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‘Yerli ve milli’ erkekliğin 
yarattığı heteroseksüel erkeklik 

krizi ve LGBTİ+ siyaseti
Toplumsal muhalefete mensup erkekliklerin devletin Türkçü-
İslamcı erkekliği ile derin uzlaşmazlığı, Türkçü-İslamcı 
erkekliğin kendi otoritesi konusunda kamusal bir mutabakat 
sağlayabilmesinin önüne geçiyor. Bu da, LGBTİ+ siyaseti için 
cinsiyetli heteronormativiteye karşı yeni kanallar açıyor.

EDA CANIMANA
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Toplumun söylemlerinden tamamen dışlanmış bir olgu oldu-
ğu düşünülen cinsellik, devletin tüm iktidar özneleri tarafın-
dan Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca siyasi bir tabu haline 
getirilmeye devam etmekte. Devlet mekanizması her ne kadar 
cinsellik ve cinsiyet üstü gibi görünse de, iktidar öznelerinin 
kendi ideolojileri doğrultusunda yeni heteroseksüel erkeklikler 
inşa etmeye mecbur olmaları, aslında Türkiye’de siyasal reji-
min oturduğu cinsiyetli seksüel güç ilişkilerinin çatlaklarının 
kapatılamaz olduğunu gösteriyor. Fakat Türkiye’de siyasi rejim 
her ne kadar heteronormativite üretimi için bir araç olarak 
kullanılsa da bu heteronormativitenin ayrıcalıklı özneleri olan 
Türkiyeli heteroseksüel erkeklik performansları birbirleriyle 
her geçen gün daha da derinleşen bir tarihsel politik çatışma 
halinde. Daha da önemlisi bu çatışma, AKP’nin inşa etmeye 
çalıştığı İslami heteroseksüel aileci erkekliğin toplumun çeşitli 
baskın erkeklikleri ile zıtlaşması nedeniyle daha da keskinleş-
mekte. Bu da toplumsal cinsiyet ve cinsellik eşitliğini savunan 
politik özneler, spesifik olarak LGBTİ+ siyaseti ve hareketi için 
ciddi olanaklar teşkil etmekte. Zira Türkiye’de AKP özelinde 
Türkçü-İslamcı erkekliğin iktidarının sallantıda olduğu şu dö-
nemde erkeklik çatışması LGBTİ+ siyaseti tarafından kristalize 
olmakta.
 
İslamcı erkekliğin devlet erkine erişmeye başladığı 90’lı yıl-
lardan beri, ki bu yıllar aynı zamanda LGBTİ+ hareketinin 
kurumsallaşma ivmesini kazandığı bir döneme tekabül eder, 
devlet erkini paylaşan siyasi erkekliklerin ittifak yapılanması 
hegemonya oluşturacak gücü kazanmaksızın şekillendi. AKP, 
geliştirdiği otoriter rejim ve topluma dayattığı cinsiyetçi ve he-
teroseksist baskılar aracılığıyla kendi “yerli ve milli” İslamcı er-
kekliğini siyaset üstü ve toplumu dengeleme görevini üstlenen 
bir norm olarak dayatmaya çalışıyor. Ancak İslamcı erkeklik 
halkın çeşitli erkeklik performanslarıyla örtüşemeyen ve uz-
laşamayan bir azınlığı oluşturduğu için, bir hegemonya yara-
tamıyor. AKP döneminde İslamcı erkekliğin öncesinde Avro-
merkezci liberal orta sınıf erkeklik ile sonrasında da Türkçü 
erkeklik ile kurduğu ittifak, devlet mekanizmasında kurduğu 
hâkimiyetten bağımsız olarak İslamcı erkekliğin taban bazlı 
başka erkekliklerle ittifak kurmaksızın tek başına iktidar sağ-
layamayacağını gösteriyor. Günümüzde ise İslamcı erkekliğin 
eski müttefiki olan Avromerkezci liberal orta sınıf erkeklik, 
siyasi rejimin otoriterleşmesini referans alarak AKP’nin öteki-
leştirdiği hatta kuirleştirdiği kimliklerden yalnızca biri olarak 
karşımızda duruyor. Ne var ki toplumsal muhalefete mensup 
erkekliklerin devletin Türkçü-İslamcı erkekliği ile derin uzlaş-
mazlığı, Türkçü-İslamcı erkekliğin kendi otoritesi konusunda 
kamusal bir mutabakat sağlayabilmesinin önüne geçiyor. Bu 
da, LGBTİ+ siyaseti için cinsiyetli heteronormativiteye karşı 
yeni kanallar açıyor.

