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Giriş
Kaos GL Derneği olarak LGBTİ+ hareketi içerisinde
hakları, sorunları, talepleri en az gündemleştirilen
kimlikleri gündemleştirmek için yayınladığımız tematik broşürlerimizin yenisi ile karşınızdayız. İnterseks,
Bi+ ve Lezbiyen broşürlerimizin ardından Non-binary
broşürü ile uzun soluklu eşitlik mücadelemizde yeni
bir sayfa açıyoruz.
2020 yılında iç prosedürlerimizi non-binary’lerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek için attığımız adımın da gereği olarak bu broşürde non-binary’nin ne demek olduğunun ötesine geçerek; eşitlenme
yolunda atılabilecek adımları da sıralıyoruz.
Gerek KaosGL.org’taki gerekse Kaos GL dergisinde
yayıncılığımızın birikimiyle hazırladığımız bu broşürde, non-binary’ler hakkındaki sorulara yanıtları,
dünyadan ve Türkiye’den raporlarla non-binary’lerin
maruz bırakıldığı şiddet ve ayrımcılığı ve eşitlik için
mikro, mezzo ve makro düzeyde atılabilecek adımları
bulabilirsiniz.
Broşürde ayrıca, non-binary aktivist ve sanatçılardan
alıntıları da göreceksiniz. Non-binary olmanın çeşitliliğini yansıtmak adına olabildiğince çok kişinin deneyimini bir araya getirmeye çalıştık.
5

Özellikle temel alanlardaki broşürlerimizi her sene
gözden geçirerek yenilemeye ve yenilenmeye gayret
ediyoruz. Bu broşür de öncü bir çalışma ve umuyoruz
ki katkılarınız, eleştirileriniz ve görüşlerinizle güçlenecek.
Katkı, eleştiri ve görüşlerinizi web@kaosgl.org a bekliyoruz.

İllüstrasyon: Melis Yılmaz
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Haydi başlayalım:
Non-binary ne demek?
“Bilgisayarlar ikilidir, insanlar değil”
Abhijit Naskar

Nan baynıri olarak okunan bu kavram ikilik dışı, iki
şeyden oluşmayan anlamına geliyor. Cinsiyet kimliği
bağlamında ise; en genel anlamıyla kendisini geleneksel kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan insanların cinsiyet kimliğini tarif eder.1
Bir cinsiyet kimliği olmasının yanı sıra, varlığı itibariyle
cinsiyet deneyiminin iki kategoriden oluştuğu ayrımcı ideolojisini de hedef alır. Cinsiyet kimliğinin sabit
ve birbirinden ayrılmış kategoriler hâlinde değil, bir
spektrum içinde görülmesi gerektiği düşüncesiyle
sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla iki non-binary insanın
kendi cinsiyetini algılayışı çoğu kez birbirinden farklı
olacaktır.2

1
2

https://kaosgldernegi.org/images/library/2020sss10x14-web.pdf
https://kaosgldernegi.org/images/library/cevirisozlugu2020.pdf
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“Yanlış olanın sistem değil de ben olduğumu, uyum sağlayamadığımı ama sağlamam gerektiğini, doğduğumda önüme
bakılıp bana atanan isim, cisim ve o isim ve cismin nişanesi
cinsiyetin doğruluğunun tartışma dahi götürmez bir gerçek
olduğunu, kafamın karışık olduğunu ve bu karışıklığın hiç de
güzel bir şey olmadığını, sınırlara saygı göstermem gerektiğini, haddimi aşarsam tokatlar yiyeceğimi söyleyen hayatın pek
de doğru olmadığını, yanlış bir hayatın bana biçilmek istendiğini fark etmem bayağı zaman aldı. Sanki terziliğe soyunan
aile, toplum, öğretmenler, eş, dost, hısım, akraba, yedi yabancı, dış kapının dış mandalı bir olmuş beni ölçü aldıkları cansız
bir manken gibi şekillendirmeye çalışıyorlardı. Aman kıpraşma, sen cansız mankensin konuşma, tut nefesini, ver şimdi,
ama yarım ver, tamam dur, hareket edersen yersin iğneyi.
İşin tuhaf tarafı terziliğe özenen bütün bu saydıklarım bana
biçtikleri kıyafeti giymeme de müsaade etmeyecekti aslında.
O kıyafet için de fazla zırıl, kırık, yeri geldiğinde tekerlek oluverecektim ilk kendimi saldığım anda. Cinsiyetler hiyerarşisi
ve ikiliğine uymadığımı fark etmem biraz böyle oldu. Seneler
sonra zırıl el sendromu diyeceğim o el hareketlerim terzilerin özene bezene biçtiği kıyafeti mahvediyordu. Ellerimden
anladım ben tuhaflığımı. İncecik, bakımlı, yumuşacık, kendi
başına hareket eden, zarif ellerim eleveriyordu beni.”3

