayan kad›nlar.
Kendilerini lezbiyen feminist olarak tan›mlayan kad›nlar.
Kendilerini kavray›ﬂlar› derinden kad›n özgürlük hareketinden
etkilenmiﬂtir.
Ça¤daﬂ kad›n özgürlük hareketinden önce lezbiyenlik.

.

Zulüm baz› zamanlar insanlar› haklar› için aya¤a kalkmaya
cesaretlendirir. Bu yüzden günümüz eﬂcinsel özgürleﬂmesinin
ve lezbiyenli¤in kökleri 1950'lere kadar götürülebilir. Paradoksal
olarak bu, ilk lezbiyen gruplar›n›n ortaya ç›kmas› için u¤ursuz
bir dönemdi çünkü ayn› zamanlarda çekirdek aileye ve çocuk
yetiﬂtirilmesine büyük önem atfediliyordu; ancak savaﬂ s›ras›nda
toplumsal k›s›tlamalar›n gevﬂedi¤ini gören lezbiyenler, özellikle
e¤er savaﬂ s›ras›nda ilk kez geldikleri büyük kentte kalm›ﬂlarsa,
tekrar evlilik ve anneli¤e döndürülemezlerdi. 1950'lerde çok
say›da lezbiyen için toplumsal yaﬂam›n merkezi ve aç›kça
lezbiyen olman›n güvenli oldu¤u ve müstakbel cinsel partnerlerin aranabildi¤i tek mekan lezbiyen bard› (ya da lezbiyenlerin
gitti¤i bilinen herhangi bir bar). Barlar arac›l›¤›yla birbirlerini
tan›yan lezbiyenlerin yaﬂad›klar› dayan›ﬂma lezbiyen feminizmce
daha sonra yarat›lan dayan›ﬂman›n habercisi olmuﬂtu.
.
Barlara bir alternatif arayan lezbiyenler bunu küçük dostluk
çerçevelerinde ve bir sosyal klüpte, 1995'te San Francisco'da
sekiz kad›n›n kurdu¤u 'Bilitis'in K›zlar›'nda buldular. Bu kapal›
isim bilerek seçilmiﬂti: aç›k lezbiyenlerin toplanma mekanlar›
kiralamalar› ya da postay› kullanmalar›na izin verilmezdi. 1950'li
y›llarda 'Bilitis'in K›zlar›' pek çok büyük kentte kollar oluﬂturdu.
Grubun yay›n›, 'The Ladder', 1974'e kadar devam etti. San
Fracisco'da 'Bilitis'in K›zlar›', lezbiyenler hakk›ndaki mitleri
da¤›tmak ve kad›nlara yasal haklar›n› söylemek amac›yla
yap›lan ayl›k toplant›lar›n sponsorlu¤unu yapt›. 1950'lerde
lezbiyen karakterleri betimleyen çok az say›daki roman genellikle
trajik bir sonla biterdi. Gazeteler ve dergiler bar bask›nlar› ve
cinayetleri d›ﬂ›nda eﬂcinsellikten bahsetmezlerdi. 'Billitis'in
K›zlar›' yapt›¤› etkinlikler, baﬂvurular ve görüﬂmelerle; din,

147

hukuk, sosyal bilimler gibi alanlarda uygun uzmanlarla çal›ﬂma
yaparak gelecek on y›l›n lezbiyen feminizmi için zemin haz›rlad›.
1960'larda daha sonra feminist olacak olan lezbiyenlerin pek
ço¤u yurttaﬂ haklar› hareketinde ve savaﬂ karﬂ›t› harekette
siyasal tecrübe kazanm›ﬂlard›. Bu gruplarda kabul edilebilmek
için, e¤er fark›ndalarsa, lezbiyenlikleri hakk›nda suskun kalm›ﬂlard›. Baz› lezbiyenler hippi olmuﬂlard›. Radikal altm›ﬂlarda
bile heteroseksüellik ço¤u insan için düﬂünülebilir tek cinsel
yönelimdi. Feminizm 1960'lar›n sonunda tekrar do¤du¤unda
lezbiyenler “kiﬂisel olan politiktir” slogan›n› ilk kez duygusal
/cinsel kimliklerini aç›¤a vurabileceklerini anlatmak için
benimsediler. “Dyke” ve “queer” olma haklar›n› ilan ettiler.
Ancak yurttaﬂ haklar› ve savaﬂ karﬂ›t› hareketleri örnekleri
olmadan lezbiyenler radikal toplumsal de¤iﬂimi hayal
edemezlerdi. Daha önceki hareketler davalar›n›n hakl›l›¤›na
inanmalar›na yard›m etti ve örgütlenme, gösteri yapma tekniklerini ö¤retti.
Kad›n hareketinde lezbiyenler
Feminizm lezbiyenlere neden bu kadar çekici gelmektedir?
Bunun birçok nedeni vard›r. Feminizm kad›nlar›n yaﬂamlar›n›
marjinal de¤il, merkezi bir yere oturtmuﬂ; evlenmek için yap›lan
bask›y› aç›¤a sermiﬂ ve bekarlar›n art›k ikinci s›n›f insan
olmad›klar›n› söylemiﬂtir; bask› ve içselleﬂtirilmiﬂ kendinden
nefret kavramlar›n› ortaya atm›ﬂ; kad›nlara çal›ﬂma ve özel
yaﬂam hakk›nda büyük oranda geniﬂletilmiﬂ bir seçim
yelpazesini sunmuﬂ ve kad›nlar aras›nda grup bilincini ve
dayan›ﬂmas›n› art›rm›ﬂt›r. Bunlar›n tümü, bir kaç çok güçlü
bireyin d›ﬂ›nda 1950'lerde lezbiyenler aras›nda mümkün
olmayan daha derin düzeyde bir kendini kabulleniﬂin geliﬂimi
için gerekli olan temellerdi. Kad›n hareketi kad›nlara heteroseksüel, eﬂcinsel, biseksüel ya da aseksüel olabileceklerini ve
bunlar›n eﬂit ölçüde meﬂru seçimler oldu¤unu söylemiﬂtir.
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Baz› heteroseksüel feministler aç›¤a ç›kan lezbiyen kardeﬂlerini
hakaretle reddetseler de kad›n hareketi lezbiyenleri kendilerini
ifﬂa etmeleri için cesaretlendirdi. Aç›¤a ç›kma bir han›mefendiye
yak›ﬂ›r tarzda davranman›n nihai reddediliﬂiydi. Aç›¤a ç›kma
kiﬂinin kendi yazg›s›n› belirleme hakk›n›n meydan okuyan
ç›¤l›¤›yd›. Her lezbiyen feminist bu seçimi yapmad› ancak
ço¤unluk, lezbiyenli¤in etraf›n› yüzy›llard›r saran cehalet ve

önyarg›n›n ancak lezbiyenlerin gerçek say›s› bilinirse sona
erebilece¤ine inand›klar›ndan bunun çok gerekli bir siyasal
beyan oldu¤una inanmaktad›rlar.
1970'den önce büyük say›larda lezbiyeni harekete geçirmek
olanaks›zd›: tabular fazlas›yla güçlü ve korkular fazlas›yla
büyüktüler, ço¤u e¤itimli kad›n bir lezbiyen karakteri betimleyen
tek bir kitap bile okumam›ﬂ, bundan daha az s›kl›kla da bir
lezbiyenle tan›ﬂm›ﬂt›. Ancak kad›nlar büyük say›larla yaﬂamlar›n›
konuﬂmak için bir araya geldikçe lezbiyenler hakk›ndaki mitlere
karﬂ› ç›k›lmaya baﬂland›. Lezbiyenler art›k yeralt› dünyas›n›n
sakl› ve hastal›kl› yarat›klar›, ya da anormallik üzerine psikoloji
metinlerinin uygunsuz insanlar› de¤il, sinemada, yürüyüﬂlerde,
iﬂyerlerinde ve okulda beraber yaﬂad›¤›m›z insanlard›r. Hatta
onlar anne ve eﬂ olarak da yan›m›zdayd›lar. Kad›nlar hasta ve
nörotik diye yarg›lanan duygular›n asl›nda tümüyle do¤al ve
yaﬂam› güzelleﬂtirici oldu¤unu keﬂfettiler. Kad›nlar kad›nlar›
yaﬂamlar›n›n merkezine koyma arzular›n›n onlar› erkek düﬂman›
ya da taklit erkek yapmad›¤›n› gördüler. Bu arzu onlar› narsist,
geliﬂimleri tutuk kalm›ﬂ, ya da çocuklar› taciz etmeye e¤ilimli
yapmad›. Lezbiyenlik s›radand›r -bu, kad›n özgürleﬂmesine
kat›lanlar›n büyük keﬂfidir.
1960'lar›n sonunun öncesinde kad›nlar zorunlu heteroseksüelli¤in a¤lar›ndan kurtulmak için yeterli ba¤›ms›zl›¤a çok
seyrek sahipken kad›nlar›n ba¤›ml› toplumsal durumlar› lezbiyen
kimli¤inin oluﬂumunu engelliyordu. Feminizm radikaldi çünkü
kad›nlara erkek egemenli¤inin ve erkeklere boyun e¤menin
kaç›n›lmaz ya da do¤a kaynakl› olmaktan çok uzak, de¤iﬂebilir
kompleks toplumsal, tarihsel, siyasal ve ekonomik güçlerin
ürünü oldu¤unu ö¤retti. Kad›nlar bunu bir kez anlay›nca
heteroseksüel egemenli¤inin kendisine karﬂ› konulabilece¤ini
gördüler. Heteroseksüellik sözcü¤ünü kullanmak ve onu bir
kurum olarak görmek bile özgürleﬂtiricidir. Çünkü daha önceleri
karﬂ› cinsler aras›ndaki ba¤ hava ve su gibi do¤an›n isim
koymaya gerek olmayan bir gerçe¤i olarak görülüyordu.
‹simlendirmenin ard›ndan gelen ad›m lezbiyenli¤in heteroseksüelli¤in bir alternatifi, bir kaç kad›n›n sapk›n tercihi de¤il,
büyük say›lardaki kad›n için olanakl› bir seçim olarak
kavranmas›d›r. Böylece lezbiyenlik kiﬂisel bir tercihten daha
fazla bir ﬂey, erkek egemenli¤ine karﬂ› bir duruﬂ olarak görülebilir. ‹lk lezbiyen feministler aile, kilise ve devlet taraf›ndan
kad›nlar için konan s›n›rland›r›c› kurallardan tümüyle kaçamaya-
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caklar›n› ve baﬂkald›r›dan ötürü eziyet görebileceklerini anlad›lar.
Ancak kad›nlara duyduklar› çekime göre hareket etmek lezbiyenleri pek çok s›n›rdan özgürleﬂtirdi. Baz› zamanlar olumsuz
sonuçlara duyulan korku cezalar›n kendilerinden çok daha
zarar vericidir.
Lezbiyenlik vard› fakat kad›n hareketinden önce geliﬂememiﬂti
(ayr›cal›kl› zümrelerin d›ﬂ›nda) çünkü kad›nlar kendilerini
sadece bireyler olarak görüyorlard›. Hareket grup bilincini
yaratt›. Bireyler olarak kad›nlar› seven kad›nlar susturulabilir,
cezaland›r›labilir, korkutulabilir veya yaln›z b›rak›labilirler.
Lezbiyenler ancak kad›n özgürleﬂmesi kitle hareketinin parças›
olarak görece güvenlikte varolabilirler. Kad›n özgürleﬂmesinden
önce kiﬂinin kendini “lezbiyen” olarak adland›rmas› hor görülen
bir kimli¤in büyük a¤›rl›¤›n› üstlenmek demekti; lezbiyenlerin
hasta ve günahkar olduklar› kan›lar› güçlüydüler. Sadece dramatik ve geniﬂ ölçekli bir savaﬂ›m bu büyüklükteki önyarg›y›
da¤›tabilirdi. Lezbiyenli¤e vurulan damga yeni hareket taraf›ndan
tümüyle silinemese de lezbiyenler kendilerini, içselleﬂtirdikleri
homofobinin büyük bölümünden özgürleﬂtirdiler. Daha önceki
zamanlarda da kad›nlar birey olarak kendilerinin normal ve
mutlu olduklar›na inan›yorlard› -örne¤in Gertrude Stein ve
Alice B. Toklas- ancak onlar›n tek tek sesleri yayg›n bir karﬂ›l›k
bulmam›ﬂt›.
Feminizm kad›nlar› kendilerinden önce gelen kad›nlara onlar›n
tarihlerini ö¤renerek sayg› göstermeye teﬂvik etti¤i için, di¤er
kad›nlara tutkulu bir sevgi besleyen an›lmaya de¤er kad›nlar
hakk›ndaki bilgiler lezbiyen feministler aras›nda yayg›n bir
biçimde paylaﬂ›lmaya baﬂland›. Bu keﬂifler lezbiyenli¤in,
1950'lerin lezbiyenlerinin tahmin edilebilece¤inden daha yayg›n
oldu¤unu gösterdi. Herhangi bir tan›nan kiﬂinin lezbiyenli¤i
kan›tlans›n ya da kan›tlanmas›n kirli, tehditkar bir yarat›k olarak
lezbiyen stereotipi geçmiﬂte pek çok kad›n›n aﬂ›k ve partner
olarak baﬂka kad›nlar› seçti¤inin keﬂfedilmesiyle tuzla buz
oldu. Böylelikle ilk lezbiyen feministler kendilerini yaln›zca
1950'lerin normlar›ndan radikal biçimde ayr›l›yor olarak de¤il,
ama ayn› zamanda kad›nlar aras›nda “tarihten saklanm›ﬂ” bir
aﬂk gelene¤ini devam ettiriyor olarak da görmeye baﬂlad›lar.