Türkçü-İslamcı erkekliğin hegemonya yoksunluğundan hare-
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”LGBTİ+ hareketinin 
kitleselliğinin artan bir 
ivmeye ulaşması; toplumsal 
muhalefetin LGBTİ+ siyasetinin 
taleplerini gündeme alması 
ve LGBTİ+ hareketi ile 
geniş çaplı ittifak kurması 
zorunluluğunu doğuruyor. 
Bu anlamda eşitlikçi siyasal 
partiler, toplumsal tabanlarını 
genişletmek için, toplumun 
kesişimsel gerçekliğini ve 
ezme-ezilme ilişkilerinin 
çok yönlü ve seksüel 
olduğunu kabul etmek ve 
siyasi gündemlerini buna 
göre şekillendirmek zorunda 
kalıyor.”

ketle, LGBTİ+ siyaseti ve hareketi hem toplumsal muhalif 
erkekliklerin cinsiyetli iktidarı paylaşmasının ve olduğu gibi 
yeniden üretmesinin önüne geçebilir hem de cinsel eşitlikçi 
talepleri siyasi rejimde açılan yeni kanallarla dolaşıma soka-
rak cinsiyetli iktidarı ters yüz edebilir. Bu anlamda Türki-
ye’de otoriter rejimde iktidarı paylaşabilmek için yazılı veya 
yazısız olarak var olan cinsiyetli ve heteronormatif kurallar, 
kısaca iktidarın seksüelliği ve cinsiyeti, LGBTİ+ siyaseti 
tarafından siyaset üstü bir norm olmaktan çıkarılır. Çat-
lakları olan bir seksüel iktidarı yeniden üretmeden ters yüz 
etmenin stratejileri ise LGBTİ+ siyaseti açısından sonsuz-
dur. Örneğin; LGBTİ+ siyasetinin ve hareketinin taleplerini 
gerçekleştirebilmek adına devlet mekanizmasında işleyen 
eşitlikçi ve muhalif siyasi partiler ve örgütlenmelerle kur-
duğu konjonktürel ittifaklar; toplumsal muhalefeti, hetero-
seksüel erkekliğini politik anlamda bastırmaya zorlayabilir. 
Tersten bir okuma yapılacak olursa, cinsiyetli ve seksüel 
iktidarda pay sahibi olmak isteyen muhalif siyasi hareketler 
ve partiler de, toplumun ezme-ezilme ilişkilerindeki kesi-
şimselliğini iktidara karşı mobilize edebilmek için, iktidarın 
seksüel normlarını yeniden üretmek yerine Türkçü-İslamcı 
erkekliğe karşı olduğu kadar bu erkekliğin dayattığı fobiye 
karşı mücadeleyi de politik gündemlerine almak zorunda 
kalabilir. Muhalefetin bu zorunluluğunun en güncel ve 
somut örneği ise 31 Mart yerel seçimlerinde ve sonrasında 
tekrarlanan 23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde görül-
mektedir.
 