Yıldız Tar

3

https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/iyi-kizlar-cennete-kotu-kizlar-her-yere-non-binaryler-nereye-nereye-de-giderler
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Non-binary, ikili cinsiyet rejiminin dışındaki kimlikleri kapsayan şemsiye bir terimdir. İkili cinsiyet rejimi,
atanmış cinsiyetler üzerinden sadece iki cinsiyet olduğunu, bunun kadın ve erkekten ibaret olduğunu
öne süren ve bunu bir zorunluluk olarak dayatan
baskı biçimine verilen isimdir. Cinsiyetin, toplumsal
bir sistem aracılığıyla maskülen/erkek ve feminen/
kadın şeklinde birbirine karşıt olarak konumlandırılan
iki form ile sınıflandırılmasıdır. Bu rejim aynı zamanda
cinsiyetlere “biyolojik” bir öz atfeder, bu öz üzerinden
toplumsal cinsiyetin inşa edildiğini savunur, toplumsal
cinsiyeti birbirine karşıt ve tamamen farklı olduğunu
öne sürdüğü iki cinsiyetle sınırlar. Bu model bu ikiliğin dışındaki non-binary gibi kimlikleri yok saymanın
yanı sıra, cinsiyetçilik, heteroseksizm ve cisseksizmin
sürekli yeniden üretilmesine yol açar. Cinsiyeti kişilere
atanan cinsiyete indirgeyerek bir yandan trans kadınların, trans erkeklerin ve transların cinsiyetlerini de
kendi beyan ve iradeleri dışında tanımlar ve bu tanımlar üzerinden eşitsizlik yaratır. İkili cinsiyet rejimi bir
yandan da tek tip bir “kadınlık” ve “erkeklik” tanımı
yaparak bu tanımlara roller de atar.
Non-binary kimlikler trans şemsiyesi altında değerlendirilse de; her non-binary kişi trans değildir.
Non-binary kişiler, cinsiyetlerini “arada”, “ikili cinsiyet rejiminin dışında veya ötesinde” tanımlayabilir.
Cinsiyetsiz ya da akışkan cinsiyete sahip olabilirler.

9

Non-binary, bir cinsiyet kimliğidir ve cinsel ve/veya
romantik yönelimden ayrıdır. Non-binary’ler, tıpkı cisgender kişiler gibi çeşitli cinsel yönelimlere sahip olabilir. Non-binary’lerin cinsiyet ifadeleri de kendilerine
özgüdür. Non-binary’ler cinsiyet kimlik ve ifadeleriyle
uyumlu bir yaşam sürmek için hormon replasman terapisi ve cerrahi operasyonlar geçirebilir veya geçirmeyebilir. Bütün bunlar, kişilerin kendilerinin vereceği
kararlardır ve non-binary olmanın bir kalıbı, ideali,
şartları yoktur.
Non-binary kelimesinin Türkçede yerleşmiş bir çevirisi
bulunmamaktadır. Na-ikili, na-baynıri, na-binary gibi
kelimeler kullanılmaktadır.

İllüstrasyon: Bartu Akyürek
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“Türkiye’de bir mülteci olarak, dört yıldır yaşıyorum. Mültecilik hayatım birçok zorlukla başladı. Çalışabileceğim
bir iş yoktu, olduğunda da yaşadığım yerde yabancılara
iş vermiyorlardı zira çalışma iznimiz yoktu. Eğer iş bulamazsak temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz mali bir
destek yok. Hepimiz kendi başımızaydık. Türkçe bilmiyordum. En sonunda, buraya benden daha önce gelmiş olan
İranlıların yardımıyla biraz Türkçe öğrendim. Bir havlu
tekstil atölyesinde bir iş bulabildim. Bir yandan kendimi
kaybolmuş ve yalnız hissederken ve gurbetlik çekerken
düşük maaşlı, dinlenme zamanlarının çok kısa olduğu
bir işte günde 12 saat çalışmak zorunda kaldım. Böyle bir
hayatı deneyimlememiş benim gibi bir insan için bu inanılmaz derecede zordu. Fakat karşı karşıya kaldığım en zor
şey şu soruydu: “Sen erkek misin kız mı?” Cevabım “Ben
Artin’im, cinsiyetim sizi ilgilendirmez” ama bu cevabın
dezavantajları da var. Mesela, elle yapılan iş yükü arttığı
zaman bana erkeklere yardım etmem söyleniyordu, eğer
buna itiraz edersem “eğer kızsan bize söyle ve git kızların yaptığı işi yap” diyebiliyorlardı ama benim bu duruma
katlanmak dışında, başka şansım yoktu.”4
Artin

4

https://kaosgl.org/haber/kendimi-kendi-insa-ettigim-hapishanemden-kurtardim
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Sıkça Sorulan Sorular
“Ben erkek ya da kadın değilim, sanırım
arada bir yerlerde akıyorum.”
Sam Smith

Non-binary’nin ne demek olduğunu okuduğumuza
göre artık diğer sorulara geçebiliriz. Non-binary kimlikler hakkında sıkça sorulan soruları ve o sorulara yanıtlarımızı derledik. Hiçbir sorunun tek bir doğru yanıtı olmayabileceğini akılda tutarak buyrun yanıtlara…

Bu non-binary’ler de nereden çıktı?
İnsanlıktan, tarihten, coğrafyadan, hayatın tam içinden. Bir kavram olarak non-binary çok yeni olsa da;
ikili cinsiyet rejiminin tarihi kadar eski non-binary deneyimleri görmek mümkün. Cinsiyet çeşitliliğini ikiye
hapseden, bunu da hiyerarşik bir düzenekle gerçekleştiren sisteme uymayan insanlar her daim vardı.
Ancak, kendi adınla çağrılma mücadelesi uyumsuz
olanın bizler değil; sistemin kendisi olduğunu söylemek anlamına da geliyor. Atanan cinsiyet, o cinsiyete atanan roller, o rollere atanan sorumluluklarla inşa
edilen toplumsal hayatın bazen tam orta yerinde bazen kıyısında köşesindeyiz. Ama inanın, her yerdeyiz.
12