150

Lezbiyenlik 1970'lerin baﬂ›nda çok radikal göründü¤ü için
heteroseksüel feminist liderler, acemi feminist hareket üzerinde
lezbiyenli¤in etkisini, hareket daha fazla ilgi çeksin diye,

azaltmaya çal›ﬂt›lar. Örne¤in Betty Frieden lezbiyenleri “lavanta
tehdidi” olarak adland›r›yordu, ki bu etiket bir çok lezbiyen
taraf›ndan coﬂkuyla benimsendi. Ancak feministlerin sözcüleri
için kendilerini, enerjileri kad›n hareketinin lokomotifi olan bir
gruptan uzak tutmak zordu; ilk kad›n merkezi, kitabevi, kürtaj
klinikleri, festivalleri, yürüyüﬂleri ve protestolar› gazetecileri
kad›n hareketinin bir lezbiyen oyunu olup olmad›¤›n› her sorular›nda görünmez olmak istemeyen lezbiyenlerce organize
edilmiﬂti. Baﬂlang›çta ait seviyedeki profillerini korumuﬂlard›,
ama kendi aralar›nda gazetecilerin hakl› oldu¤u ﬂakas›n›
yaparlard›. Ancak 1970'lerin ortas›na gelindi¤inde lezbiyenler
hareket içinde liderlik konumlar›nda daha görünür hale geldiler
ve say›lar›n›n çoklu¤unun daha fazla fark›na vard›lar. Rozetlerine
“dolaplar elbiseler içindir”* diye yazd›lar. Baz› topluluklarda
kad›n hareketi lezbiyenler demekti ve baﬂka pek çok grupta
da üye say›s›n›n yar›s›ndan fazlas›n› lezbiyenler oluﬂturuyordu.
Halk›n içinden ç›km›ﬂ feminist liderlerden lezbiyen olanlar asla
heteroseksüel liderlerin gördü¤ü medya ilgisiyle karﬂ›laﬂmad›lar.
“Feminizm teori, lezbiyenlik de pratiktir” gibi sloganlardan
medyada söz edilmemiﬂti. Kad›nlararas› ba¤›n en üst formunun
lezbiyenlik oldu¤unu söyleyerek bu slogan do¤al olarak
heteroseksüel feministlerle lezbiyenler aras›nda gerginlik
yaratm›ﬂt›, ancak insanlar›n iki önemli noktay› görmelerini
sa¤lad›: lezbiyenlerin yaﬂamlar› sekse indirgenemez ve lezbiyenler erkek olmaya çal›ﬂmamaktad›rlar.
Feminizm lezbiyenler için, di¤er kad›nlar için oldu¤undan
daha önemli bir dava olma e¤ilimindeydi çünkü feminizm
lezbiyenlerin her ﬂeyiydi. Heteroseksüel kad›nlar hakl› olarak
“düﬂmanla yatmak” suçlamalar›ndan al›nd›lar, ancak e¤er
kad›n hareketi yenilirse yeniden oynayabilecekleri toplumca
onaylanm›ﬂ kad›n rolünden faydaland›klar›n› da inkar edemezlerdi. Lezbiyenlerin, sadece feminist hareketin sa¤layabilece¤i
yeni bir güvenlik ve güçlülük hissine ihtiyaçlar› vard›. Bu yüzden
feminist harekete büyük bir ﬂevkle kat›ld›lar ve bu dava pek
çok lezbiyenin tüm yaﬂam›n› kaplad›. Lezbiyenler hareketin en
radikal kanad›n›n, kad›n yaﬂamlar›n›n erkekler taraf›ndan
denetlenmesine son verilmesi talebinin öncülü¤ünü yapt›lar.
Lezbiyenler yaln›zca kad›n kitaplar›n›, kad›n dergilerini okudular,
yaln›zca kad›n müzi¤ini dinlediler. Kad›nlar›n iﬂletti¤i mekanlar›n
sürekli müﬂterisi olduular. Sendikalarda liderlik konumlar› için
kad›nlara oy verdiler. Cinsiyetçi reklamlar›n üzerine “kad›nlar›
aﬂa¤›l›yor” yazan pulcuklar yap›ﬂt›rd›lar. Çocuk kitaplar› ve
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televizyondaki cinsiyetçili¤i protesto ettiler. Boykotlar›n
organizasyonunu yapt›lar. Güzellik yar›ﬂmalar›na karﬂ› gösteriler
yapt›lar. Büyük yay›nevleri için kabul edilemez olan kendi
çal›ﬂmalar›n› basmaya baﬂlad›lar. Yüzlerce kolej ve üniversitede
kad›n araﬂt›rmalar› programlar› için savaﬂ›m verdiler. Baz›
lezbiyenler yurttaﬂ haklar› ve Vietnam Savaﬂ› karﬂ›t› hareketlerin
içinde çal›ﬂmaya devam ettilerse de yuvalar›n›n kad›n hareketi
oldu¤unu hissediyorlard›.
1970'lerden 1990'lara Lezbiyen Feminizm
Kendileri gibi insanlar›n çok büyük say›larda oldu¤unu gören
1970'lerin lezbiyenleri monolitik (tek parçal›) bir lezbiyenlik
anlay›ﬂ› edinmiﬂlerdi. Ortak paydalar› lezbiyenlik olan herhangi
iki kad›n›n çok aﬂk›n bir ba¤› paylaﬂt›klar›na ve baﬂka hiç bir
niteli¤in ya da deneyimin bunun kadar önemli olamayaca¤›na
inan›yorlard›. Horgörülen bir kimli¤i seçmelerinden ötürü
iﬂaretlendiklerini bilen lezbiyenler, lezbiyen oldu¤unu söyleyen
herhangi bir baﬂka kad›na derin ve ani bir yak›nl›k hissediyorlard›. Bu ba¤›n gücü kiﬂinin lezbiyen kimli¤ini yeni aç›k
etmesinden kaynaklan›yordu. Bunlar›n yan›nda ailelerinin ve
dostlar›n›n reddetti¤i kad›nlar kendilerini yaln›zca lezbiyen
k›zkardeﬂlerinin anlayabilece¤ini hissediyorlard›. 1990'lar›n
lezbiyenleri zaman zaman 1970'lerin lezbiyenleri taraf›ndan
benimsenen kat› giyim kurallar› hakk›nda ﬂaka yaparlar: Jean,
bot ayakkab›, flanel gömlek ve k›sa saç. Oje, ruj ve makyaj
yasakt›, ayr›ca sütyen giyilmezdi. Giyim tarzlar› hippi uyumsuzlu¤unu yans›t›yordu, ama daha önemlisi o, geleneksel kad›n
rolüne karﬂ› bir isyan iﬂaretiydi. Kad›nlar aﬂ›klar› gibi giyinme
ve görünme iste¤ini taﬂ›yorlard›; androjenlik de¤er görüyordu.
Sonradan “clone görünümü” ya da “ikiz görünümü” diye
adland›r›lacak olan ﬂey bir giyim tarz›ndan daha fazla anlam
taﬂ›yordu. Amaç lezbiyen özdeﬂli¤ini ifade etmek ve di¤er
lezbiyenleri ay›rt edebilmekti. Psikolojik yönden de geçmiﬂteki
görünmezliklerini telafi etmek ve varoluﬂlar›n› kutlamak için
aynadaki akislerine benzer imgeleri görmek onlar için önemliydi.
Tüm lezbiyenler, elbette ki, bu giyim tarz›n› benimsememiﬂlerdi,
ancak kad›n hareketinin ilk y›llar›nda lezbiyenlere ait bir
görünümün varl›¤›ndan söz edilebilir.
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Monolitik lezbiyenlik anlay›ﬂ›na ilk ve en zorlu baﬂkald›r›lardan
biri Cherrie Moraga ve Gloria Anzaldue'n›n derledikleri 'This
Bridge Called My Back: Writing by Radical Women of Color'

adl› antolojidir. Bu kitaba katk›da bulunan pek çok lezbiyen
kendilerini lezbiyenliklerinin yan›s›ra kültürel ve ›rksal
kökenleriyle de tan›mlamaktad›r. Kitapta feminist ve lezbiyen
feminist topluluklar içerisindeki ›rkç›l›k, etkileyici bir dille
anlat›lmaktad›r. Ayn› y›l düzenlenen Ulusal Kad›n Araﬂt›rmalar›
Birli¤i toplant›s› ›rkç›l›k konusunda bilinç yükseltimine ayr›ld›.
Lezbiyen feministler aralar›ndaki farkl›l›klar›n çok ac›l›, öfkeli
ve içe iﬂleyen yüzleﬂmelerle ay›rd›na vard›lar. Adrienne Rich
ve Audre Lorde ›rkç›l›k ve lezbiyen karﬂ›t› önyarg› hakk›nda
konuﬂtular. Çok say›da beyaz lezbiyen bu konferansta, onlara
kusursuz bir birleﬂtirici güç olarak görünen lezbiyenli¤in göründü¤ünden daha karmaﬂ›k oldu¤unu ve tümüyle onun üzerine
yo¤unlaﬂman›n bir dereceye kadar s›n›fsal bir ayr›cal›k oldu¤unu
gördüler.
Irk›n lezbiyenli¤in yaﬂan›ﬂ›nda kökten bir ayr›m yaratmas›
gibi s›n›f da lezbiyenler aras›nda ayr›m yarat›r. Lezbiyenler
orta s›n›f ve üst s›n›ftan oldu¤u kadar iﬂçi s›n›f›ndan da gelirler.
Ancak lezbiyen feminizmi yaratan yazma, konuﬂma, ﬂark›
yazma ve siyasal örgütlenme bir yere kadar boﬂ zaman ve
ekonomik bask›dan özgürlük gerektirir, ki bunlar da iﬂçi
s›n›f›ndan kad›nlar için de¤il orta s›n›f kad›nlar için daha ulaﬂ›labilir ayr›cal›klard›r. ‹ﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar kendilerinin her
gün karﬂ›laﬂt›klar› özgeliﬂim engelleri ve stresinden orta s›n›f
kad›nlar›n habersiz oldu¤unu ve “K›zkardeﬂlik Güçlüdür”
benzeri sloganlar›n gözden saklad›¤› farkl›l›klar üzerinde orta
s›n›f kad›nlar›n düﬂünmek istemediklerini görmektedirler.
Örne¤in baz› çal›ﬂan kad›nlar için iﬂyerinde aç›¤a ç›kmak ulaﬂ›lmaz bir lükstür. Bunun yan›nda kad›n konserleri, kitaplar›,
toplant›lar› ve kutlamalar›n›n maliyeti onlar› ço¤u zaman
d›ﬂar›da b›rak›lm›ﬂ hissettirmektedir.
Ancak tüm bunlara ra¤men iﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar lezbiyen
feminizmin ilk günlerinden bu yana en önde mücadele
vermiﬂlerdir. -Örne¤in ﬂair Judy Grahn ve Pot Parker, roman
yazar› Rita Mae Brown, üniversitelerde lezbiyen feminist
adac›klar› yaratan kad›n araﬂt›rmalar› ö¤retim üyelerinin pek
ço¤u iﬂçi s›n›f› kökenlidir. Ad›n yay›nc›l›¤›n›n 1970'lerin
baﬂ›ndaki çok küçük bir giriﬂimden 1990'lar›n ulusal ölçekte
bir yazar, yay›nc›, editör, da¤›t›mc›, arac› ve eleﬂtirmen a¤›na
geliﬂiminde iﬂçi s›n›f›ndan kad›nlar büyük rol oynam›ﬂlard›r.
Emekçi lezbiyenlerin çabas› kad›n müzi¤inin ufak bir dinleyici
grubu için seyrek bar konserlerinden, gücü her y›l yap›lan
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Michigan Kad›n Müzi¤i Festivali'nde ortaya ç›kan, büyük bir
endüstriye dönüﬂmesine yard›m etmiﬂtir.
1980'lerin lezbiyen toplumunda ›rk ve s›n›f›n yan› s›ra baﬂka
ayr›mlar da ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Yahudi lezbiyenler öykülerini
'Nice Jewish Girls' adl› antolojide derlediler; lezbiyen anneler
bir araya gelmeye baﬂlad›lar; engelli lezbiyenler konuﬂmaya
ve yazmaya baﬂlad›lar. Katolik lezbiyenler kendi organizasyonlar›n› kurdular. Lezbiyenler köklerini aramaktayd›lar.
Lezbiyen kimli¤i art›k tek baﬂ›na yeterli gelmiyordu. Bat›
k›y›s›nda çok say›da lezbiyen budizme döndü. Yaﬂl› lezbiyenler
60 yaﬂ›n alt›ndakileri d›ﬂar›da b›rakan konferanslar düzenlediler.
Terapi gruplar› popülerlik kazand›. Lezbiyen feminizm tüm bu
geliﬂmelerce parçalanm›ﬂ görünmekteydi; 1970'lerin yüce
ruhlu birli¤i ve militanl›¤› yitip gitti. Baz› lezbiyenler 1980'lerde
pek çok lezbiyenin kendi iç dünyalar›yla daha çok meﬂgul
olmalar›ndan yak›nmaktad›rlar. Di¤erleri içinse lezbiyen
feministlerin zaman içinde de¤iﬂmeleri ve feminizm taraf›ndan
kendilerini geliﬂtirmeleri için teﬂvik edilen kad›nlar›n bu sürece
1980'lerde, siyasal örgütlenmenin zarar›na da olsa, devam
etmek istemeleri kaç›n›lmazd›.
1990'lar›n daha üst düzeydeki konumundan bak›ld›¤›nda
1970'lerin gayretkeﬂ kamusal lezbiyenli¤i, kad›n özgürleﬂmesinden esin alan radikal aktivist lezbiyenlikten ay›rmak için
bazen “yaﬂam tarz› olarak lezbiyenlik” diye adland›r›lan daha
az politik ve daha özel bir hareketin izledi¤i görülür. Lezbiyenlik
sars›c›l›¤›n› yitirdikçe ve baz› büyük kentlerle üniversite
kampüslerinde ustal›kla savunuldukça ve hatta yüceltildikçe,
yeni gelenler lezbiyenli¤in saflar›na kat›lmak için radikal bir
öfke duymak zorunda hissetmediler. Daha önce kad›n
hareketinde yer almam›ﬂ, 1980'lerde lezbiyenli¤e yeni ad›m
atan kad›nlar ço¤unlukla kendilerini bask› gören bir gruba
aitmiﬂ gibi görmediler ve bu yüzden politik örgütlenmelere
kat›lmad›lar. Bu kad›nlar kendilerini daha çok sosyal gruplara
kat›l›m üzerinden geniﬂ bir lezbiyen toplumuyla tan›mlama
yönelimindeydiler. Di¤er lezbiyenler siyasal olaylardan haberdar,
ama etkin de¤ildiler. Radikal lezbiyenli¤in 1980'lerdeki gerileyiﬂi
“Reaganizm'in tarihi yak›nsamas›, lezbiyen feminist etkinliklerin
eskimesi, lezbiyen topluluklar içerisinde bölünmelerin olmas›
ve yeni bir ﬂeylere duyulan arzu” ile aç›klanmaktad›r.
.
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Yeni bir ﬂeylere duyulan arzu 1980'lerde pek çok biçimde