Bir başka ters yüz etme stratejisi örneği de LGBTİ+ siyaseti 
ve hareketinin devlet bazlı muhalefette olduğu kadar taban 
bazlı muhalefette de gücünün artmasıdır. LGBTİ+ hare-
ketinin kitleselliğinin artan bir ivmeye ulaşması; toplum-
sal muhalefetin LGBTİ+ siyasetinin taleplerini gündeme 
alması ve LGBTİ+ hareketi ile geniş çaplı ittifak kurması 
zorunluluğunu doğuruyor. Bu anlamda eşitlikçi siyasal 
partiler, toplumsal tabanlarını genişletmek için, toplumun 
kesişimsel gerçekliğini ve ezme-ezilme ilişkilerinin çok 
yönlü ve seksüel olduğunu kabul etmek ve siyasi gündemle-
rini buna göre şekillendirmek zorunda kalıyor. Bunu hangi 
muhalif politik öznenin ne kadar doğru yapıp yapmadığı ise 
bu yazının konusu aşar, ancak LGBTİ+ siyaseti ve hareketi-
nin, gerek örgütsel stratejileri gerekse tabanda ivme kaza-
nan kitleselliği nedeniyle muhalefetin kendi heteroseksüel 
erkekliklerini bastırmaya zorladığı ise bir gerçek. Bir başka 
deyişle, toplumsal muhalefetin, muhalif siyasi partilerin ve 
hareketlerin LGBTİ+ siyasetiyle kurmak zorunda olduğu 
ittifak, yeni bir heteroseksüel erkekliğin normativite ve ikti-
dar haline gelmesinin önünü ciddi şekilde kapayabilir.

LGBTİ+ hareketinin güncel olanaklarının yanı sıra uzun 
vadeli iktidar dönüşümlerinde oynayabileceği roller de 
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”AKP ile birlikte 
kristalize olan İslamcı 
erkeklik ve muhalif 
erkeklik çatışmasının 
uzlaşılamazlığının artması, 
AKP sonrası bir cinsel 
eşitlikçi siyasal düzen 
tahayyülünde LGBTİ+ 
siyasetinin cinsiyetli ve 
seksüel iktidarı ters yüz 
edici potansiyeline ivme 
kazandırıyor. Gelecekte 
daha da artacak olan bu 
ivme ise Türkiye’de cinsellik 
ve iktidar çalışmalarına 
önemli görevler yüklüyor.”

eşit şekilde tartışılmaya değer. Toplumsal muhalefete mensup 
erkeklikler ile AKP’nin dayattığı İslamcı aileci erkeklik ara-
sındaki çatışmanın daha da derinleşmesi, bir başka deyişle 
heteroseksüel iktidar matrisinde farklı şekillerde konuşlanan 
heteroseksüel erkekliklerin parçalanmışlığı, AKP sonrası ik-
tidarın LGBTİ+ siyaseti tarafından nasıl yerinden edilip daha 
eşitlikçi bir şekilde yeniden konuşlandırabileceği sorusunu do-
ğuruyor. Güncel anlamda toplumsal muhalefetin LGBTİ+ si-
yasetiyle işbirliği yapmadan AKP’nin dayattığı İslamcı erkeklik 
ile mücadele edemeyeceği bir gerçek. Bu işbirliği mecburiyeti, 
LGBTİ+ siyaseti tarafından heteroseksüelliğin iktidardan ve 
baskınlıktan tahliyesini sağlayacak şekilde kullanılabilir. Sınıf, 
etnisite/ulus, vatandaşlık durumu, cinsiyet ve cinsellik temelli 
kimliklerin ve ezme-ezilme ilişkilerinin toplumda kesişimsel 
olması, LGBTİ+ hareketinin ve siyasetinin kitleselliğine ivme 
kazandırıyor. Bu ivmenin heteroseksüel erkeklikler arasındaki 
çatışmanın derinleşmesine eşlik etmesi, LGBTİ+ siyasetinin 
AKP’den sonraki eşitlikçi bir siyasal düzen tahayyülünde 
iktidarın heteronormativitesini ve heteroseksüelliğini yerinden 
etme potansiyelinin arttığını gösteriyor. Bu potansiyel ise daha 
kısa vadede toplumsal muhalefetin heteroseksüel erkekliğinin 
LGBTİ+ siyaseti tarafından bastırılabilmesi ve iktidarın seksü-
elliğini ve cinsiyetini yine iktidardan eşit pay alarak çözebilme-
si anlamına da geliyor.