LGBTİ neyinize yetmiyor da non-binary diyorsunuz bir de?
LGBTİ, bir kısaltma. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans
ve interseks kimliklerinin baş harflerinden oluşuyor.
Non-binary bir cinsiyet kimliği. Non-binary kişiler
kendilerini trans cinsiyet kimliği altında da tanımlayabilir veya tanımlamayabilir. Aynı zamanda non-binary
kişilerin cinsel yönelimleri de olabilir. Haliyle, cinsellik
ve cinsiyet gibi birbirinden ayrı ama birbiriyle ilişkili
kimliklerden bahsediyoruz.
“İnsanlar bana sataşmak istediklerinde bıyığıma laf ederek
sataşıyor(gülüyor) ya da iltifat edeceklerse yine bıyığıma
referans vererek iltifat ediyor. Ya da bıyığımı politikleştiriyorlar. Bıyığım olduğu için gey olarak atanıyorum mesela.
Hayır aslında erkek değilim, gey hiç değilim. Non-binary
biriyim. Bıyığım bir yerde hem iltifat ve hakaret aracı hem
de insanların politikleştirdiği bir şey oluyor. Çizimlerimde
kendimi Madonna ya da Ariana Grande olarak bıyıklarımla uyarlamayı çok seviyorum. Bıyıklarım benim günlük
hayatta drag personam gibi. Bıyıklarım Dali bıyığı ama
ortasından bıyık çıkmıyor. İnceler ve Türkiye’deki bıyık algısının dışındalar. Bunların dışında bıyıklarımın kıvrımını,
esnekliğini, dönmesini çok seviyorum. Bayağı ben yani.”5
Semih Özkarakaş
5

https://kaosgl.org/haber/lubunya-ve-ziril-olan-seyler-benim-ilham-kaynagim
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İllüstrasyon: Semih Özkarakaş

Non-binaryler ameliyat olmak istemeyen translar mıdır?
Değildir. Ne non-binary olmanın ne de trans olmanın
ön koşulu cerrahi operasyonlar değildir. Cinsiyet geçiş ve/veya uyum süreci denilen süreç sadece cerrahi
operasyonlardan değil; hormon terapisi, psikososyal
ve hukuki süreçler gibi çok daha geniş süreçlerden
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oluşur. Her trans kişinin deneyimi de, istekleri de biriciktir. Haliyle bütün trans ve non-binary kişiler için bu
süreçlere dair genelleyici bir yaklaşım doğru değildir.
Kişilerin bedenleri ve tıbbi geçmişlerine ilişkin konular
kimseyi ilgilendirmez. Cis birine sormayı düşünmediğimiz bir soruyu, non-binary bir kişiye de sormamamız gerekir.

Kavram bile İngilizce, non-binary Batı özentiliği midir?
Küresel bir dünyada yaşarken diller arası geçişler her
konuda yaşanıyor. Egemen dilin kavramları hayatımızın her alanına sirayet etmişken, söz konusu non-binary’ler olduğunda böyle bir önermede bulunmak önyargılarımızdan kaynaklanıyor. Örneğin heteroseksüel
kelimesi de İngilizce’den dilimize geçmiş bir kelimedir.
Heteroseksüelliğin Batı özentiliği olduğunu öne sürmezken neden non-binary olmanın veya LGBTİ+ olmanın Batı özentiliği olduğunu öne sürelim değil mi?
Öte yandan, her coğrafyada non-binary deneyimlere
karşılık gelebilecek kelime ya da kavramlara rastlamak mümkün. Bazen bu kelimeler, olumsuz anlamlar
taşıyacak şekilde kullanılırken bazen de non-binary
deneyim yaşayan kişilerin kendilerini tariflemek için
kullandıkları nötr kavramlar olabilir. Burada önemli
olan, kişilerin kendi bedenleri ve hayatları üzerindeki
iradeleri ve beyanlarıdır.

15

“Tanıdığım bütün kuir insanlar gibi benim da karışık bir
açılma sürecim oldu; beyan etmeyi seçtiğim kimliklerin
içinde hiçbir zaman yüzde yüz rahat hissetmedim. Cinsiyetçiliğe uğradığım deneyimler beni feminizme, feminizm
biseksüelliğe, biseksüelliğim non-binary bir cinsiyet kimliğine, non-binary kimliğim ise kendimi –her zaman tam
üstüme oturmasa da– bir lezbiyen olarak tanımlamaya
götürdü. Cinsiyet ve cinsellik deneyimlerinin kolaylıkla
örtüşerek birbirini daha karmaşık hâle getirdiğinin çok iyi
farkındayım.”6
Sasha Carney, Çeviren: Deniz Gedizlioğlu

Neden non-binary’ler cinsiyet kimliklerini başkalarına
açıklıyorlar?
Toplumda yok sayılan, baskılanan bir cinsiyet kimliğini başkalarıyla paylaşmak hem bu baskıyı değiştirme
yolunda önemli bir adımdır hem de birçok durumda
açıklanmadığında gelecek varsayımların önüne geçilebilir. Açılma denen süreçler biricik süreçlerdir ve
herkesin açılma ya da açılmama konusunda iradesi
ve motivasyonları kendine has olabilir. Ancak ikili cinsiyet rejiminin varsayımlarına karşılık açılmak politik