ortaya ç›kt›. Baz› lezbiyenler k›rsalda yaﬂamak için büyük
kentleri terk ettiler. Anne olmamaya karar vermiﬂ olanlar yapay
döllenme olanakl› hale gelince seçimlerini gözden geçirdiler.
Aç›k lezbiyenlik fabrika, ﬂirket ve okullardaki iﬂleriyle bir arada
gidemedi¤i için baz›lar› kendi iﬂlerini kurdular. 1970'lerde
tekeﬂlilik d›ﬂ› yaﬂam› sa¤l›kl› lezbiyenlikle bir tutan baz›
lezbiyenler 1980'lerde tekeﬂli birlikteliklere girdiler. Ailelerini
uzun zaman önce terk etmiﬂ olanlar Katolik Kilisesi içinde
radikal bir ak›m olan kad›n kilisesi; tanr›ça maneviyat› (yaﬂamlar›n› onurland›rmak için kad›nlarca yarat›lm›ﬂ gelenekler,
inançlar ve törenler için kullan›lan bir terim); eﬂcinsel sinagoglar,
liberal Protestan cemaatler içerisindeki eﬂcinsel gruplar ve bir
eﬂcinsel kilisesi olan Metropolitan Cemaati Kilisesi gibi alternatif
maneviyat biçimleri keﬂfettiler. Baz› lezbiyenler ise sad›k
materyalistler olarak kald›lar. Bu birbirinden farkl› seçimlerin
alt›nda yatan etken lezbiyenli¤in bir baﬂ›na, lezbiyen feminizmin
ilk günlerinde göründü¤ü gibi, kiﬂinin tüm duygusal, psikolojik
ve manevi gereksinimlerini karﬂ›layamayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas›d›r.
1980'lerde radikal lezbiyen feminizm gerilese de, geniﬂ ölçekli
lezbiyen feminist hareket ivme kazand›. Bunun sebebi lezbiyen
feminizmin yükselen sa¤ dalgay› atlatmas› ve 1980'lerde aç›¤a
ç›kan pek çok kad›n›n yeni organizasyonlar oluﬂturmas›yd›.
Onu seçen kad›nlara s›radan ve normal göründü¤ü ölçüde
lezbiyenlik, sadece birbirlerinin oturma odalar›nda buluﬂan ya
da barlarda eﬂdost edinen bir avuç kad›ndan çok bir kurum,
Amerikan yaﬂam›n›n bir demirbaﬂ› haline geldi. Bir zamanlar
büyük ölçüde kentsel bir hareketken, 1980'lerde lezbiyen
feminizm küçük kasabalara ve ülkenin k›rsal bölgelerine yay›ld›.
Buna ra¤men büyük kentlerin d›ﬂ›ndaki lezbiyenler hareket
içinde genelde daha alt bir profile sahiptiler. 50 yaﬂ›n üstündeki
kad›nlar lezbiyen etkinliklerinde eskiye göre çok daha s›k
görünmeye baﬂlad›lar. 1980'lerde yeni yetme lezbiyenlerin
aç›¤a ç›kmalar› daha kolayd› çünkü lezbiyenlik üzerine bilgi
daha önceki zamanlara göre çok daha ulaﬂ›labilir hale gelmiﬂti.
Lezbiyen Ayr›l›kç›l›k
1990'larda iki tür lezbiyen feminizm tan›mlanabilir. Kendileri
için egemen Amerika ile bir ﬂekilde hem ba¤lant›l› hem de
ondan ayr› bir yer bulanlar ve ayr›l›kç›lar diye tan›nan daha
radikal kad›nlar. Bu farkl›l›¤› aç›klaman›n bir yolu ﬂudur: ‹lk
grup feminizmi ideoloji olarak benimserken ayr›l›kç›lar
lezbiyenli¤in kendisini bir ideoloji haline getirmektedirler.
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1960'lar›n sonunda ya da 1970'lerin baﬂ›nda aç›¤a ç›kan pek
çok lezbiyen feminist o y›llara göre politik yönden daha az
etkin hale geldiler. Feminizme ba¤l› kald›larsa da, bir zamanlar
oldu¤u gibi- feminizm art›k tek kayg›lar› olmaktan ç›km›ﬂt›.
Ayr› bir neden bu kad›nlar›n 1950'li y›llarda olanakl› olandan
daha iyi iﬂlere sahip olmalar› ve çal›ﬂman›n enerjilerinin büyük
bölümünü al›p götürmesidir. Bir baﬂka neden ise basitçe kad›n
hareketinin baﬂlad›¤›nda olduklar›ndan yirmi y›l daha yaﬂl›
olmalar›d›r. Bunlar›n yan›nda çok say›da kad›n, önemli bir ba¤
olabilse de, politikan›n paylaﬂ›lan merkezi etkinlik olmad›¤›
birliktelikler kurmuﬂtur. Bu kad›nlar›n politik enerjileri s›kça
çevre kirlili¤i kaynakl› (çeﬂitli kimyasal duyarl›l›klar) hastal›klar
ya da Amerikan kad›nlar aras›nda gö¤üs kanseri salg›n› gibi
daha yeni sorunlara yöneldi. Sansür, ormanlar›n korunmas›
veya yaﬂl›l›k da lezbiyenlerin üzerinde çal›ﬂt›klar› konular
aras›ndad›r. Amerika Irak'› bombalamaya baﬂlad›ktan sonra
binlerce lezbiyen feminist savaﬂ karﬂ›t› gösterilerde yer ald›.
Geçmiﬂ yirmi y›l›n toplumsal de¤iﬂimlerinin lezbiyenlere
lezbiyenliklerini yaﬂamlar›n›n di¤er yönleri ile bütünleme olana¤›
vermiﬂti. Lezbiyenlik bir zamanlar oldu¤u gibi lezbiyenlerin
tek ay›r›c› niteli¤i de¤ildi. Bu lezbiyen feministlerin birço¤u
kendilerini bir yere kadar eﬂcinsel özgürleﬂme hareketiyle
tan›mlarlar.
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Di¤er kad›nlar içinse yaﬂamlar›na dair en önemli tek ﬂey
lezbiyen olmalar›d›r. Her yaﬂtan ve farkl› geçmiﬂlere sahip
kad›nlar bu görüﬂü benimsemekte ve pek ço¤u kendilerini
ayr›l›kç› olarak tan›mlamaktad›r. “Ayr›l›kç›” sözcü¤ü bu
lezbiyenlerin kendilerini olanakl› her yolla geyler de dahil olmak
üzere tüm erkeklerden ve heteroseksüel kad›nlardan uzak
tuttuklar› anlam›na gelir. Ayr›l›kç›lar zaman zaman politikalar›n›
onaylamad›klar› lezbiyen feministlerle de iliﬂkilerini kesmektedirler. Benzer biçimde ayr›l›kç›lar koalisyon kurmaya da örne¤in solcularla ya da pasifistlerle- inanmamaktad›rlar.
Ayr›l›kç›lar sadece lezbiyen gruplar›n›n lezbiyen sorunlar›na
öncelik tan›yaca¤›na ve lezbiyenli¤in hayatta kalmas›n›n yolunun
onu tek dava olarak görmek oldu¤unu söylerler. Ayr›l›kç›lar
için lezbiyenlik bir ideoloji gücüne sahiptir. Bunun sonucunda
bu ak›m›n kuramc›lar› birçok lezbiyen feministin kiﬂisel iliﬂkilere
büyük önem vermelerinin hatal› oldu¤unu düﬂünmektedirler.
Örne¤in 'The Social Construction of Lesbianism' (Lezbiyenli¤in
Toplumsal Kuruluﬂu, 1987) adl› kitab›nda Celia Kitzinger
lezbiyenli¤in özündeki anlam›n›n kiﬂisel cinsellik de¤il politik

bir duruﬂ oldu¤unu söylemektedir. Lezbiyenli¤in ere¤i ataerkiyi
y›kmakt›r; onu kiﬂisel bir seçim sorunu olarak göstermek
lezbiyenli¤i depolitize eder (siyaset d›ﬂ›na taﬂ›r). Bu yüzden
Kitzinger için lezbiyenli¤i kabul eden ama kiﬂisel mutluluk ve
doyumu vurgulayan liberal sosyal bilimciler, lezbiyenli¤e
hastal›k diyen homofobik öncelleri kadar ﬂüphelidirler.
.
1970'lerde ayr›l›kç›l›¤›n popülerli¤i toprak kolektifleri, yay›n
kolektifleri, alternatif iﬂ alanlar› ve lezbiyen kaynak merkezleri
gibi organizasyonlar üzerinden radikal bir kad›n kültürünün
yarat›lmas›na yol açt›. Lezbiyenler ilk kez kendileriyle duyduklar›
gururu ve kendilerini di¤er lezbiyenlerle tan›mlama hislerini
destekleyen neredeyse tümüyle lezbiyen bir dünyada yaﬂayabiliyorlard›. 1970'lerde ayr›l›kç› olan kad›nlardan baz›lar›
sonrada hareketten ayr›ld›lar, ancak kalanlar s›k› bir ﬂekilde
ba¤l›l›klar›n› korudular. 1990'larda ise ayr›l›kç›lar lezbiyen
feminizmin en yetkin sözcüleri aras›ndad›rlar. Ayr›l›kç›larla
di¤er lezbiyen feministler aras›ndaki farkl›l›klar önemlidir,
ancak zaman zaman bu farkl›l›klar bir tonlama sorunu olarak
görünmektedir. Erkek egemenli¤ine duyulan öfkenin sessizce
ya da hiddetle ifade edilmesi, örne¤in. Aralar›ndaki farkl›l›klara
karﬂ›n tüm lezbiyen feministler kad›n deneyiminin norm al›nd›¤›
ve aile, kilise, devlet gibi kurumlar› heteroseksüelli¤in dayat›c›lar›
olarak görüldü¤ü radikal bir kültüre aittirler.
*Dolapta yaﬂamak (living in the closet) kiﬂinin eﬂcinselli¤ini
saklamas› anlam›na gelir.
Not: Bu metin Kaos GL dergisinin Eylül-Ekim 1997 tarihli 37 ve 38. Say›lar›nda
yay›mlanm›ﬂt›r.
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Feminizm ya da heteroseksist ataerkilli¤e direnmek
Ahu Tatl›
Kaos GL Dergisi, Say› 7, Bahar 2001

Bu yaz›da feminizm nedir sorusunu cevapland›rmaya çal›ﬂaca¤›m. Asl›nda çok genel hatlar›yla feminizmi kad›nlar› ezen,
sömüren, alta s›ralayan ataerkil cinsiyetçi toplumsal yap›y›
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂan bir ideoloji olarak tan›mlamak mümkün.
Ancak böylesi genel ve terimleri çeﬂitli feminist okullarca
paylaﬂ›lan bir tan›mlaman›n ötesine geçti¤imizde ataerkillik
kavram›na yüklenen anlam, ataerkilli¤i yaratan ve besleyen
faktörler ve ataerkilli¤e karﬂ› yap›lacak mücadelenin biçimi
konusunda çok önemli farkl›laﬂmalar oldu¤unu görüyoruz.
2000li y›llara geldi¤imizde ise belli baﬂl› 4 feminist damardan
bahsedebiliriz. Yaz› boyunca farkl› feminizm biçimlerini tarihsel
zeminine yerleﬂtirerek k›saca anlatmaya ve hangi feminizm
biçimlerinin ayn› zamanda bir heteroseksizm eleﬂtirisi de
içerdi¤ini tart›ﬂmaya çal›ﬂaca¤›m.
Feminizm ad› konulmuﬂ bir kad›n hareketi olarak ilkin 19.
yy. sonlar› ile 20. yy. baﬂlar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. 1. dalga
feminizm olarak da adland›r›lan ve kad›nlar taraf›ndan yürütülen
bu toplumsal ve siyasi mücadele daha çok Avrupa merkezli
olarak geliﬂmiﬂtir. Dile getirilen talepler itibariyle liberal bir
toplumsal tasavvurdan yola ç›k›lm›ﬂ ve kad›nlar için siyasi
kat›l›m, ücretli çal›ﬂma ve e¤itim hakk› istenmiﬂtir. Eﬂitlik
feminizmi olarak da tan›mlayabilece¤imiz bu hareket çerçevesinde kad›nlar›n, erkeklerin sahip oldu¤u haklardan eﬂit
olarak yararlanma hakk› savunulmuﬂtur. Bu çerçevede kad›n›n
özgürleﬂmesi kamusal alana ç›k›ﬂla eﬂleﬂtirilmiﬂ ve siyasi
mücadele bu problematik etraf›nda geliﬂtirilmiﬂtir.
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Özel alan›n sorunsallaﬂt›r›lmas› ve kad›nlar›n özel alanda
maruz kald›¤› ayr›mc›l›¤a ve bask›ya karﬂ› mücadele edilmesi
ise ancak geç 1960'larda ve 1970'lerde kendini ifade etmeye
baﬂlayan radikal feminizm çerçevesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu
y›llarda etkili olan di¤er iki feminist yaklaﬂ›m ise 1. dalga ile
ifadesini bulan liberal feminizm ve s›n›f çeliﬂkisiyle cinsiyet
çeliﬂkisini ayn› teorik ve politik düzlemde bar›ﬂt›rmaya çal›ﬂan
sosyalist feminizmdir. Sosyalist feminizm çerçevesinde ataerkil
sistem eme¤in örgütlenmesi ile iliﬂkilendirilerek tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu anlamda sosyalist feminizm de liberal feminizm gibi
gündemini ve kad›n kurtuluﬂ mücadelesini daha çok kamusal