“Yerli ve milli” aileci İslamcı heteroseksüel erkekliğin siyaset 
üstü olarak dayattığı “şehitlik”, “genel ahlak”, “milli irade”, “te-
rör” gibi devlet tabuları, otoriterleşmenin ve ekonomik krizin 
yönetilemez hale gelmesi ile birlikte yavaş yavaş tükeniyor. 
İslamcı erkeklik kendinden olmayan heteroseksüel erkeklik-
lere yeni bir iktidar vaat edemiyor. Tam tersine, toplumun 
AKP’ye ait olmayan çoğunluğu iktidar matrisinde gitgide 
daha fazla kuirleşiyor. 31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan 
23 Haziran İstanbul seçimleri, LGBTİ+ siyasetinin ve onunla 
birlikte kuirleşen halkın siyasi rejimin çatlaklarını kullanarak 
AKP iktidarını ters yüz edebileceğini gösteriyor. Bu noktada 
LGBTİ+ hareketinin toplumsal muhalefetle kurduğu konjonk-
türel ittifaklar ile kendi taleplerini dayatabilme potansiyeli 
bir kez daha artıyor. Yine aynı şekilde toplumsal muhalefetin 
ve muhalif eşitlikçi partilerin LGBTİ+ siyaseti ve hareketiyle 
kurmak zorunda olduğu siyasal ittifak, toplumsal muhalefetin 
heteroseksüel erkekliğini bastırması zorunluluğunu doğuru-
yor. AKP ile birlikte kristalize olan İslamcı erkeklik ve muhalif 
erkeklik çatışmasının uzlaşılamazlığının artması, AKP sonrası 
bir cinsel eşitlikçi siyasal düzen tahayyülünde LGBTİ+ siyase-
tinin cinsiyetli ve seksüel iktidarı ters yüz edici potansiyeline 
ivme kazandırıyor. Gelecekte daha da artacak olan bu ivme ise 
Türkiye’de cinsellik ve iktidar çalışmalarına önemli görevler 
yüklüyor.
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Cinsiyetin sayılara sığmayan çeşitliliği: 
Dayanışma içinde kendini var etmek

Cinsiyet, kişi doğduğunda tayin edilenden farklı olduğunda, 
kişinin benimsediği cinsiyete uygun bedensel ve toplumsal 
özellikleri edinmesi cinsiyet geçiş süreci ya da cinsiyet uyum 
süreci olarak adlandırılıyor. Cinsiyet değişimi değil; çünkü kişinin 
cinsiyetinin esasını onun bedensel özellikleri değil, özünde, ruhunda, 
benliğinde kendini hissettiği cinsiyetin belirlediğini biliyoruz. 
Yine cinsiyet değişimi değil; zira kişinin cinsiyetinin, kendi iradesi 
ya da başkalarının talebi ya da müdahalesiyle belirlenmediğini, 
değişmediğini biliyoruz. 

KORAY BAŞAR
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.”Kişi bedensel, ruhsal, 
sosyal gelişimi içinde 
kendine bir cinsiyet inşa 
eder. Büyük çoğunluk 
bunun o cinsiyetten herkes 
için geçerli bir cinsiyet 
tarifi olduğunu düşünür, 
başkalarının cinsiyetini 
de kendi zihninde beliren 
cinsiyet ölçüsüyle 
değerlendirir. Ancak aynı 
kişinin bile bir cinsiyetten 
beklentisi, o cinsiyeti ifade 
etme, dışa vurma biçimi 
yaşla, ortamla, yaşam içinde 
değişkenlikler gösterebilir. ”

İnsan doğumundan itibaren karşı karşıya kaldığı, ona uçsuz 
bucaksız gelen uyaran bombardımanıyla baş etmek için zih-
ninde gruplar, kategoriler, sınıflar oluşturur. Gelişim sırasında 
bunu yaparken yalnız değildir; içinde bulunduğu toplum ona 
bunun için bir çerçeve sunar, dahası dayatır. Bu sınıfların, 
kategorilerin varlığı, tanımları, özellikleri kişiye sanki evrensel 
bilgiler ve herkesin doğal olarak kabul edeceği gerçekler gibi 
gelir. Patates sarı, limon ekşi, şimşek gürültülüdür. Bu sınıf-
landırmalar toplumsal özellikler, gruplar için de geçerlidir. Bu 
sınıflandırmalar yaşamımızı ve düşünmemizi kolaylaştırır gibi 
görünürler. Zaman içinde gerçeğin zihnimizde temsil edilen-
den farklı olduğunu görüp bunun üstesinden gelmemiz gere-
kebilir; zira sıklıkla yanılıyoruzdur.