6

https://kaosgl.org/haber/non-binary-lezbiyenligin-savunusu-adina
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bir eylemdir. Kimsenin cinsiyetine dair varsayımlarda
bulunmadığımız bir toplumsal düzleme ulaştığımızda
belki açılmak gereksiz bir eyleme dönüşecektir ancak
o güne kadar açılmanın kendisi varsayılmaya karşı bir
irade beyanıdır.
“Her açılma gibi non-binary olarak açılmak da birçok
bedeli beraberinde getiriyor. Açılmak her zaman özgürleştirir gibi bir algı var aslında sanki bir kez açılmakla her
şey daha rahat olurmuş gibi. Oysa açılmak ömür boyu sürüyor. Bu yüzden de ne kadar açık kimlikli olduğumu söylersem söyleyeyim, çeşitli ortamlarda irili ufaklı yeniden
açılmalar yapmam gerekiyor bazen. Kendim için şunu
söyleyebilirim, cinsel yönelimim konusunda açılmaktan
daha farklı yollara başvurmam gerekti non-binary olarak açılırken. Bunun en büyük sebebi şu: Biseksüelim
derken tanımlı bir cinsel yönelime işaret ediyorum ama
non-binary olduğumu söylediğimde ne olduğumu söylemiyorum. Amacım cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
bağlamında açılma açılmadır işte deyip eşit tutmak değil
bu arada “değillemeye” dikkat çekmek istiyorum. Çünkü
insanlar çoğu zaman bunu “tamamlanmamış” bir açılma
gibi görüyor ne olduğuma dair bir yere işaret etmediğim
için. “E yani, ikisi de değilsen nesin?” bakışlarına maruz
kaldığım oluyor. Arada alttan alta bedenimde değişiklik
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yapmak isteyip istemediğimin sorgulandığını hissediyorum. Ayrıca bazen de trans erkek olarak açılmaya çalışıyormuşum da bunu non-binary olarak açıldığım insan
ilk kendisi bulmuş gibi davranabiliyor “Mesela ikisi de
değilsin ama sakalın olsun ister miydin?” gibi. Yani, tanıyan bilir, bıyık kullanmayı çok seviyorum. Ama cinsiyet
kimliğimle alakası yok. Yani onun düşündüğü çoğu şeyi
açılan ben olduğum için belki çoktan defalarca düşünmüşümdür. Yok. Cinsiyet ikiliği fikri öyle işlemiş oluyor ki
bazen bazı insanların içine, seni kadın ve erkek noktası
arasında kararsız nereye varacağını bilememiş (ki böyle
olabilir hiçbir sıkıntı yok) ve bundan muzdaripmiş gibi
(işte burası sıkıntılı) görüyor ve neden iki noktadan birinde olmadığını sorguluyor, sana “yardımcı” olup o iki
noktadan birine götürmeye çalışıyor. Oysa belki ben o iki
noktanın arasında da değilim.”7
Gözde Demirbilek

Küçükken tacize/tecavüze mi uğradın?
Non-binary’lerin yanı sıra aslında bütün LGBTİ+’lara
sorulan sorular arasında ilk sıralarda gelen bu soru;

7

https://kaosgl.org/haber/biraktigimiz-yerden-gozde-anlatiyor
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LGBTİ+ olmanın “normal olmadığı ve mutlaka kötü
bir deneyim sonrasında ortaya çıktığı” varsayımından
beslenir. Cinsel şiddet ile cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, karakteristiği ve ifadesi arasında birinin diğerini
belirlediği bir ilişki yoktur. Bu yaklaşım bir yandan da
cinsellik ile cinsel şiddet arasındaki farkı belirsizleştirir, cinsel şiddetin cinsellik değil de şiddet olduğu
gerçeğinin üstünü örter. Öte yandan LGBTİ+’ların,
LGBTİ+ olmayanlara göre cinsel şiddet de dahil her
türlü şiddete daha açık hale getirildiği, haklarına ve
toplumdaki eşit varlığına dönük müdahalelerin cinsel
şiddet de dahil tüm şiddet türlerini yaygınlaştırdığı bir
gerçektir.

Non-binary olmak dışarıdan fark edilebilir mi?
Hiç kimsenin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği ve karakteristiği dışarıdan “fark edilebilir” değildir. Saç modeli,
giyim tarzı, tavrı, dünya görüşü gibi şeyler karakteristik özellikleri ve performansı ifade eder. Performans,
kimlik hakkında bilgi vermez. Benzer şekilde cinsiyetlere atadığımız rol ve davranışlar üzerinden varsayımda bulunamayız. Bunların hepsi çoğu zaman ataerki,
heteroseksizm ve ikili cinsiyet rejiminden kaynaklı
önyargılarla yapılan atamalardır. Kişi ancak cinsel
yönelimi ya da cinsiyet kimliğine ilişkin bir beyanda
bulunuyorsa bilgi sahibi olabiliriz.

19

Non-binary olarak nasıl açılabilirim?
Non-binary kişiler genellikle bir dizi açılma deneyimi
yaşarlar. Herkesin kendini keşfetme ve kimliğini başkalarına açıklama konusunda farklı yolları ve hikayeleri olabilir. Burada önemli olan, kararın her daim size
ait olduğunu unutmamanız. Kime, nasıl, nerede, ne
zaman açılacağınıza ancak ve ancak siz karar verebilirsiniz. Açılmak bir yandan da dış seslere inat kendi özgün sesinizi güçlendirmek olarak da görülebilir.
İsterseniz o sesi sadece siz duyun, isterseniz arkadaşlarınıza şarkı söyleyin, isterseniz de konser verin.
Karar, tamamen sizin. Ne aileniz, ne arkadaşlarınız,
ne partneriniz, ne iş arkadaşlarınız, ne devlet ne de
toplum sizin yerinize karar veremez; açılma gücünüzü
elinizden alamaz.

İllüstrasyon: Bartu Akyürek
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“Merhaba dünyalılar, yıllardır içine girmeye ve uymaya
çalıştığım ‘erkeklik’ hakkında hep çok düşündüm. Başka
erkeklikler de mümkün diye savundum yıllarca ama sanırım artık olmuyor… Hayatımı nasıl yaşayacağım pek bana
bırakılmadı. Nasıl görüneceğim, nasıl hissedeceğim, nasıl
konuşacağım vb. üzerine söz hakkım da pek olmadı ama
en azından artık şundan eminim. Ben bu ikili cinsiyet rejimini reddediyorum. Ne kadınım ne erkeğim ya da aynı
anda karmakarışık olarak her şeyim. Kafamda net olan ise
‘biyolojik’ ya da “toplumsal” başına ne koyarsanız koyun
bir “erkek” değilim ve öyle hissetmiyorum…”8
Barış Ozan

Non-binary’ler isimlerini değiştirir mi?
Birçok non-binary kişi için doğumda atanan isim, cinsiyetlerini ifade etmekte yetersiz kaldığından gerçek
isimleri değildir. Kişilerin gerçek isimleri size beyan
ettikleri ve kullandıkları isimleridir. Bunun dışındaki
bir sorgulama; yine kişilerin kendi hayatlarına dair iradelerini hiçe saymak anlamına gelecektir.