alan ile s›n›rland›rm›ﬂt›r. Özel alana iliﬂkin eleﬂtirisini ise gene
eme¤e dayal› olarak kurmuﬂ ve örne¤in ev içi iﬂbölümünde
kad›nlara biçilen rolün ciddi bir eleﬂtirisini geliﬂtirerek bunun
kad›nlar›n ezilmesine ne ﬂekilde katk›da bulundu¤unu aç›klamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu y›llarda cinsiyet kimlikleri ve özel alana iliﬂkin en önemli
eleﬂtirinin radikal feminizm taraf›ndan geliﬂtirildi¤ini ve var
olan ataerkil hegemonyay› ortadan kald›rmak için radikal
feministler taraf›ndan dinamik bir politik mücadele geliﬂtirildi¤ini
düﬂünüyorum. Radikal feministler cinsiyetler aras› iﬂbölümü,
aile, cinsellik, ﬂiddet ve özel alanda yaﬂanan kad›nlara yönelik
ayr›mc›l›k gibi konular› gündemlerine alm›ﬂlard›r. Bu dönemde
radikal feminist bak›ﬂ aç›s›na sahip olan lezbiyen feministlerin
de katk›lar›yla ataerkillik eleﬂtirisinin yan› s›ra kayda de¤er bir
heteroseksizm eleﬂtirisi de geliﬂtirilmiﬂtir. Zorunlu heteroseksüelli¤in ataerkil örüntünün en can al›c› parçalar›ndan biri
oldu¤u ve bunun aile ve evlilik arac›l›¤›yla kurumsallaﬂt›r›ld›¤›
ifade edilmiﬂtir. Evlilik içinde yaﬂanan zorunlu heteroseksüellik
ataerkilli¤i yeniden üretip böylece kad›nlar› bask› alt›na
almaktad›r. Evlilik içinde cinsellik arzu ve zevk çerçevesinde
yaﬂanan bir deneyim de¤ildir aksine heteroseksist ataerkil
hegemonyan›n devam›n› ve biyolojik yeniden üretimi sa¤layan
belli baﬂl› araçlardan biridir sadece.
1980'lere gelindi¤inde ise Derrida gibi postyap›salc›
düﬂünürlerin de etkisiyle özellikle Frans›z feministleri taraf›ndan
kültürel feminizm ya da farkl›l›k feminizmi olarak adland›rabilece¤imiz yeni bir feminizm anlay›ﬂ›n›n geliﬂtirildi¤ine tan›k
oluyoruz. Burada hegemonik olan modern bat› toplumsal
yap›s›n›n ikili karﬂ›tl›klar etraf›nda kuruldu¤u ifade edilir. ‹kili
karﬂ›tl›kla kast edilen ﬂey ise tüm anlamland›rma sürecinin
birbirinin z›dd› olan iki terimin tan›mlanmas› üzerinden
yürümesidir. Bu anlamda kad›n erke¤in negatifidir. Erkekte
onaylanan ne varsa kad›n onun z›dd›na sahiptir. Bu yüzden
de eksiktir, aﬂa¤›d›r, ikincildir. Akl›n ve düﬂüncenin üstünlü¤ü
ve onanmas› etraf›nda kurulmuﬂ olan modern toplumsal yap›
ve anlay›ﬂ içinde erkek akl› temsil ederken kad›n›n duyguyla
eﬂleﬂtirilmesi de oldukça manidard›r. Derrida taraf›ndan bat›
metafizi¤i olarak adland›r›lan ve çeﬂitli düzeydeki otorite ve
hegemonya iliﬂkilerinin devam›n› sa¤layan düﬂünce sistemi
içinde kad›n, do¤a, belirsizlik, duygu, yumuﬂakl›k, gizem,
pasiflik, zay›fl›k ve eksiklik gibi s›fatlarla tan›mlan›rken, erkek
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kültür, netlik, ak›l, aktiflik, fethetme, güç ve taml›k ile eﬂleﬂtirilir.
Böylece kad›n, erke¤e k›yasla sahip olmad›¤› nitelikler ve
'eksiklikleri' ile tan›mlan›r.
Durum böyleyken erkek merkezli Freudyen psikanalizin
kad›n›n klitorisini geliﬂmemiﬂ penis olarak tan›mlamas› ve
kad›nlar›n sürekli bir penis hasedinden muzdarip olduklar›ndan
dem vurmas› da pek ﬂaﬂ›rt›c› gelmiyor insana. Luce Irigaray,
Helene Cixous, Julia Cristeva gibi kültürel feministler ise bu
ikilikler üzerine kurulu düﬂünce sistemini ve bunun içinde
kad›na uygun görülen s›fat ve tan›mlamalar› reddederek
olumlama ve de¤er biçme üzerinden yeni bir kad›n kimli¤i
kurgusu geliﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Ataerkilli¤in büyük ölçüde
fallosentrik (fallus merkezli) sistemden kaynakland›¤›n›,
fallosentrik sistemin ise heteroseksüel cinsel iliﬂkide kad›n ve
erke¤in konumland›r›ld›klar› iktidar pozisyonlar› sayesinde
yeniden üretildi¤ini ifade ederler. Bu ise ayn› zamanda heteroseksüel olanla eﬂcinsel olan ayr›m›n s›n›rlar›n› da çizmektedir.
Ve eﬂcinsellik yetersizlik, iktidars›zl›k ve yumuﬂakl›k (t›pk›
kad›nlarda oldu¤u gibi) s›fatlar›yla tan›mlan›r. Bu anlamda
eﬂcinsel kimli¤i ve varoluﬂu kad›nla erkek aras›ndaki cinsel ve
sosyal anlamda kat› ve keskin s›n›rlarla tan›mlanm›ﬂ olan
statükocu iliﬂkiyi buland›rd›¤› için zorunlu heteroseksüellik
prensibi üzerine kurulmuﬂ olan ataerkil sisteme karﬂ› önemli
bir tehdit unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
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Bu anlamda ise ataerkil önkabulleri ve toplumsal olarak kabul
gören kad›n ve erkek kimliklerini aﬂ›nd›rarak feminist hareketin
ortadan kald›rmak için mücadele verdi¤i erkek egemen
toplumsal yap›ya önemli bir darbe indirmektedir. Di¤er taraftan
ise feministler taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan toplumsal cinsiyet
kavram›n›n eﬂcinsel kimlik aç›s›ndan önemli olumlu yans›malar›
oldu¤unu düﬂünüyorum. Toplumsal cinsiyet kavram› ile cinsel
kimliklerin biyolojik kökenli olmad›klar›, aksine toplumsal ve
kültürel kurgulardan ibaret olduklar› dile getirilir. Kad›n ve
erkek, heteroseksüel ve eﬂcinsel kimlikleri ve bunlara iliﬂtirilen
roller ise erkek egemenli¤in hüküm sürdü¤ü, erkekli¤in ve
heteroseksüelli¤in norm olarak tan›mland›¤› bir toplumsal yap›
ve kültürel sistem içerisinde kurgulanm›ﬂt›r. Bunu ifade etmek
ise daha çok biyolojik indirgemeci yaklaﬂ›mlar taraf›ndan öne
sürülen eﬂcinsellik / heteroseksüellik ayr›m›n› parçalamaktad›r.
Toplumsal cinsiyet kavram› ile eﬂcinselli¤in 'do¤al' olmad›¤›
sav›yla d›ﬂlanmas› ve aﬂa¤›lanmas›, heteroseksüelli¤in ise

insan do¤as›n›n gerektirdi¤i cinsellik biçimi olarak yüceltilmesi
eleﬂtirilmekte ve buna karﬂ› ç›k›lmaktad›r. Ve varolan durumda
kad›nlar›n ya da eﬂcinsellerin aﬂa¤›lanmalar›, ezilmeleri ve
bask› alt›na al›nmalar› onlar›n do¤uﬂtan getirdikleri eksiklikler,
zay›fl›klar, anormallikler yüzünden de¤ildir, heteroseksist
ataerkilli¤in statükocu, ahlakç›, ezici ve bask›c› hegemonyas›ndan kaynaklanmaktad›r.
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Cinsel ve politik kimlikler ortak payday› sa¤layabiliyor mu?
Aksu Bora
Kaos GL, Mart-Nisan 2007. Say›: 31

Sorunun yan›t›n› baﬂtan vereyim, ne de olsa polisiye roman
yazm›yoruz: Hay›r. Feminist hareketle eﬂcinsel hareketin ortak
paydas› cinsel kimlikler olamaz.
Feminist düﬂüncenin en radikal ve en heyecan verici yan›,
kad›n ve erkek olmay› birer “do¤al durum” ya da “biyolojik
gerçeklik” gibi alg›lamam›z› sorun etmesidir. Toplumsal cinsiyet
kavram›, s›kl›kla düﬂünüldü¤ü gibi bir sosyalleﬂme sürecine
iﬂaret etmez, yani k›z ya da erkek bebeklerin sosyalleﬂmeyle
kad›n ve erkeklere dönüﬂtüklerini söylemez; asl›nda böyle bir
tespit için toplumsal cinsiyet kavram›na ihtiyac›m›z da yoktur.
Söyledi¤i ﬂey, cinsiyet gibi son derece bireysel ve öznel bir
durumun toplumsal iliﬂkilerle ve iktidarla ba¤lant›l› oldu¤udur.
Yani, bizim bireysel düzeyde deneyimledi¤imiz cinsiyetin,
bütün bir toplumsal düzenle, toplumsal yap›larla ve iktidar
iliﬂkileriyle ba¤lant›s›n› görmemizi mümkün k›lar. Bunu
yapt›¤›nda, cinsiyeti politik bir konu haline getirir. Bu noktada,
art›k feminizm bir “kad›n haklar› savunusu” olman›n ötesine
geçer, bütün bir toplumsal düzeni, kad›nl›¤› oldu¤u kadar
erkekli¤i de, bunlar kadar cinsiyetlendirilmiﬂ hiyerarﬂileri ve
statüleri de alt üst etme imkan›n› taﬂ›yan bir politik hareket
haline gelir.
Bunu söyleyerek baﬂlamak, böylece feminizmin “kimlik”lerle
de¤il, toplumsal iliﬂkilerle ve iktidarla ilgili bir politika oldu¤unu
hat›rlatmak istedim. Kad›nlar›n ve erkeklerin cinsiyetleri
nedeniyle iktidar iliﬂkileri içinde farkl› konumland›r›ld›klar›,
farkl› iktidarlarla donat›ld›klar› do¤ru ancak bunu söylemek,
bu konumlar›n ve donan›mlar›n veri kabul edilmesini gerektirmiyor. Tersine, yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z ﬂey, tam da bunlar›n
politik anlam›n› ve sonuçlar›n› deﬂifre etmek, de¤iﬂtirilebilir
olduklar›n› göstermek ve tabii, de¤iﬂtirmek.
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Cinsel yönelimin bir “kimlik” haline geliﬂi, eﬂcinsellere
uygulanan bask› ve ayr›mc›l›k ile iliﬂkili oldu¤u kadar, eﬂcinsel
hareketin zorunlu heteroseksüelli¤i politik bir sorun olarak
tan›mlamas› ile iliﬂkilidir. Zorunlu heteroseksüellik, bir insan›n
kendi cinsinden birini arzulamas›n›, onunla cinsel iliﬂki kurma-