Hayatın ilk birkaç yılında insanlar toplumda cinsiyet kate-
gorileri olduğu, kendilerinin de bir cinsiyeti olduğu bilgisine 
erişirler. İnsan kendini bir cinsiyetten gördüğünde, o cinsiyetle 
ilgili zihninde şekillenen bedensel özellikler neyse, yıllar için-
de bu hale bürünmeyi bekler, çaba gösterir. Örneğin, çevresin-
de tüm erkeklerin vücudu kıllı ise, kendini erkek olarak tarif 
eden, yani cinsiyet kimliği erkek olan ergen, vücudunda kıl 
çıkmasını bekler, çıkmadığında kaygılanır, huzursuz olur. Er-
kekten o kadar kıllı olması beklenmeyen bir toplumda, bunun 
yerine kaslı olmak temel tanımlayıcı özellik olabilir. Dahası o 
cinsiyetle ilişkilendirilen toplumsal özellikler neyse, o özellik-
leri sergilemeye, kendisine o cinsiyetten kişilere davranıldığı 
gibi davranılması için çaba gösterir. Ancak ne bedensel özel-
likler, ne de toplumsal özellikler açısından kişinin bir cinsiyet-
ten beklentisi, o toplumdaki herkesin beklentisiyle yüzde yüz 
örtüşmez. Kişi bedensel, ruhsal, sosyal gelişimi içinde kendine 
bir cinsiyet inşa eder. Büyük çoğunluk bunun o cinsiyetten 
herkes için geçerli bir cinsiyet tarifi olduğunu düşünür, başka-
larının cinsiyetini de kendi zihninde beliren cinsiyet ölçüsüyle 
değerlendirir. Ancak aynı kişinin bile bir cinsiyetten beklentisi, 
o cinsiyeti ifade etme, dışa vurma biçimi yaşla, ortamla, yaşam 
içinde değişkenlikler gösterebilir. 

Birçoğumuzun yaşamımızın ilk yıllarında sandığımızın, birçok 
toplumda kabul gördüğünün aksine cinsiyet erkek ve kadın 
olmak üzere sınırları keskin iki kategoriden oluşmuyor. Da-
hası insan bu kategorilerden birine girse bile o toplumda o 
cinsiyetten beklenen tüm özellikler kümesi kendisi için geçerli 
olmayabilir. Oysa birçok toplumda hakim olan ikili cinsiyet 
düşüncesi, kişi doğduğunda üreme organlarına bakılarak tayin 
edilen cinsiyetin kişinin yaşam boyunca deneyimleyeceği cin-
siyeti belirlediğini varsayar. Bunun doğru olmadığını, bedensel 
herhangi bir özelliğin kişinin cinsiyet kimliğinin belirlenme-
sinde gerekli veya yeterli olmadığını biliyoruz. İnsanlar be-
densel özelliklerinden bağımsız gelişen cinsiyet kimlikleriyle, 
toplumun beklentilerle sınırlı olmayan, örtüşmesi gerekmeyen 
cinsiyet ifadeleriyle var oluyorlar. 
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Cinsiyet kimliği ve ifadesiyle ilgili bu çeşitlilik yeni bir geliş-
me ya da icat edilen bir durum da değil üstelik. Bu çeşitliliğin 
insanlığın başlangıcından beri var olduğunu artık biliyoruz. 
Doğduğunda tayin edilen cinsiyetle kültürel olarak ilişkilen-
dirilenden farklı cinsiyet kimliği veya ifadesi olan kişilerin, bu 
örtüşmeme nedeniyle yaşadıkları zorluğa psikiyatride ‘cinsi-
yetinden hoşnutsuzluk’ adı veriliyor. Farklı kültürlerde, farklı 
şekillerde karşılanan bu deneyimi yaşayanlar günümüzde 
yaygın olarak kendilerini trans, transgender ya da transseksüel 
olarak adlandırıyor. Kendini ikili cinsiyet sistemiyle tarif etme-
yen nonbinary ya da kuir kimlikler de artan hızla görünür hale 
geliyor. Cinsiyeti bedensel özellikleri nedeniyle kendilerine 
atanan cinsiyetle örtüşen çoğunluk gibi, bu kişiler de kendi 
cinsiyetleriyle uyumlu olduğunu düşündükleri bedensel ve 
toplumsal özelliklerle yaşamlarını özgürce sürdürmek istiyor-
lar. Yani herkesin yaptığından, herkesin doğal hakkı olarak 
gördüğünden fazlasını değil. 