8

https://velvele.net/2021/05/18/merhaba-dunya-non-binary-oldugumu-bil-istedim/
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Genitalleriniz nasıl? Nasıl seks yapıyorsunuz?
Bunun gibi soruları sormadan önce, bu sorunun sizi
neden ilgilendirdiğini, size bu soru sorulsa nasıl hissedeceğinizi, sizin için sorun olmasa bile karşınızdaki kişi için sorun olabileceğini sorgulamakta fayda
var. Her cinsel eylemin biricikliğini esas aldığımızda;
non-binary’lerin cinsel birlikteliklerinin tanımını yapmamız mümkün değildir. Cinsel eylemin biçimini,
o eylemi gerçekleştiren kişiler belirler. Bu sebeple
“non-binaryler şöyle sevişir” diyebileceğimiz bir tanım hiçbir zaman gerçekliğe değmez. Cinsel eylemin,
sonunu ve sınırını partnerlerin belirlediğini akıldan çıkarmayarak, uçsuz bucaksız bir performans denizinde
belirlendiğini bilmemiz yeterli.
“Ben non-binary’im. Her zaman biraz oğlan biraz kız biraz
da ikisi de olmadığımı hissettim. Geç de olsa ‘o’ (İngilizce’de cinsiyet ifade etmeyen zamir ‘they/them’) kullanmak iyi hissettiriyor. Açılmaktan çok korktuğum için bunu
erteledim ama bunu kendime ve toplumsal cinsiyetle mücadele eden herkese borçlu olduğumu hissediyorum. Eğer
sen de non-binary isen yorum at ve kendini kutla! Teşekkürler millet, sizi seviyorum.”9
Brigette Lundy Paine, Çeviren: Gözde Demirbilek
9

https://kaosgl.org/haber/brigette-lundy-paine-non-binary-olarak-acildi
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Non-binary’lere şiddet
ve ayrımcılık
“Bazen var olduğunu bilmek için görmek gerekir.
Belki bir kasabada kuir biri vardır ama kendilerini
açılacak kadar rahat ya da güvende hissetmiyordur.
Açıkçası sahip olduklarını hissettikleri tek temsil ya
da sahip oldukları bağlantı, televizyon ya da filmlerde yer alan temsiller ve bu gerçekten güçlü.”
Asia Kate Dillon

Dünyanın birçok yerinde non-binary’ler ikili cinsiyet
rejimi yüzünden zorluklarla karşılaşıyor. İki cinsiyete
göre düzenlenen toplumsal yaşam non-binary’leri
dışlarken, resmî nüfus kayıtlarından sağlık hizmetine
birçok alanda ayrımcılık çok yaygın. Şiddet ve nefret
suçları, non-binary’leri hedef alıyor.
Dünyada non-binary’lerin sorunlarını araştıran az sayıdaki çalışmadan biri olan “Birleşik Krallık’ta non-binary’lerin deneyimleri”10 araştırması, yaşananları
10

https://www.scottishtrans.org/wp-content/uploads/2016/11/
Non-binary-report.pdf
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ortaya koyuyor. Scottish Trans Alliance’ın raporuna
göre katılımcıların yüzde 34’üne hizmet sağlayıcılar
non-binaryler hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
Katılımcıların yüzde 11’inin hizmete erişimi engellendi.
Yüzde 65’i hizmet sağlayan merkezlerin materyallerinin kapsayıcı olmadığını, yüzde 84’ü cinsiyet kimliklerinin kabul görmediğini, yüzde 83’ü dışlanmış hissettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 76’sı genel nüfusa
göre daha az özgüvenli, yüzde 65’i daha yoğun ruh
sağlığı sorunlarıyla karşılaşıyor ve yüzde 63’ü hizmetlere erişimde daha fazla sorun yaşıyor.
Katılımcıların sadece yüzde 4’ü işyerinde non-binary
kimlikleriyle rahat olduklarını vurgularken; yüzde 90’ı
kimliklerine saygı duyulmadığını söyledi.
“Cinsiyet kimliğimi non-binary olarak görüyorum ve kendimi trans Latin bir kadın olarak tanımlıyorum ama yine
de kimseyi eşcinselliğimi kovduğumu düşünmeye teşvik
etmek istemiyorum. Eşcinsellik hakkında konuştuğumda
komik ama kimden hoşlandığımı düşünmüyorum. Bu, asla
vazgeçmek istemediğim bireysel ve kolektif bir kültürel
üretim biçimidir.”
Arca, Çeviri: Yıldız Tar
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Türkiye’de ise doğrudan non-binary’lerin yaşadığı sorunları ele alan bir rapor ya da araştırma bulunmuyor.
Kaos GL’nin senelik özel sektör ve kamuda LGBTİ+’ların durumu araştırmasının 2020 sonuçlarına göre,
özel sektörde de kamuda da LGBTİ+’lar gizlenmeye
zorlanıyor, ayrımcılık işe alımdan başlıyor ve özellikle
kamuda işyerinde nefret söylemi yaygın.
2020 Özel Sektör araştırmasına11 674 kişi katıldı. Katılımcılar arasında non-binary şemsiyesinde yer alan
kişilerin sayıları şöyle: Genderqueer (4), non-binary
(22), Queer (6), Tanımlamıyorum, Agender, Cinsiyet
kimliğim yok, Cinsiyetsiz (2), Cinsiyetsiz hissediyorum, Kendimi bazen erkek gibi bazen kadın gibi hissediyorum, Cinsiyetsiz, akışkan cinsiyetli, Butch (2),
Pangender, O onlar, Rıfkı cinsiyeti, ×, Genderfluid (3),
Henüz bir isim koyamadım, Herhangi bir cinsiyete ait
hissetmiyorum, Gender nonconforming, Non-conforming.
Araştırmada yer alan eğitim sektöründe çalışan panseksüel non-binary katılımcı yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
“Doğuşta atanan cinsiyetim erkek. 3 farklı kurumdan
red yedim: 1) Tırnaklarım uzun olduğu için “Gitar mı
çalıyorsun” diye sordular. “Hayır, böyle seviyorum”
11