s›n›, bir yatak odas› meselesi olmaktan ç›kar›r çünkü. Birincisi,
bunu yapt›¤›nda o art›k bir eﬂcinsel olmuﬂtur, ikincisi, e¤er
eﬂcinselse, “cinsel kimlik bozuklu¤u” vard›r. O halde,
cinsiyetlendirilmiﬂ iktidar iliﬂkileri içindeki yeri de buna ba¤l›
olarak belirlenecektir. Bu yerin ne mene bir yer oldu¤una
girmeyece¤im, sadece eﬂcinsellere yönelik bask›n›n ve her
birimizi derinden etkileyen homofobinin yaln›zca bir insan
haklar› sorunu olmad›¤›n›, cinsel arzunun ve deneyimin
denetlenmesinin toplumsal düzenin kuruluﬂundaki temel
önemini bir kez daha gösterdi¤ini söylemekle yetinece¤im.
Kad›nlar ve eﬂcinsellerin bu iliﬂkiler içindeki yerleri, yaln›zca
biyolojik varl›klar›na yahut cinsel yönelimlerine göre belirlenmez
elbette. Bunlar, s›n›f, yaﬂ, e¤itim, etnik köken, yaﬂanan yer…
pek çok baﬂka de¤iﬂkenle birlikte, farkl› bileﬂimler, dolay›s›yla
farkl› donan›mlar ve konumlar yarat›rlar.
Feminist hareket ile eﬂcinsel hareket aras›ndaki ortak payda,
ikincilleﬂtirilmiﬂ ya da ayr›mc›l›¤a u¤rayan kimliklerin temsilcileri
olmalar› de¤il, bütün bu kimliklerin politik anlam›n› deﬂifre
etmeleri ve bunlar› verili gerçekler olmaktan ç›karmalar›d›r
bence. Daha do¤rusu, ancak bunu yapabildiklerinde bir ortak
paydadan söz edebiliriz. Yani, feminizmi bir kad›n haklar›
savunusu olman›n ötesine taﬂ›yabildi¤imizde; eﬂcinsel hareket
ayr›mc›l›kla mücadelenin ötesine geçip heteroseksizmin
kendisini sorgulayabilecek bir güce ve güvene kavuﬂtu¤unda.
Bunu becerebildi¤imizde, bugünün gerçekli¤ini sahiden
“gerçek” gibi alg›lamam›za neden olan kimlik politikalar›n› aﬂ›p
özgürleﬂmeyi hedefleyen bir politik hatta girebiliriz. O zaman,
bizi ortaklaﬂt›racak politik kimli¤imiz, ezilmeye ve ayr›mc›l›¤a
u¤ramaya karﬂ› ç›kmaktan daha fazlas›n› içerebilir: Dünyay›
de¤iﬂtirme niyeti taﬂ›yan politik özneler oluruz.
Bu söyledi¤imin ipuçlar›, belirtileri, nüveleri, hem feminist
hem de eﬂcinsel hareket içinde mevcut. Yani uzakta, belirsiz
bir zamanda gerçekleﬂtirilebilir güzel bir rüyadan de¤il, bazen
varl›¤›n› unuttu¤umuz bir güçten söz ediyorum. Onu varl›¤›n›
ne bizim ne de baﬂkalar›n›n unutmayaca¤› bir güç haline
getirebilmek için yapmam›z gereken, cinsel kimlikler aras›nda
iﬂbirli¤i imkânlar› aramaktan daha derin bir ﬂey: dünyay›
de¤iﬂtirmek istememize neden olan deneyimlerimiz aras›ndaki
ortakl›klar›, geçiﬂleri, çat›ﬂma ve rekabetleri somut durumlar
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olarak analiz etmek, bu deneyimlerden yola ç›kan politik hatlar,
stratejiler kurmak. ‹nsan, cinsiyet kimliklerinin dar kal›plar›na
s›¤mayacak kadar zengin, cinsellik potansiyeli korkularla ve
hizaya sokma arzular›yla belirlenemeyecek kadar geniﬂ çünkü…
Ama bütün bu de¤iﬂkenlerin cinsiyetle çok yak›ndan iliﬂkili
oldu¤unu unutmamak gerekir: “Madem ki Ermenisin…” yahut
“kar› gibi k›r›tma”, yahut “adam gibi adam olmak”… gibi
“hizaya sokucu” sözleri hat›rlamak yeter.
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Lezbiyenlik Ve Feminizm
Gül
Kaos GL, Haziran 99. Say›: 58

Yaﬂad›¤›m›z bu topraklarda kendine özgü politik, dinsel,
cinsel bir ak›m yaratamam›ﬂ halk›m›z ithal etti¤imiz fikir ak›mlar›
(izmler) tinsel inan›ﬂlar çerçevesinde yaﬂam›n› sürdürürken
elbette küçük, farkl› az›nl›klar›n k›s›k ç›kan seslerini duymayacak,
hatta onlar› yok sayacakt›r. Bu aç›dan, bu derginin önemli bir
zemin oldu¤u kanaatindeyim. Ayr›ca burda politik kuram
üretmeye çal›ﬂarak, mevcut durum üzerinde düﬂünmek, nas›l
de¤iﬂebilece¤ini, bunun nas›l gerçekleﬂebilece¤ini düﬂünmenin
ilgisizli¤i ve edilgenli¤i yok edece¤ini düﬂünüyorum.
Feminizm ve lezbiyenli¤i birbiri içinde eriyen, birbirini destekleyen iki unsur olarak görüyorum. En az›ndan böyle olmas›
gerekir. Herﬂeyden önce feminizmi bir cümleyle tan›mlamak
gerekirse "feminizm; hem kolektif hem de bireysel eylemlere
yer veren ve dünyadaki her düzeydeki güç iliﬂkisini de¤iﬂtirmeyi
amaçlayan bir eylem felsefesidir." Özellikle kad›n ve erkek
aras›ndaki güç iliﬂkilerini, kad›n›n herﬂeyini sorgulayan bir
anlay›ﬂ olarak görebiliriz. Bu aç›dan erkek dünyan›n bir eﬂitlik
durumunda zincirlerinden daha fazlas›n› kaybedecekleri kesindir.
Bunun yan›s›ra lezbiyenlik, yaﬂam alanlar›n› ço¤altabilmesi
aç›s›ndan, feminist bir bak›ﬂ aç›s›yla yo¤ruldu¤unda ataerkil
heteroseksist dünyaya darbe vurabilecek bir güç olabilir. Çünkü
lezbiyenlere ve gaylere yaﬂama ﬂans› vermeyen, ataerkilheteroseksist olan bu yap›d›r. Lezbiyenler aras›nda yaﬂanan
bir duygusal arkadaﬂl›¤›n e¤er bir ﬂekilde feminizmle tan›ﬂ›lmad›ysa cinsiyetçi-toplumsal roller içine s›k›ﬂ›p kalmas›na
neden olan, iki kad›n aras›nda yaﬂanan bir aﬂkta bile birini
egemen erkek rolüne sokan bu sakat anlay›ﬂt›r. Bu aç›dan
lezbiyen kad›nlar›n feminizmle tan›ﬂ›p, kad›nl›k bilincini
geliﬂtirmeleri, iliﬂkiler içinde ve toplumsal yap› içinde duruﬂlar›n›
önemli biçimde etkileyece¤ini düﬂünüyorum.
Türkiyeli feminizm 80'li y›llar›n sonuna do¤ru eylemsel
ivmesini yükseltti¤inde, ad›n› duyurmaya baﬂlad›¤›nda, bat›l›
feministler art›k mücadelelerini bir noktaya getirmiﬂ, hatta bir
durgunluk içine bile girmiﬂlerdi. Bu yönden Türkiye'de 15-20
y›ll›k bir geçmiﬂi olan feminizmin ço¤u konuda eksik kald›¤›,
kitleselleﬂemedi¤i aﬂikar. Özellikle lezbiyenlik konusunda.
Türkiyeli feministlerin bat›l› lezbiyen yazarlar›n kitaplar›n›
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okuduklar›, deneyimlerini gözledikleri bilinen bir gerçek. Bu
konuda çok aç›k olmasalar da (lezbiyenlik onlar›n kendi tercihi,
bana yönelmedikçe, asl›nda yönelirse ne yapacaklar›n› hep
merak etmiﬂimdir!) mant›¤›yla çok sempatiyle bakmasalar da
özellikle bir antipati duymad›klar›n› düﬂünüyorum. Zaman
zaman baz› platformlarda tart›ﬂ›lsa da feminist-heteroseksüel
kad›nlar›n bilinçalt›nda hetero iliﬂkinin en ideali oldu¤u
görüﬂünün var oldu¤unu düﬂünüyorum (her kesimde oldu¤u
gibi).
Bir feminist kad›n arkadaﬂ›m›n "Gerçi biz kimlerin lezbiyen
oldu¤unu biliyoruz" söylemiyle sanki bu bir aç›k, sakat
noktaym›ﬂ gibi söylemesi hayli dikkatimi çekmiﬂti. Belki de
eksiklik feminist olup lezbiyenli¤ini aç›k aç›k dillendiremeyen
kad›nlardad›r. E¤er feminist hareket içinde bile böyle korkular›m›z varsa daha gidilecek lezbiyenlik ve feminizm için çok
yolumuz var demektir.
Yine de lezbiyen kad›nlar› en iyi anlayacaklar, yaﬂad›¤›m›z
bu toplumda mürekkep yalam›ﬂ, heteroseksüel feminist kad›nlar
oldu¤u gerçe¤ini de kaç›rmamak gerekiyor.
Ayn› zamanda heteroseksüel kad›nlar bilmeliler ki (asl›nda
lezbiyenler de) kad›n duyarl›l›¤›na sahip bir lezbiyenlik, cinsel
yönelimden öte politik tercihlerdir. Politik olmas›n›n en büyük
sebebi heteroseksüel iliﬂkiler zaten nihayetinde politiktir, güç
ve hükmetmeye dayan›rlar. Ve erkeklerin giremeyece¤i tek
alan 'lezbiyenlik'tir. Bu aç›dan feminist kad›nlar ve lezbiyenler,
lezbiyenli¤i düﬂünürken erkek egemenli¤inin bir uzant›s› olan
ataerkil hetero dünyan›n dönüﬂtürülmesinde önemini anlayabilmelidirler.
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Bunlardan baﬂka lezbiyen kad›nlar aras›ndaki iliﬂki biçimine
de feminist bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤inmek istiyorum. Bunu
yapabilmek için ilk önce heteroseksüel kad›nlar›n iliﬂki biçimini
de¤erlendirmek gerekiyor. Hetero kad›nlar bugüne kadar belki
bundan sonra da genel olarak kendi sorumluluklar›n›
yüklenememe, birey olamama nedeniyle varoluﬂunu bir erke¤e
aﬂk yoluyla yükleyerek, do¤umundan bu yana içselleﬂtirdi¤i
eziklik psikolojisini hükmedilen pozisyonuyla gayet güzel yerine
getirir ve buna AﬁK der. Aﬂkta de¤iﬂmeyen riskler vard›r.
Birincisi; ba¤›ms›zl›¤›n› ve denetimini yitirmeniz; ikincisi,
sevdiklerimiz bizden sevgilerini esirgeyerek (terk ederek, baﬂka

birini severek) bize ac› çektirme gücünü vermemizdir. Kad›nlar
bunu biraz daha fazla abartarak yaﬂar.
Bu aç›dan feminist/lezbiyen kad›nlar›n amac› yaﬂam›n her
alan›nda özerklik oldu¤una göre, özerklikle uyuﬂan da arkadaﬂl›k
olsa gerekir. Çünkü arkadaﬂl›k iki taraf›n gönüllü birlikteli¤iyle
oluﬂan, iki insan›n da ç›karlar›n› gözeten ak›lc› bir iliﬂkidir. Aﬂk
ise genelde tek tarafta vuku bulur, görelidir, karﬂ›tl›klar içerir
ve ço¤u zaman ak›lc› de¤ildir. Bu noktada lezbiyen kad›nlar›n
aras›nda yaﬂanan duygusal beraberlik, arkadaﬂl›ktan ayr› de¤il;
hatta arkadaﬂl›¤›n önemli bir ifadesi olmal›d›r.
Bir lezbiyen kad›n, baﬂka bir kad›n ile duygusal-erotik iliﬂkiye
geçmeden de çok yak›n ve sevgi dolu bir arkadaﬂl›k kurabilir.
Ancak iyi bir arkadaﬂ olmadan kad›nlar›n sevgili olabilmeleri
oldukça zordur. ‹ﬂte bu iliﬂki biçiminde kad›n›n rolünü devaml›
sorgulamas› gerekir. Andrea Dworki'nin belirtti¤i "Erkeklere
özgü sald›rgan, rekabetçi, niceli¤e önem veren ve sahiplenmeye
e¤ilimli bir cinsel duyarl›l›¤a sahip olmakla ne özgürlük ne
adalet yaln›zca eﬂitlik sa¤lan›r".
‹liﬂkilerimizi bu yönden sorgulay›p, kad›n bedeniyle bir erkek
gibi düﬂünmenin, iliﬂkiyi böyle yaﬂaman›n bize hiçbir ﬂey
kazand›rmayaca¤›n›, yaln›zca as›llar›n›n kötü bir müsvettesi
olaca¤›m›z› bunun da bizden çok ﬂey kaybettirece¤ini görmemiz
gerekir. Toplumsal yönüyle iliﬂkilerimiz bundan dolay› çok
önemlidir. Olaylara böyle bakmas›n› becerebilirsek lezbiyen
kad›nlar›n feminist duyarl›l›kla kendilerini, durumlar›n› daha
iyi analiz edebilecek, sorgulay›p dönüﬂtürebilecek bir noktaya
gelmemeleri için hiçbir engel olmad›¤›n› düﬂünüyorum, yaln›zca
istemek yeterli. Bizi saran bu koﬂullardan önyarg›larla de¤il,
bilgilenip-de¤iﬂtirerek kurtulabiliriz.
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Feministlerle dayan›ﬂma kaç›n›lmazd›r
Hasbiye Günaçt›
Kaos GL, Mart-Nisan 2007. Say›: 31