Cinsiyetle ilgili bu çeşitlilik, cinselliğin ve cinsiyetin üreme 
üzerinden ikilikler halinde tanımlandığı dönemde bir sorun 
olarak kabul edilirdi. Oysa uzun süredir cinsiyet açısından 
kendini tanımlama ve ifade etmeyle ilgili bu çeşitliliğin, ki-
şinin diğer ruhsal özellikleri, davranışları, mizacı, karakteri, 
zekası, ahlakı, sevme ve sevilme becerisi, eğitim ve iş hayatını 
sürdürme kapasitesiyle ilgili olmadığını biliyoruz. Özünde, 
herhangi bir cinsiyet deneyiminin kişiyi akıl hastası kılmadığı 
artık bilimsel bir gerçek. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü-
nün hastalıklarla ilgili sınıflandırmasının en güncel formunda 
(ICD 11, 2019) bu durum ruhsal bozukluklar dışında, farklı 
bir bölümde değerlendiriliyor. Amerikan Psikiyatri Birliğinin 
ruhsal bozukluklarla ilgili güncel sınıflandırma sisteminde de 
(DSM 5, 2013), kimliğin değil, bu kimliğe sahip olmayla ilişkili 
olarak yaşanan zorluğun (Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk) tanı 
olarak bir karşılığı var. Hala sınıflandırma sistemlerinde anıl-
masıysa, sağlık çalışanlarının bu kişilere hizmet verebilmesini, 
sağlanabilecek desteğin niteliğini arttırmaya yönelik araştır-
malar yürütülebilmesini sağlamaya yönelik.

Cinsiyet, kişi doğduğunda tayin edilenden farklı olduğunda, 
kişinin benimsediği cinsiyete uygun bedensel ve toplumsal 
özellikleri edinmesi cinsiyet geçiş süreci ya da cinsiyet uyum 
süreci olarak adlandırılıyor. Cinsiyet değişimi değil; çünkü 
kişinin cinsiyetinin esasını onun bedensel özellikleri değil, 
özünde, ruhunda, benliğinde kendini hissettiği cinsiyetin 
belirlediğini biliyoruz. Yine cinsiyet değişimi değil; zira kişi-
nin cinsiyetinin, kendi iradesi ya da başkalarının talebi ya da 
müdahalesiyle belirlenmediğini, değişmediğini biliyoruz. 
Tarihin her döneminde, bu kişiler giyim ve görünüm, isim 
ve benzeri alanlarda kendilerine uygun özelliklere bürünme 
mücadelesi verebilmişlerse de, tıbbi destek ancak geçtiğimiz 
yüz yılın ortalarından itibaren mümkün oldu. Tıbbın sürece 



11

”Ülkemizde, sağlık 
çalışanlarının eğitiminde, 
bırakalım cinsiyet geçiş 
sürecini, cinsel kimlikle 
ilgili en temel kavramlara 
dahi yeterli yer verilmiyor. 
Kendi alanlarında 
tanınmış kimi hekimlerin 
zaman zaman cinsel 
kimlikle ilgili bilimsel 
gerçeklerle bağdaşmayan 
açıklamaları en iyimser 
ve saf değerlendirmeyle 
bununla ilgili olabilir. 
Ancak daha kötüsü, kendi 
önyargılarını, değerlerini 
tıbbi uygulamalarına 
yansıtan, bunun bilimsel 
bir dayanağı olduğunu 
zanneden ya da öyle sunan 
hekimlerin varlığı.  Bu 
genel tablo cinsiyetinden 
hoşnutsuzluğu olan 
kişilerin işe yaradığı bilinen 
tıbbi yardıma erişmelerini 
güçleştiriyor. ”