https://kaosgldernegi.org/images/library/o-zel-sekto-r-2020.pdf
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dediğim için şüphelenip üniversiteden hocamı arayıp sormuşlar. O da kimliğimi ifşa etmiş. 2) İnternette makyajlı fotoğrafımı bulup “Web uygunsuz içerik”
diye reddettiler. 3) “Anaokulu kısmına kadın hoca istiyoruz, bazen öğrencileri tuvalete götürmeleri gerekiyor” diyerek reddettiler.”
İnşaat sektöründe çalışan panseksüel non-binary bir
katılımcının deneyimi ise şöyle:
“Sen KİBAR ve akıllı birisin şantiyelerde çok zaman
harcama kendine yazık etme gibi bir söylemle karşılaştım bu iş tanımı için kaba olmam istenmiyorken
bana cinsel yönelimlerim üzerinden bu mesleğe yakıştırılmadığım hissettirildi.”
Eğitim sektöründe çalışan gey non-binary katılımcı:
“Kişisel olarak herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için yoğun bir şekilde (öğle yemeğimi kısa
tutuyorum, çay molalarını çoğu zaman vermiyorum)
çalışıyorum.”
Kamu araştırmasına12 katılan akademik personel olarak çalışan non-binary lezbiyen katılımcı, çalıştığı kurumda ayrımcılığa yol açan uygulamalara ilişkin soruyu şöyle yanıtlıyor:

12

https://kaosgldernegi.org/images/library/kamu-c-alis-anlari-2020.
pdf
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“Görmezden gelinmek, sağlık konusunda olsun, benzeri başvuru mekanizmaları konusunda olsun hiçbir
mekanizma olmaması. Trans geçiş süreçleri ve bu bağlamda tıp fakültesini ayrıksı tutuyorum. Medeni beraberlik ve evlenme hukuku zaten. Mevcut değil.”
Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+)
COVID-19 pandemisinin LGBTİ+’lara etkilerini görünür kılmak ve LGBTİ+’ların bu süreçte deneyimlerini
gündemleştirmek amacıyla hazırladığı “COVID-19
Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu”13 başlıklı
araştırma raporuna
Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ kişi katıldı. Rapora göre yanıt veren, araştırmaya katılan 76 kişi pandemide şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu kişiler
katılımcıların %30,3’ünü oluşturuyor. Şiddete maruz
kalan kişilerin %24’ü non-binary, %29’u kadın %40’ı
erkek ve %7’si ise kendini akışkan, cinsiyetsiz, genderfluid, genderqueer olarak; %13’ü kendini lezbiyen,
%31’i gey, %36’sı bi+, %9’u non-binary eşcinsel, %5’i
heteroseksüel ve %6’sı kendini androseksüel, ace+,
queer, tanımsız olarak tanımlıyor. Şiddete maruz kalan kişilerin %53’ü natrans, %23’ü trans, %24’ü ise “+”
(agender, queer, tanımsız, akışkan) %4’ü de interseks.
13

https://genclgbti.files.wordpress.com/2020/09/covid-19-salgininda-lgbti-toplulugunun-durumu.pdf
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Katılımcılar pandemide bir ya da birden fazla şiddete maruz kaldıklarını belirtiyor. Verilere göre şiddete
maruz kalan katılımcıların %56’sı ev içi, %53’ü duygusal, %22’si ekonomik, %48’i sözlü %12’si fiziksel %3’ü
cinsel, %22’si siber şiddete maruz kalmış olup %24’ü
şiddet tehdidi aldı.
Non-binary kişileri hedef alan nefret saldırıları ve ayrımcılık, LGBTİ+ şemsiyesindeki diğer kimliklerin maruz bırakıldığı nefretten daha az görünür. Yaşananlar
çoğu zaman medyaya yansımıyor bile. KaosGL.org’a
yansıyan olaylardan biri ayrımcılığı gözler önüne seriyor. 7 Haziran 2020’de İstanbul’da non-binary14 bir
genç bir restoranda ayrımcılığa uğradı. 18 yaşındaki
Barbaros, e 4. Levent’teki bir börekçide çay içmek istedi. Ancak mekana oturur oturmaz garsonlar geldi
ve mekandan gitmesini söyledi. Yaşadıklarını KaosGL.
org’a anlatan Barbaros’a göre garsonlar “Senin burada oturman yasak” diyerek Barbaros’u mekandan
kalkmaya zorladı: “Ben de “Nasıl yani” diye sordum.
Patronun kesin emri var oturamazsın burada dedi.
Paramla da mı oturamayacağım dedim. Buraya kalmadım deyip uzaklaştım. Yazıklar olsun dedim. Kalkıp gittikten sonra arkamdan homofobik ve cinsiyetçi
küfürler edildi. “Siktir git”, “Götverene bak” gibi laflar
edildi.” Barbaros, yaşadığı ayrımcılığın ardından “İn14

https://kaosgl.org/haber/istanbul-da-borekcide-ayrimcilik-senin-burada-oturman-yasak
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san gibi hissetmedim” diyor ve ekliyor: “Sanki canlı
bile değilmiş gibi hissettim. Sanki zararlı bir maddeyim de beni oradan kovmaya çalıştılar. Son dönemde
yaşananları, nefreti, ayrımcılığı ben artık değerlendiremiyorum. Nasıl dile dökebilirim bilmiyorum. Çok
üzülüyorum, çok öfkeleniyorum.”
Peki bu tabloyu değiştirmek için neler yapabiliriz?
Gelin beraber sayfaları çevirmeye devam edelim…