Feministler erkek düﬂman› olmad›klar›n› anlatarak boﬂuna
zaman kaybettiler. Çünkü feministleri “erkek düﬂman›” olmakla
suçlayanlar biliyorlard› ki feminizm erkek düﬂmanl›¤› de¤ildi.
Bu suçlamalar, sistematik olarak yap›lan engelleme, oyalama,
kendini savunmak zorunda b›rakma takti¤iydi. Bugün yarat›lan
“eﬂcinsel kad›nlar feminist mi” ya da “feministler eﬂcinsel mi”
tart›ﬂmalar›n›n arkas›nda yatan düﬂünce de -ne yaz›k ki- budur.
Bile bile sormak ve karﬂ›m›zdakini aç›klamaya zorlarken ona
zaman kaybettirmek.
Cinsiyetçili¤in her alanda had safhada yaﬂand›¤› ülkemde
ben de böyle bir ortama do¤dum iﬂte. Bize (kad›nlara) dayat›lan
yaﬂam›n öznelerinin erkekler oldu¤unu anlamak için kahin
olmaya gerek yoktu. Ve kahin olmadan ﬂ›ppadak anlad›m cinsiyetçi bir toplumun ortas›nda kalakald›¤›m›. Dayat›lan hayata
itiraz etmeye de baﬂlam›ﬂt›m.
Bu cinsiyetçi, kad›n› nesneleﬂtiren ataerkil yaﬂam› fark
etti¤inizde sorgulamaya da baﬂlars›n›z. Mutfaklar›n pencerelerinin neden apartmanlar›n karanl›k boﬂluklar›na bakt›¤›n›
sordu¤um da niye sinirlendiklerini anlamayacak kadar küçüktüm. Dünyaya kad›n olarak geldi¤im için ilkokula gönderilmedi¤imde, bunun nedenlerini anlamak için feminizm denen
ﬂeye ihtiyac›m olaca¤›n› kimse kula¤›ma f›s›ldamam›ﬂt›. Ataerki
arkadaﬂlar›mla ne zaman toplumsal konumland›r›l›ﬂ›m›z üzerine
tart›ﬂsam “iyi ama ben erke¤im” deyip iﬂin içinden s›yr›l›veriyorlard›. Erkek arkadaﬂlar›m›n baﬂlar› s›k›ﬂt›¤›nda arkas›na
sakland›klar› toplumsal erkekli¤i sorgulad›¤›mda ise “sen erkek
düﬂman› m›s›n” diyerek karﬂ› sald›r›ya geçiyorlar, esas itiraz
etti¤im noktay› görmezden geliyorlard›. Oysa bal gibi de
biliyorlard› kad›nlar›n -cinsiyetçi- toplumun nesneleri oldu¤unu,
edilgenli¤in, zay›fl›¤›n, boyun e¤menin dayat›lan bir ﬂey oldu¤unu bildikleri gibi. Ama kabullenmek -her iktidar›n yapt›¤›
gibi- iﬂlerine gelmiyordu.
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Mesleklerin cinsiyeti yoktur, kumaﬂlar›n, evlerin, okullar›n,
kitaplar›n, kald›r›mlar›n, gecelerin cinsiyeti yoktur. Her olumlu
iﬂim, kendine yeten bütün hallerim erkeklik hanesine birer art›
olarak yaz›l›rken, bu hayatta kad›nl›k hanesine yaz›lmas› gereken

bütün art›lar›m dayat›lan kad›nl›k k›staslar›na uymaz say›larak
silindi. Y›llar sonra cinsel ve duygusal yönelimimin kad›nlara
dönük oldu¤unu kabul edip aç›klad›¤›mda da o bildik kad›n
ve erkekler anti cinsiyetçi duruﬂumu, feminist yan›m› yok
sayarak “belliydi 'böyle' oldu¤u” dediler. Bir baﬂka ifadeyle,
lezbiyen oldu¤um için feminist san›lmam bilgisizlik de¤ilse
bile kas›tl› bir anlamay›ﬂt›r. Feminist kad›nlara “erkek düﬂman›”
ﬂablonunu yap›ﬂt›ranlara bu defa da feminist olmam›n
eﬂcinselli¤imle alakas› olmad›¤›n› anlatmak zorunda kal›yordum.
Kad›nlar› ezen cinsiyetçi sistemi sorgusuz kabul eden baz›,
ço¤u lezbiyenlerin feminizm akl›n›n ucundan geçmeyebilir.
Ama kim olursa olsun toplumsal erkeklik üzerinden ezilen,
yok say›lan herkesin feministlerle dayan›ﬂmas› kaç›n›lmazd›r.
Lezbiyen oldu¤umu yok sayd›¤›m y›llarda okudu¤um
kitaplardaki, izledi¤im filmlerdeki, sokaktaki, iﬂ ve okuldaki
cinsiyetçili¤e nas›l karﬂ› ç›k›yor, nas›l gerek aﬂikar gerekse
sat›r aralar›na gizlenmiﬂ -heteroseksüel erkekli¤in- cinsiyet
ayr›mc›l›¤›n› fark ettiysem ﬂimdilerde de eﬂcinsellikten bahsi
geçen her alanda sadece erkek eﬂcinsellerin temel al›nd›¤›n›,
kad›n eﬂcinsellerin (lezbiyen, biseksüel) yok say›ld›¤›n› fark
ediyorum.
Hayata feminist bak›ﬂla bakmam›n kad›n olmamla do¤rudan
ilgisi var ama feminist olmam›n lezbiyenli¤imle zerre alakas›
yok. Ancak lezbiyen ve biseksüel kad›nlar›n feminizmle
iliﬂkilenmelerinin (bunun teorik aç›l›mlar›n› yapmay› baﬂkalar›na
b›rakarak) bir zorunluluk olmas› gerekti¤ini bir kez daha sesimi
yükselterek söyleyebilirim.
Lezbiyen olmam›z feminist olmam›za yetmiyor belki ama bir
lezbiyenin ötekileniﬂinin, yok say›l›ﬂ›n›n, dayat›lan rol ve kategorilerle hayat›n›n talan ediliﬂinin önüne geçmek için çevresine
feminist gözlü¤ünü takarak bakmas› gerekiyor.
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Hem kad›n hem eﬂcinsel, “hem de” feministim
Burcu Ersoy
Kaos GL, Mart-Nisan 2007. Say›: 31

Eskiden “hem kad›n hem eﬂcinsel” olmam üzerinden feminist
duruﬂumu temellendirir, eﬂcinsel bir kad›n olarak yolumun
feminizmden geçmemesinin imkans›z oldu¤unu rahatl›kla
vurgulard›m. Bu ikili ötekileﬂtirilmiﬂli¤in “otomatik” bir sonucu,
her iki var oluﬂun politik aç›dan karﬂ› duruﬂ noktas›ndaki
kesiﬂim alan›n›n kaç›n›lmaz olarak feminist mücadelede yer
buldu¤unu savunurdum. Ancak, “feminist olma”n›n üçüncü
bir ötekileﬂtirme arac› olarak bana geri dönmeye baﬂlad›¤›n›
fark etti¤im, yani bu “otomatikleﬂtirme”nin yeni bir ötekileﬂtirilmeyi de beraberinde getirdi¤i gerçe¤iyle yüzleﬂti¤imden
beri, hem eﬂcinsel hem kad›n “hem de” feministim deme
gere¤i duyuyorum.
Yüre¤imi s›zlatan bu gerçekle yüzleﬂmemin en ac› veren yan›
da, “neden feminist oldu¤umu” aç›klamak zorunda kalmamd›.
Oysa yan›t çok basit de¤il mi? Feminist erkekleri sevmeyen
kad›n, lezbiyen ise erkeklerle olmayan kad›n oldu¤una göre…
Düz mant›k iﬂte, çiz ayn› sözcüklerin üstünü… Al sana feminist
lezbiyen. Ya da tersini çevir: lezbiyen feminist! Bense zor yolu
seçip erkeklerle de¤il, toplumsal erkeklikle sorunum oldu¤unu,
erkekler taraf›ndan de¤il, erkekli¤in elindeki iktidar taraf›ndan
düﬂmanlaﬂt›r›ld›¤›m› anlatmay› seçtim. O iktidar ki yaln›zca,
kad›n ve eﬂcinsel olan beni de¤il, teni beyaz, cinsiyeti erkek,
cinsel yönelimi heteroseksüel, dini mezhebi Sünni, k›sacas›
“kendi gibi olmayan” herkesi düﬂman› ilan etmiﬂ, kendi saf›na
geçiremedi¤ini yok etmeye ant içmiﬂ. Oysa ben kimseyi, hiçbir
ﬂeyi düﬂman›m ilan etmedim, k›l›c›m› kuﬂan›p bir savaﬂa dal›p
saf›m› belirlemedim, 'ya bendensin ya da öleceksin' demedim.
Kendinden her farkl› olana bir ad koyan, önce bu ﬂekilde
s›n›rland›r›lm›ﬂ kimlikler içine hapsedip sonra da o kimliklerin
içinde bo¤maya çal›ﬂan iktidar iliﬂkilerini sarsmak, y›kmaya
çal›ﬂmak, bo¤ulmamak için kabu¤umuzu k›r›p bu sistemi
de¤iﬂtirmek için mücadele etmekten baﬂka yol var m›?
.
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Hani ﬂu insanl›k var ya, insano¤lu diye adland›r›lan, k›z›
olunca döven, yeni bir Adem-Havva oluﬂturmayanlar› linç
etmeye giriﬂen… ‹ﬂte ben o “insan”l›kta istenmeyenim. Ben
de isterdim “insan ol yeter” demeyi. Bunu söylemenin
yaﬂad›¤›m›z gerçeklikte, “baﬂ›ndaki çoban›n seni güttü¤ü

çay›rda otlay›p mele yeter” d›ﬂ›nda bir anlam› olsayd› keﬂke.
Bütün çay›rlar yeﬂil oldu¤unda, yalanc› çobanlar taraf›ndan
güdülmeye çal›ﬂ›lmad›¤›mda, her koyun kendi baca¤›ndan
as›lmaya raz› olmad›¤›nda, her yer hepimizin olunca, ben de
sadece “hepimiz insan›z” demek istiyorum. O günlerin
kendili¤inden gelmeyece¤ini bildi¤imden, hem kad›n hem
eﬂcinsel hem de feministim ve “hepimiz insan›z”dan önce,
“hepimiz”in sonuna getirilebilecek birçok düﬂman yaratan bu
iktidar›n olmad›¤› her ﬂeyim.
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Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas›
Kad›nlar›n kad›nlara olan aﬂk›n› anlatan filmler, romanlar,
öyküler… Bugüne dek canavarlaﬂt›r›lm›ﬂ "eﬂcinsel/biseksüel
kad›n" hikayeleri, illa ki mutsuz biten, ad›na aﬂk bile denmeyen
aﬂklar yüzlerimizde hep bir tokat gibi patlad›.
Kad›nlar› seven kad›nlar›n hayat› zaten yeterince zor ve biz
art›k mutlu biten öyküler de okuma karar› ald›k. Kurgu ya da
gerçek, kendi hikayelerimizi kendimiz anlatal›m, biraz da
mutluluklar›m›z› paylaﬂal›m istedik. Bizi görmezden gelenlere,
hiçe sayanlara, duygular›m›z›n üzerinde tepinenlere inat
birbirimize öykülerimizle gülümseyelim ve kad›nlar›n yaﬂad›¤›
mutlu aﬂklar› öykülerimizle ço¤altal›m, dedik.
2006 senesinde Kaos GL'li Kad›nlar olarak, "Kad›n Kad›na
Öykü Yar›ﬂmas›"n›n ilkini düzenledik. Sadece kad›nlar›n
kat›l›m›na aç›k olan ve gelenekselleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›lan
yar›ﬂmada, iki öykü birincili¤i paylaﬂt›.
Birincilik ödülü Yeﬂim Baﬂaran'›n "Ayr›" adl› öyküsü ile Bengü
‹ris'in “Lilith'e Göre Yarad›l›ﬂ” adl› öyküye verildi. ‹kincilik
Ödülü, 'Rüzgar' rumuzlu "Roman Ateﬂi" adl› öykünün olurken,
Üçüncülük Ödülünü de Hasbiye Günaçt›'n›n "Vapurdaki Kad›n"
adl› öyküsü ald›.
2007 senesinde düzenlenen "‹lk Ad›m, ‹lk Kad›n, ‹lk Aﬂk"
konulu '2. Kad›n Kad›na Öykü Yar›ﬂmas›'nda Nevruz Ebru
Aksu'nun “Bu Gece Boﬂ musun?” adl› öyküsü birinci, Sena
Aksoy'un öyküsü “59” ikinci, 'Temmuz' rumuzlu yar›ﬂmac›n›n
öyküsü “Yar›m Ay” üçüncü seçildi.
Siz de mutlu aﬂk öykülerim var diyorsan›z www.kaosgl.org
adresinden yar›ﬂmam›z› takip edebilirsiniz.
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“Kad›nlar› Seven Kad›nlar Foto¤raf Sergisi”ne dair

Yüzümüzü gösterebilsek
Nevruz Ebru Aksu
Senelerdir eﬂcinsel sözcü¤ünü toplum bilincine yerleﬂtirmek
için verdi¤imiz çabalar›m›z nihayet olumlu sonuçlar göstermeye
baﬂlad›. Eﬂcinsel sözcü¤ü art›k bireylerin alg›lar›nda bir
gönderme yaratabiliyor. Ancak bu çabam›z›n olumlu sonuçlar›n›n yan›nda yüzleﬂti¤imiz en önemli sorun, 'eﬂcinsel'
sözcü¤ü telaffuz edilirken kad›nlar›n varl›¤›n›n göz ard› ediliyor
olmas›yd›. Bu elbette erkek egemen söylemin beraberinde
getirdi¤i bir sonuçtu. Dünyan›n pek çok ülkesinde oldu¤u gibi,
kad›n eﬂcinseller hem kad›n olduklar› için, hem de eﬂcinsel
olduklar› için temeli yok say›lmaya dayanan bir ayr›mc›l›¤a
u¤ruyorlar.
Bu düﬂünceden yola ç›karak, lezbiyenlerin görünür olmas›
ad›na nas›l bir proje gerçekleﬂtirebilece¤imi senelerdir düﬂünüyordum. Lezbiyen portreleri çal›ﬂmaya yaklaﬂ›k 5 sene önce
belgesel foto¤raf konseptiyle baﬂlam›ﬂt›m. Elbette pek çok
sorunla yüzleﬂtikten sonra projem yar›m kalm›ﬂt›. Karﬂ›laﬂt›¤›m
en önemli sorun, baﬂta yüzlerini göstermeyi kabul eden lezbiyenlerin sonradan iﬂ, aile yaﬂam› ya da bireysel d›ﬂavurumlar›n›
etkileyen baﬂka durumlardan dolay› projeden çekilmeleriydi.
Kaos GL'yle yapt›¤›m›z toplant›lardan birinde hepimiz için çok
önemli bir noktada buluﬂtuk. Bizim as›l sorunumuz öncelikle
topluma çekinmeden yüzümüzü gösterebilmekti. Önce beﬂeri
bir varl›k olarak kendimizi gösterebilirsek, lezbiyenler aras›nda
bir özgüven yaratabilir ve sosyal varl›klar olarak d›ﬂavurumlar›m›z› gösteren belgesel foto¤raf projesine bir s›çrama
yapabilirdik. Bu nedenle 'Kad›nlar› Seven Kad›nlar' baﬂl›kl›
foto¤raf sergisi temel konseptini yüzümüzü göstere-bilmek
üzerine oturttu ve 'Aç Yüzünü' ad›n› ald›. “Biz de var›z, bizi
görün” diyebilmek için. Bu nedenle tüm portreler, mekana ve
foto¤raflanan bireylerin yaﬂamlar›na dair fazlaca göndermeye
yer vermeyecek ﬂekilde yak›n plan çekildi. ‹lkini 2. Homofobi
Karﬂ›t› Buluﬂma'da gerçekleﬂtirdi¤imiz sergiyi, gelecek aylarda
dünyan›n çeﬂitli ülkelerindeki eﬂcinsel etkinliklerine göndermeyi
planl›yoruz. Umuyorum ki, her geçen sene portrelerin say›s›nda
art›ﬂ olacakt›r.
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Erkek Aﬂk›n›n Ötesinde
Lillian Faderman
Göçebe, Araﬂt›rma
Kad›nlar›n tutkulu dostluklar›n›n kültürel
tarihçesi. Faderman, romanlar›, dava
tutanaklar›, aﬂk mektuplar› ve pornografi
yaz›n› gibi çok çeﬂitli kaynaklara
dayanarak, yüzy›llar boyunca kad›nlar›n
konumunda ve kad›nlar aras› aﬂkta
meydana gelen de¤iﬂimleri çarp›c› biçimde
sergiliyor.
Küçük De¤iﬂimler
Marge Piercy
Ayr›nt›, Roman
Piercy arka planda Amerika'n›n 68'ini
canland›r›rken, biryandan da bambaﬂka
çevrelerden gelen, önlerinde bambaﬂka
hedeflere yetiﬂkin yaﬂam›na baﬂlayan iki
kad›n›n, Beth ile Miriam'›n hikayesini
anlat›yor.
O Zevkler
Colette
‹letiﬂim, Roman
Cinselli¤e, "Lesbos soyuyla akraba
oldu¤unu söyleyenler"e, k›r›lganl›klara,
aptall›klara, vedalara, affedenlere,
affetmeyenlere, bekleyenlere dair,
"Colette'çe" bir kitap.
Kad›nlara Mahsus
Marilyn French
E, Araﬂt›rma
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1950'lerde milyonlarca akran› gibi orta
s›n›f yaﬂam›n› sürdüren bir kad›ndan
1970'lerin "Yeni Kad›n"›na dönüﬂen Mira
Ward'›n sars›c› öyküsü. French, 20. yüzy›l›n
ortas›nda, kad›n olman›n ne demek oldu¤unu
anlat›yor.

Bilitis'in ﬁark›lar›
Pierre Louys
YKY, ﬁiir
"...Erkek hem kabad›r hem de tembel. Erke¤i
tan›m›ﬂs›nd›r. Nefret et ondan. Gö¤sü düz,
derisi sert, saç› k›sac›k, kolar› k›ll› olur. Oysa
kad›nlar›n hepsi güzeldir." Eski Yunan ve
Fenike'nin, Lesbos'un flüt çalan, birbirlerine
aﬂ›k olan k›zlar›, lezbiyen erotizmi, aﬂk ac›s›,
yaﬂlanma, ölüm…
Fena Halde Leman
Atilla ‹lhan
‹ﬂ Bankas›, Roman
Ete bürünen Leman Korkut'la ve di¤er
kahramanlar›yla Attila ‹lhan, farkl› bir cinselli¤i
konuﬂulabilir, tart›ﬂ›labilir, anlaﬂ›labilir, do¤al
bir durum olarak anlat›yor.
Utanç Bitti
Anja Meulenbelt
Ayr›nt›, Roman
Meulenbelt, yay›mland›¤›nda feminist
çevrelerde büyük yank›lar uyand›ran ve sekiz
dile çevrilen bu kitapta erkek egemen
toplumun kendisine dayatt›¤› rollerden
kurtulma hikayesini kiﬂisel, içten ve cesur
bir dille anlat›yor. Feminizmden de¤il, onun nas›l
yaﬂad›¤›ndan söz ediyor.
Hayranl›k
Anja Meulenbelt
Ayr›nt›, Roman
Daha önce Utanç Bitti ve Gündelik Mutlulu¤u
Al›ﬂma adl› kitaplar›n› yay›mlad›¤›m›z Anja
Meulenbelt' in bu kez bir baﬂka kitab›n›
sunuyoruz: Hayranl›k Yazarl›k hayat›nda giderek
daha baﬂar›l› olan bir kad›n›n, aﬂk hayat›ndaki
s›k›nt›lar› ve büyüyen yaln›zl›¤›… Meulenbelt, yine
içten, pervas›z ve cesur...
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Leyla ile ﬁirin
Hülya Serap Do¤aner
Varl›k, Roman
Mecnun ile Leyla, Ferhat ile ﬁirin de¤il;
u¤runda da¤lar delinecek büyük aﬂk bu
sefer iki kad›n aras›nda...

Aimee Ve Jaguar - Bir Aﬂk Hikayesi
Erica Fischer
Gendaﬂ Kültür, Roman
1942 Berlin'i. 29 yaﬂ››ndaki Lilly Wust
bir gün 21 yaﬂ›ndaki Felice Schragenheim
ile tan›ﬂ›r. ‹ki kad›n birbirlerine aﬂ›k olurlar.
Ama… Fischer, 80 yaﬂ›n› aﬂm›ﬂ Lilly
Wust'un hikayesini kendi a¤z›ndan dinledi
ve onu ayr›nt›l› bir belge haline getirdi.

Mülksüzler
Ursula K. Le Guin
Metis, Roman
'Vermedi¤iniz ﬂeyi alamazs›n›z, kendinizi
vermeniz gerekir. Devrimi sat›n
alamazs›n›z. Devrimi yapamazs›n›z.
Devrim olabilirsiniz ancak...'' Ursula
cinsiyetleri yok etmeye devam ediyor.

Denizk›z›
Zeynep Aksoy
An, Roman
Bir toz tanesinden insana dönüﬂen
do¤uﬂtan muhalif bir k›z›n, Deniz'in öyküsü.
Zaman ve mekan gibi s›n›rlarla hiç iﬂi
olmayan, çarp›c›, komik, ayk›r›, müzik ve
renk dolu s›cac›k bir ilk roman...
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Yaln›z Kad›nlar Aras›nda
Cesare Pavese
Can, Roman
Dostluklar›n, baﬂlamadan biten aﬂklar›,
umutsuzlu¤a dönüﬂen umutlar›n ve büyük
yaln›zl›klar›n roman›. Her Pavese roman› gibi,
bir ç›rp›da okunuyor ve okur ancak son sat›ra
ulaﬂt›¤›nda, Pavese'ni k›r›k dökük cümlelerle
anlatt›¤› öykünün gizledi¤i derin-likleri
kavr›yor.
T›marhane Yolculu¤u
Kate Millett
Metis, Otobiyografi
"Kendi baﬂ›mdan geçenleri anlataca¤›m size.
Çünkü anlatmak, olanlar› yeni baﬂtan yaﬂayarak
bir çeﬂit cin kovma, benli¤i-zihni-onarma ve
do¤rulama iﬂlevini görüyor benim için. Ço¤umuzun
ç›kt›¤› bir yolculuk bu. Kimilerimiz bu yolculuktan
sa¤ salim dönüyor, kimilerimiz ise, suç ortakl›¤›
yapmam›z, 'hasta' olma mesle¤ine kat›lmam›z için
yap›lan bask›larla bize verilen zarar yüzünden gücünü yitirmiﬂ olarak
dönüyor...”

Cinsel Politika
Kate Millett
Payel, Araﬂt›rma
Söze ne hacet; kutsal kitab›m›z. Kate Millett'›n
doktora tezi de olan ve ikinci Dalga feminizmin
yükseliﬂ y›llar›nda ç›kan kitap, Millett'›n
kendisinin de beklemedi¤i bir yank› uyand›rm›ﬂt›.
Saatler
Michael Cunningham
Can, Roman
Bu roman, yazar› Michael Cunningham'a 1999
y›l›nda, Amerika'n›n en önemli iki edebiyat ödülünü
kazand›rd›. Saatler, 1941'de intihar eden Virginia
Woolf'un yaﬂam›na ve ölümüne gönermelerle dolu
bir roman. Hem Virginia Woolf'un yaﬂam›ndan, hem
de onun Bayan Dalloway adl› ünlü roman›ndan
beslenen Saatler, üç kad›n›n yaﬂamlar›n› üç ayr›
zaman diliminde, ama üç koﬂut anlat›mda sunuyor.
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Eﬂcinsel Kad›nlar - Yirmi Dört Tan›kl›k
Cenk Özbay, Serdar Soydan
Metis, Araﬂt›rma
Özbay ve Soydan'›n röportajlar› Türkiyeli
eﬂcinsel kad›nlar›n cinsel ilgiler, aile ve
büyüme ortam›, erkekler, arkadaﬂl›k,
dostluk ve sevgililik, kad›nl›k durumu,
iﬂ ve e¤lence, ayr›mc›l›k, feminizm ve
kimlik konular›nda kendi deneyimlerini özgürce ifade
etmelerine olanak sa¤layan bir çal›ﬂma.
Connie/Lezbiyenlerin Dünyas›
(Connie)
Carla Tomaso
Çiviyaz›lar›
Tomaso, bir aﬂk›n kahramanlar›n›n
cinsiyetleri ne olursu olsun, baz› duygular›n
hiç de¤iﬂmeyece¤ini bir kez daha hat›rlat›yor:
Tutku, k›skançl›k, öfke ve evet ihanet...
Virginia Woolf, Vita Sackville-West
Mektuplaﬂmalar›
Louise DeSalvo & Mitchell Leaska
Agora Kitapl›¤›, Mektup
ﬁan ve ﬂeref peﬂinde koﬂan SackcilleWest ile yirminci yüzy›l›n en büyük kad›n
yazarlar›ndan Woolf'un y›llar süren
yaz›ﬂmalar› dostluk, ayr›l›k, aﬂk, edebiyat
u¤raﬂ›n›n karﬂ›l›kl› paylaﬂ›lan küçük
s›rlar›, dedikodular, egzotik gezileri içeriyor.
Viﬂnenin Cinsiyeti
Jeanette WINTERSON
‹letiﬂim, Roman
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II. Charles'›n krall›¤› s›ras›nda vebadan
k›r›lan Londra'da yaﬂayan Jordan ve annesi
Köpekli Kad›n'›n öyküsü. Winterson'un
Türkçe'de yay›mlanan ilk eseri.

Tek Meyve Portakal De¤ildir
Jeanette WINTERSON
‹letiﬂim, Roman
Sessiz, yumuﬂak huylu bir baba,
kiliseye ve dini de¤erlere s›k› s›k›ya
ba¤l›, ba¤naz ve militan bir dindarl›k
anlay›ﬂ›n› yaﬂam biçimi yapm›ﬂ bir
anne ve ''Dünyan›n Geri Kalan›'na
karﬂ› bir halat çekme müsabakas›nda
ona kat›lmak üzere'' aileye dahil
olan bir k›z çocu¤u.
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Sinema

2 Genç K›z
Y: Kutlu¤ Ataman O: Feride Çetin,
Vildan Atasever, Hülya Avﬂar
2005, Türkiye
Perihan Ma¤den'in '‹ki Genç K›z›n
Roman' adl› roman›ndan uyarlanan
film, farkl› sosyal s›n›flardan gelen ama
ayn› sorunu aidiyetsizli¤i paylaﬂan Behiye ile Handan'›n
öyküsünü anlat›yor.
8 Kad›n
8 Femmes
Y: François Ozon O: Catherine Deneuve, Isabelle
Huppert, Fanny Ardant
2002, Fransa
Sekiz kad›n. Hepsi ﬂüpheli. Hepsinin bir nedeni
var. Hepsinin bir s›rr› var. Sekiz kad›n. Güzel,
vahﬂi, ak›ll›, hassas ve tehlikeli... ‹çlerinden
bir tanesi katil. Acaba hangisi?
Akl›m Kar›ﬂt›
Girl, Interrupted
Y: James Mangold O: Winona Ryder,
Angelina Jolie
Almanya-ABD, 1999
Kendini öldürmeye çal›ﬂt›¤› için psikiyatri
klini¤ine yat›r›lan yazar Susanna Kaysen'in
ayn› ad› taﬂ›yan roman›ndan uyarlanan filmdeki
rolüyle Angelina Jolie 'en iyi yard›mc› kad›n oyuncu' dal›nda
Oscar kazanm›ﬂt›.
Annem Kad›nlardan Hoﬂlan›yor
A mi madre le gustan las mujeres
Y: Daniela Fejerman, Inés París O: Leonor Watling, Rosa
Maria Sardà
‹spanya, 2002
Yönetmenli¤ini ‹spanyol sinemas›n›n genç
yeteneklerinden Daniela Fejerman ve Inés
París'in birlikte yapt›¤› film, yeni sevgilisini
üç k›z›yla tan›ﬂt›ran bir annenin öyküsünü
anlat›yor. Annenin sevgilisi de bir kad›n
olunca bütün iﬂler kar›ﬂ›yor.
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Antonia'n›n Yazg›s›
Antonia's Line
Y: Marleen Gorris O: Willeke van
Ammelrooy, Els Dottermans
Hollanda-Belçika-‹ngiltere, 1995
Marleen Gorris'in feminist
görüﬂünü en net olarak yans›tt›¤›
filmlerinden biri olan film, dram, komedi, romantizm,
trajedi, felsefe ve sanat›n gerçek hayat› do¤rularcas›na bir
araya geldi¤i çarp›c› bir yap›m.
Aﬂk Yaz›m
My Summer of Love
Y: Pawel Pawlikowski O: Nathalie Press,
Emily Blunt
‹ngiltere, 2004
Cennet Yarat›klar›, ‹ngiliz kasabas›nda...
Birbirlerinden siyahla beyaz kadar farkl› olan
Mona ve Tamsin'in arkadaﬂl›klar› yaz aﬂklar›n›
hat›rlamak isteyenler için birebir.
Cani
Monster
Y: Patty Jenkins O: Charlize Theron,
Christina Ricci
ABD, Almanya, 2003
Alt› erke¤i öldürmekle suçlu
bulunduktan sonra geçen y›l Florida'da
idam edilen seks iﬂçisi Ailen Wuornos'un ﬂoke edici
ve dokunakl› gerçek yaﬂam öyküsünde ilham verici bir
performansla, Charlize Theron rol al›yor.
Cennet Yarat›klar›
Heavenly Creatures
Y: Peter Jackson O: Melanie Lynskey, Kate Winslet
Yeni Zelanda, ‹ngiltere, Almanya, 1994
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Pauline ve Juliet birbirlerine s›k› s›k›ya ba¤l› iki
dosttur. D›ﬂar›daki hayattan s›k›l›p birlikte
kurduklar› hayal ülkesi 'Borovnia'da yaﬂamaya
baﬂlarlar. Bu ülkenin ne oldu¤unu anlamayan
aileleri k›zlar›n 'samimiyet'inden rahats›z olup
onlar› ay›rmaya ve görüﬂmelerini yasaklamaya
çal›ﬂ›rlar. Ancak onlar›n ayr›lmaya ve ülkelerini
düﬂmanlara b›rakmaya niyetleri yoktur.