İllüstrasyon: Semih Özkarakaş

29

Non-binarylerin haklarını
savunmak için bazı öneriler
“Queer, hayır demek, hayır ben öyle yapmıyorum.
Kendimi erkek olarak tanımlamıyorum. Kendimi
kadın olarak tanımlamıyorum. Kendimi anca insan
olarak tanımlıyorum.”
Ezra Miller

Bugün dünyanın birçok yerinde kimlik ve pasaportlara non-binaryler için X seçeneği geliyor, yasalarda
non-binaryleri ayrımcılığa karşı savunacak düzenlemeler yapılıyor. Bütün bunlar, uzun yıllar süren mücadelelerin sonucu. Bu mücadelede hepimizin kendimizden başlayarak yapabilecekleri var. Başlangıç için
birkaç öneriyle karşınızdayız…

•

Mücadeleye kendinizden başlayabilirsiniz. Non-binary’lere yönelik tutum ve bilgi düzeyinin farkında
olmak ve kendi önyargılarınızla yüzleşmek her zaman iyi bir başlangıçtır.

•

Tanımlamamak, varsaymamak, dinlemek, deneyimlerin biricikliğinin farkında olmak ve non-binary’lerle dayanışmak atabileceğiniz adımlar arasında yer alıyor.
30

•

Türkçe’de cinsiyete göre zamirler olmasa da, cinsiyet belirten “beyefendi”, “hanımefendi” gibi hitap
biçimleri ile bazı mesleklerin cinsiyete göre ayrılması ile karşı karşıyayız. (Hemşir-hemşire, müdür,
müdire) Bu durumda olabildiğinde cinsiyet açısından tarafsız, nötr bir dili tercih etmek önemli. Veya
karşınızdaki kişiye kendisine nasıl hitap edilmesini
istediğini sorabilirsiniz. Tanımadığınız birinin ismi,
ses tonu ya da görünüşü üzerinden cinsiyetli bir
hitap geliştirmek yerine; cinsiyet atamayan bir dili
tercih edebilirsiniz. Örneğin ilk kez mailleştiğiniz
birisine bey ya da hanım demek yerine mailinizin
ciddiyetine göre “Sn.” ya da “Sevgili” diye başlayıp isim ve soy ismini yazabilirsiniz.

•

Eğer zamirlerin cinsiyetlendirildiği bir dilde iletişim kuruyorsanız, karşınızdaki kişiye hangi zamiri
tercih ettiğini sorabilirsiniz.

•

Varsayımlarda bulunmamak önemli. Biriyle tanıştığımızda onları erkek ya da kadın olarak varsaymaya alışkınız. Ancak herkes için durum böyle değil. Kişilere sadece bakarak cinsiyet atayamayız.

•

Kişilerin atanmış ve kullanmadıkları isimleri yerine
kullandıkları yani gerçek isimlerini kullanmamız
gerekir. Resmî belgelerin gerektiği durumlarda bu
bilgiyi sizle sadece o işlem için paylaşmıştır, kimlikte yazan ve kullanmadığı ismi üçüncü kişilerle
31

hiçbir koşulda paylaşamazsınız. Hem kişisel verilerin korunması bağlamında hem de etik olarak
yapmanız gereken, resmî işlemler dışında o ismi
unutmanızdır. Nüfus kayıtlarındaki ismi değiştirmek her zaman çok kolay olmayabilir. Bu zorluğu sizin arttırmak yerine kolaylaştırmanız gerekir.
Bir organizasyon yapıyorsanız, bilet alırken resmi
kayda ihtiyaç duyarsınız. Ancak bu, karşınızdaki
kişiye o kağıtta yazan isimle seslenmeniz anlamına gelmez.

•

Birçok formda sadece kadın ve erkek seçenekleri
bulunuyor. Bu durum, non-binary’leri dışlayan bir
pratiktir. Diğer seçeneği ile geçiştirmek de kapsayıcı değil. Bu sebeple olabildiğinde demografik
bilgi toplarken açık uçlu sormak ve kişilerin kendilerini tanımladıkları şekilde yazabilmesine olanak
sağlamak gerekir. Emin olun, istatiksel yorum yaparken işinizi hiç de zorlaştırmayacaktır.

•

Non-binary kavramına aşina olmamanız, non-binary kişilere saygısız, hakaretamiz, küçümseyici,
alaycı yaklaşmanızı gerektirmez. Saygı duymak
için anlamak ya da empati yapmak zorunda değilsiniz. Zaten sorun, empati sorunu değil; eşitlik
sorunu. Non-binary’ler, toplumun geri kalanı gibi
insanlık onuruna uygun muamele görme ve eşitlik
hakkına sahiptir.
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•

Bilmediğiniz konuları sorarken, non-binary’lerin
özel hayatlarını ihlal edemezsiniz. Karşınızda açık
bir kütüphane yok. Herkes, her zaman her soruyu
cevaplamak ya da aktivist olmak zorunda değil.
Unutmayın, bilmiyor olmanızın sorumlusu non-binary’ler değil sistem. Öğrenme sorumluluğu ise
sizde. Non-binary’lerin öğretme ve aydınlatma
gibi sorumlulukları yok. Bilmediğiniz konuları
araştırabilir, yazı ya da kitaplar okuyabilir, filmler
izleyebilirsiniz. LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya
hesaplarını takip ederek başlamaya ne dersiniz?

•

Her yıl 14 Temmuz’da Uluslararası Non-Binary Görünürlük Günü kutlanıyor. Kutlamalara katılabilir,
non-binary yazarların eserlerini paylaşabilir, sosyal medyada eylemlere katılabilirsiniz.

•

Etkinliklerinizde cinsiyete dayalı kıyafet yönetmeliğinden vazgeçebilirsiniz. Unutmayın, kıyafetlerin
de renklerin de cinsiyeti yoktur.