Cheyenne'i Unutmak
Oublier Cheyenne
Y: Valérie Minetto O: Mila Dekker, Aurélia
Petit, Malik Zidi
Fransa, 2005
‹deallerin ve aﬂk›n masaya yat›r›ld›¤›
karmaﬂ›k bir iliﬂkiler yuma¤›na dönüﬂen
öykü, günümüzde aﬂk›n gittikçe s›radanlaﬂan yaﬂam
döngümüzde ne gibi bir yeri olabilece¤i sorusuna yan›t ar›yor.
Çikolatadan Daha Tatl›
Better Than Chocolate
Y: Anne Wheeler
O: Wendy Crewson, Karyn Dwyer
Kanada, 1999
Yirmili yaﬂlar›ndaki Maggie, bir kitapç›da
çal›ﬂmaktad›r. Bir gün ﬂans eseri düﬂlerinin
kad›n› ile karﬂ›laﬂ›r. Kim'le aralar›nda ilk
görüﬂte aﬂk yaﬂan›r ama çift daha iliﬂkilerinin
tad›na varamadan bir dizi aksilik ortaya ç›kar. E¤lenceli,
çekici bu romantik-komedide hiçbir ﬂey göründü¤ü gibi
de¤il.
Domino
Y: Tony Scott O: Keira Knightley,
Mickey Rourke
ABD-Fransa, 2005
Film, sosyete dünyas›n›n içine
do¤an ama bu dünyadan nefret edip,
hayat› y›kmaya çal›ﬂan Domino
Harvey'nin hayat›n› anlat›yor. Domino, gerçek hayatta
lezbiyen olan Harvey'nin heteroseksüel gösterilmesi nedeniyle
eleﬂtirilmiﬂ, Amerika'da lezbiyen gruplar taraf›ndan protesto
edilmiﬂti.
Duvarlar›n Dili Olsa I
If These Walls Could Talk I
Y: Cher, Nancy Savoca O: Demi Moore,
Sissy Spacek, Cher, Anne Heche
ABD, 1996
Dört duvar aras›nda kalan s›rlar aç›¤a
ç›k›yor; Hollywood'un kad›nlar› dile geliyor.
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Duvarlar›n Dili Olsa 2
If These Walls Could Talk 2
Y: Jane Anderson, Martha Coolidge,
Anne Heche
O: Vanessa Redgrave, Sharon Stone,
Ellen DeGeneres, Chloë Sevigny
ABD, 2000
Üç farkl› zamanda geçen farkl›
hikayelerdeki kad›nlar›n birbirlerine duyduklar› tutku
ve aﬂk... Hollywood'un kad›nlar› el ele...

Düﬂ Gezginleri
Y: At›f Y›lmaz O: Lale Mansur, Meral O¤uz, Deniz Türkali
Türkiye, 1992
Mutsuz bir evlili¤in ard›ndan eﬂinden ayr›lan doktor bir kad›nla
seks iﬂçisi bir kad›n›n iliﬂkisini anlatan Düﬂ
Gezginleri, Türkiye sinemas›n›n da ilk lezbiyen
temal› filmlerinden. 1994'te Torino Gey ve
Lezbiyen Filmleri Festivali'ne de kat›lan Düﬂ
Gezginleri, uluslararas› bir eﬂcinsel filmleri
festivaline kat›lan ilk Türkiyeli film olma
özelli¤ine de sahip.

Erkekler A¤lamaz
Boys Don't Cry
Y: Kimberly Pierce O: Hilary Swank,
Chloë Sevigny
1999, ABD
Baﬂrol oyuncusu Hilary Swank'a 2000
Oscar'lar›nda sürpriz bir ödül kazand›ran
"Erkekler A¤lamaz", korkutucu oldu¤u kadar
büyüleyici bir drama… Amerika'n›n göbe¤inden ola¤anüstü bir
ikili hayat, karmaﬂ›k bir aﬂk üçgeni ve bölgeyi sarsacak bir suç
do¤uyor...

G‹A
Y: Michael Cristofer O: Angelina Jolie, Elizabeth Mitchell
ABD, 1998
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Gia Carangi. Amerika'n›n ilk süper modeliydi.
Herkes onun takip ederken o, foto¤rafç› asistan›
Linda'n›n peﬂinden gitti. Linda'n›n terk ediﬂiyle
uyuﬂturucuya baﬂlayan Gia, kulland›¤› virüslü
bir i¤neyle AIDS'e yakaland›. 26 yaﬂ›nda
hayata veda eden Gia'y› canland›ran Jolie
“Kendime en yak›n hissetti¤im rol” demiﬂti.

Havuz
Swimming Pool
Y: François Ozon O: Charlotte Rampling,
Ludivine Sagnier, Charles Dance
Fransa-‹ngiltere, 2003
Dünyaca ünlü ‹ngiliz yazar Sarah
Morton, tatil yapmak ve biraz da
çal›ﬂmak amac›yla, editörünün
Fransa'daki evine misafir gelir. Bir gece, Frans›z
editörün genç k›z› Julie, Sarah'›n hayat›na altüst edici bir giriﬂ
yapar ve kad›n yazar›n yaﬂam›ndaki tüm sükûnet, bir daha
geri dönmemek üzere bozulur. François Ozon'dan kad›n
kahramanl› bir klasik daha.
Iris
Y: Richard Eyre O: Judi Dench, Jim
Broadbent, Kate Winslet
‹ngiltere-ABD, 2001
Film, biseksüel aﬂklar›yla ve eﬂsiz
kitaplar›yla hep konuﬂulmuﬂ, belle¤in
ve zekan›n temsilcilerinden biri olmuﬂ
Iris Murdoch'›n Alzheimer hastal›¤›yla tan›ﬂt›¤› son
günlerini anlat›yor.

Jessica Stein'i Öpmek
Kissing Jessica Stein
Y: Charles Herman-Wurmfeld
O: Jennifer Westfeldt, Heather
Juergensen
ABD, 2001
Bekar hayat› gazeteci Jessica Stein'›n
art›k can›na tak etmiﬂtir. Bir dizi kötü
randevudan sonra, Jessica'n›n “Bay Do¤ru” aray›ﬂlar› ona
anlams›z gözükmeye baﬂlar. Ama merak cezbedici bir ilan
akl›n› çeler ve sonunda kendisine uyumlu ruh eﬂini sürpriz
bir ﬂekilde bir kad›nda bulur.
Kay›p ve Ç›lg›n
Lost and Delirious
Y: Léa Pool O: Piper Perabo, Jessica Paré
Kanada, 2001
Kad›n yönetmen Léa Pool'den, klasik Amerikan
lise komedisi kal›plar›n› lezbiyen bir iliﬂkiye
uygulad›¤› ilginç bir deneme…
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K›zarm›ﬂ Yeﬂil Domatesler
Fried Green Tomatoes
Y: Jon Avnet O: Mary Stuart Masterson,
Mary-Louis Parker, Jessica Tandy, Kathy
Bates
‹ngiltere-ABD, 1991
1991'de çekilen bu film izlemiﬂ olanlar
için kalplerde bir s›z›d›r. ‹zlemeyenler
içinse tam bir kay›p. Bir yaﬂl›lar evinde son
derece sevimli, ç›t› p›t› bir han›mla tan›ﬂan Evelyn, onun ilginç
hikayelerini dinlemek için her gün ziyaretine gelir. Ninny
Threadgood ad›ndaki bu kad›n, ona 1920'lerde yaﬂam›ﬂ Idgie
ve Ruth adl› iki genç kad›n›n benzersiz dostluklar›n› anlat›r.

Sev Beni
Fucking Åmål
Y: Lukas Moodysson O: Alexandra Dahlström,
Rebecka Liljeberg, Erica Carlson
‹sveç - Danimarka, 1988
Moodysson'›n filminin özgün ad›, kibarca,
“Kahrolas› Amal" olarak çevrilebilir. 16
yaﬂ›ndaki güzel Elin'in, s›k›nt›dan patlad›¤›,
heyecan ararken bütün delikanl›lar› periﬂan
etti¤i Amal kasabas› kahrolas› bir yerdir. Kasabaya
yeni taﬂ›nan Agnes'in Elin'e aﬂ›k olmas›, genç k›z›n yaﬂam›na
eﬂcinsellik olgusunu dahil eder.

Skandal
Notes On A Scandal
Y: Richard Eyre O: Judi Dench, Cate
Blanchett
‹ngiltere, 2006
Ahlakl› tutumunun yaratt›¤› hayal
k›r›kl›¤›na karﬂ› kusursuz
oyunculuklar›yla Dench'i ve Blanchett'›
görmek için bile izlenmeli.
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Tuhaf ‹liﬂkiler
Bound
Y: Andy Wachowski, Larry Wachowski O:
Jennifer Tilly, Gina Gershon
ABD, 1996
Wachowski kardeﬂlerin Matrix öncesi
bu kara film denemelerinde çok çekici
ve çarp›c› Jennifer Tilly sinema tarihinin
en etkileyici femme fatalelerinden birine
dönüﬂürken 'butch' Corky rolünde Gina Gershon baﬂtan
ç›kar›yordu. 90'lar›n sinemas›nda lezbiyen aﬂk›n sembolleri
olan ikili perdeyi adeta yak›yordu.

V For Vendetta
Y: James McTeigue O: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen
Rea
ABD-Almanya, 2006
Amerika'da 80'li y›llara damgas›n›
vuran neo-karamsar grafik romanlar›n›n
en çok bilinen yazarlar›ndan Alan
Moore'un yaratt›¤› meﬂhur dünya
etkileyici bir y›k›mla sinemada! Kad›n
kad›na aﬂka dair anlat›lan öykü için
mendillerinizi haz›r tutun.
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‹nternet

LGBT
TÜRK‹YE
Antalya Gökkuﬂa¤› Eﬂcinsel Oluﬂumu
antalyagokkusagi@gmail.com
Bilitistr
bilitistr_2007-subscribe@yahoogroups.com
Gac› ‹stanbul
http://www.gacistanbul.org/
Kaos GL ‹zmir
izmir@kaosgl.org
Kaos GL Kültürel Araﬂt›rmalar ve Dayan›ﬂma Derne¤i
http://www.kaosgl.org/
KAOS‹ST Eﬂcinsel Sivil Toplum Giriﬂimi
kaosist@kaosgl.org
Lambdaistanbul LGBTT Dayan›ﬂma Derne¤i
http://www.lambdaistanbul.org/
LeGaTo Üniversiteleraras› Lezbiyen Ve Gey Toplulu¤u
http://www.unilegato.org
MorEl Eskiﬂehir LGBTT Oluﬂumu
http://moreleskisehir.blogspot.com
Pembe Hayat LGBTT Dayan›ﬂma Derne¤i
http://www.pembehayat.org/
Regl.net
http://www.geocities.com/reglnet/
Sappho'nun K›zlar›
http://www.geocities.com/WestHollywood/Chelsea/9070/
Türkiye Ay›lar›
http://www.ayilar.net/biz.asp
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TÜRK‹YE DIﬁI
Amnesty International LGBT Network
http://www.ai-lgbt.org/
Gender Watch
http://www.zmag.org/genderwatch/genderwatch.htm
International Gay and Lesbian Human Rights Commission
(IGLHRC)
http://www.iglhrc.org
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
http://www.ilga.org
Türk-Gays&Lesbians
http://www.tuerkgay.com/
Z Magazine Gender/GLB
http://www.zmag.org/genderideas.htm

FEM‹N‹ZM
AMARG‹ Kad›n Dayan›ﬂma Kooperatifi
http://amargi.org.tr/
D‹KASUM - Diyarbak›r Kad›n Sorunlar› Araﬂt›rma Merkezi
dikasum@hotmail.com
FILMMOR Kad›n Kooperatifi
http://www.filmmor.com/
KADER - Kad›n Adaylar› Destekleme Derne¤i
http://www.ka-der.org.tr/index.html
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›
http://www.kedv.org.tr
Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler Vakf›
http://www.kadinininsanhaklari.org
KAG‹DER - Kad›n Giriﬂimciler Derne¤i
http://www.kagider.org/tr
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KA-MER - Diyarbak›r Kad›n Merkezi Derne¤i
http://www.kamer.org.tr
KAZETE - Ba¤›ms›z kad›n gazetesi
http://www.kazete.com.tr
Pazartesi
http://www.pazartesi.org
Uçan Süpürge - Kad›n Haber Sitesi
http://www.ucansupurge.org
VAKAD - Van Kad›n Derne¤i
http://www.vakad.org
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