•

Non-binary’lerin diğer herkes gibi hizmetlere ve
haklarına eşit olarak erişebilmesini savunmaya
ne dersiniz? Kafanız karıştığında eğer non-binary
değilseniz, nelere kolaylıkla erişebildiğinizi düşünerek başlayabilirsiniz. Çoğu zaman ayrıcalıklarımızın farkına varmak zor gelebilir. Ancak üzerine
düşündüğümüzde bizim için çok kolay ilerleyen
süreçlerin başkaları için o kadar kolay olmadığı33

nı fark ediyorsak orada bir ayrıcalık ve ayrımcılık
vardır. Non-binary’lerin işte, okulda, kamusal alanlarda istedikleri gibi yaşayabilmeleri, giyinebilmeleri ve saygı görmeleri ifade özgürlüklerinin de
önemli bir parçasıdır.

•

Non-binary birçok insan için kamusal alanda hangi tuvaleti kullanacağına karar vermek zor olabilir.
Kendilerini güvensiz hissedebilir, tuvaletlerde saldırıya uğrayabilirler. Non-binary kişileri kendilerini
en güvende hissedecekleri tuvaletleri kullanma
konusunda destekleyebilirsiniz. Cinsiyetsiz tuvalet opsiyonunu savunabilirsiniz. Unutmayın, çoğumuzun evlerindeki tuvaletler zaten cinsiyetsiz.
Dışkılarımızın da cinsiyeti yok.

•

Bir topluluğa hitap ederken, “Baylar ve bayanlar
hoşgeldiniz” gibi ikili cinsiyetçi ifadeler yerine,
“Herkese hoşgeldiniz diyorum”, “Bütün dinleyicilerimiz/izleyicilerimiz” gibi ifadeleri tercih edebilirsiniz. Kullandıkça çok daha kolay olduğunu fark
edeceksiniz.

•

Non-binary’ler hayatın her alanında düzenli olarak
varoluşlarını silen durumlarla karşılaşıyorlar. En
basitinden çalıştıkları işyerlerinde insan kaynaklarına iletmek için bir form doldurmak bile soruna
dönüşebiliyor. Bu noktada bulunduğumuz kurumlarda düzenlemeler yapabilirsiniz.
34

•

Kurumların LGBTİ+’lara sağladığı hizmetler ile
ilgili düzenlemeler yapması gerekir. Bu süreçte
içinde yer aldığınız kurumda kolaylaştırıcı rol üstlenebilirsiniz.

•

İşyerlerinde trans çalışanları için cinsiyet uyum
sürecinin belirlenen basamaklarında izin uygulamak, evlilikten doğan sosyal hakları evlilik hakkı
bulunmayan çalışanlarını da kapsayacak şekilde
genişletmek, regl olan çalışanları için (unutulmamalıdır ki sadece kadınlar regl olmaz, regl olan
trans, trans erkek ya da non-binary kişiler olduğu
gibi regl olmayan kadınlar da vardır) aylık regl izni
uygulaması, lojman hakkında evlilik hakkı bulunmayan çalışanlarına eşitsiz bir uygulamadan kaçınılması, yıllık izin düzenlemelerinde de benzer
şekilde bir eşitsizlikten kaçınmak, işyeri sosyal te-

İllüstrasyon: Melis Yılmaz
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sislerinden LGBTİ+ üyelerin partnerleriyle birlikte
faydalanabilmesi önündeki engellerin kaldırılması
önemli başlangıçlar olabilir. Unutulmamalıdır ki,
heteroseksizm ve ikili cinsiyet rejimi bütün bir
toplumu olduğu gibi işyerlerinin yapısını da şekillendirmiştir. Haliyle, işyerlerinin bütün yapısını
sorgulamak, heteroseksizm ve ikili cinsiyet rejiminin eşitsiz ayrımcı uygulamalarından arındırmak
aktif bir çalışmayı ve işyerinin her uygulamasını
gözden geçirmeyi gerektirmektedir.

•

Non-binary çalışanların işyerinde eşitliği için özel
politikalar geliştirilmelidir. Bu düzenlemelerin işyerinin genel eşitlik politikasında açıkça kapsanır
ve görünür olması sağlanmalı; işyerinde zorbalık,
mobbing ve tacizi ele alacak özel düzenlemeler
muhakkak yapılmalıdır. Non-binary çalışanların eşitlik meselesi işverenlerle ve iş çevreleriyle
müzakere edilmelidir. Örneğin Kaos GL Derneği
2020’de çalışan ve ofis gönüllülerine yönelik hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve
İdari Usuller metnini; menopoz, tükenmişlik sendromu, ebeveynlik, birlikte yaşam kurulan hayvanların özel koşulları, trans ve non-binary kimlikler
için düzenlemelerle güncelledi. Düzenlemenin
non-binary kişilerle ilgili bölümü şöyle: “Trans ve
non-binary kişilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kanunların olanak verdiği ölçüde iç pro36

sedürleri kişilerin kendilerini ve kimliklerini ifade
edebildikleri biçimde düzenlenmesi için gerekli
önlemleri alır. Alınan önlemler ayrıştırıcı, damgalayıcı ya da dışlayıcı değil, kişilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri olanakları yapılandıracak,
eşitliği sağlama yolunda adımları atacak şekilde
düzenlenir. Kaos GL Derneği içinde çalışanlara
yönelik trans ve non-binary alanlarında farkındalık eğitimleri düzenler ve tedarikçileri bu konuda
farkındalık geliştirmeye teşvik eder.”

•

Son olarak, non-binary’lerin hem politika alanında hem de yasal düzlemde karşılaştıkları sorunlar için savunuculuk rolüyle haklarının tanınması
ve yasal güvence altına alınması için mücadeleye
katılabilirsiniz. Sen yoksan çok eksiğiz!
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