dahil olmasıyla birlikte de sağlık çalışanlarının bu alanda nasıl 
çalışacaklarını belirlemek üzere kılavuzlar hazırlanmaya baş-
landı. Hormonlar ve cerrahi uygulamalarla, kişinin talepleri 
doğrultusunda bedensel özellikler  değiştirilebiliyor; her geçen 
gün daha iyi sonuçlar elde edilerek. Günün yaklaşıma uygun 
ve bilimsel birikimle güncellenen kılavuzlardan en yaygın 
kullanılanı, ‘Bakım Standartları’, Dünya Transgender Sağlığı 
İçin Profesyoneller Birliği (WPATH) tarafından yayımlanıyor. 
Bu kılavuz sağlık hizmetinin, verilen ülkenin koşullarında, 
en uygun haliyle sunulmasını destekliyor, ülkemizde de takip 
edilen ilkeleri belirliyor. 

Sağlık çalışanlarının süreçteki rolü kişinin cinsiyetini tayin 
etmek değil. Kişinin cinsiyetiyle uyumlu özellikleri edinmesi-
ne yönelik işlemleri sağlıklı bir şekilde sürdürmesini destekle-
mek. Yıllardır sürdürülen çalışmalar, cinsiyet geçiş sürecinin 
kişilerin ruhsal, bedensel ve sosyal iyilik halini kalkındırdığını, 
toplumun genelinden farklı olmayacak duruma getirebildiği-
ni, bu süreçte gecikmenin ya da aksamaların sağlığı bozucu 
etkileri olduğunu gösteriyor. Cinsiyet geçiş sürecine tıbbi 
desteğin olumlu etkileri, karar vermenin nihai olarak bireyin 
kendisinde olduğu, olabildiğince onun istek ve imkanlarına 
uyumlu, bireyselleştirilmiş bir planla yürütülen tıbbi işlemlere 
mümkün. Böyle bir tıbbi desteği de, herbiri bu konuda eğitim-
li, deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarının 
oluşturduğu ekipler, buna elverişli bir sağlık sistemi içinde 
sağlayabilir. 

Ülkemizde, sağlık çalışanlarının eğitiminde, bırakalım cinsiyet 
geçiş sürecini, cinsel kimlikle ilgili en temel kavramlara dahi 
yeterli yer verilmiyor. Kendi alanlarında tanınmış kimi hekim-
lerin zaman zaman cinsel kimlikle ilgili bilimsel gerçeklerle 
bağdaşmayan açıklamaları en iyimser ve saf değerlendirmeyle 
bununla ilgili olabilir. Ancak daha kötüsü, kendi önyargılarını, 
değerlerini tıbbi uygulamalarına yansıtan, bunun bilimsel bir 
dayanağı olduğunu zanneden ya da öyle sunan hekimlerin var-
lığı.  Bu genel tablo cinsiyetinden hoşnutsuzluğu olan kişilerin 
işe yaradığı bilinen tıbbi yardıma erişmelerini güçleştiriyor. 
Dahası kişiler ve aileleri, gerçekçi bir yönü olmayan, etkili 
olmayacak tedavi, şifa arayışlarında umut tacirleriyle muhattap 
olabiliyorlar. 

Önemli bir diğer sorun cinsiyet geçiş süreciyle ilgili hizmet 
sunabilecek sınırlı sayıda merkez olması. Bu Dünyanın her 
yerinde önemli bir mesele aslında. Zira kimliklerin ve tıbbi 
desteğin görünürlüğü arttıkça, yardım almak için başvuru 
sayısında artış ve giderek daha erken yaşlarda başvuru görü-
lüyor. Yaşamın daha erken döneminde başvurulması, aslında 
zorlukların en yoğun yaşandığı ergenlik döneminde kişinin 
ve ailesinin desteklenmesine imkan verebilir. Ancak bu geliş-
meyi fırsata çevirmek, çocuk, ergen ve erişkine yönelik sağlık 
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hizmeti veren eğitimli çalışanların sayısının da aynı hızla 
artmasıyla mümkün. Ayrıca geçiş süreci kapsamındaki hor-
monal ve cerrahi işlemler belirli bir uzmanlık ve deneyim 
gerektiriyor. Ancak tüm bunların üzerinde sağlık sistemiyle 
ilgili genel gidiş, herkes gibi bu grubu da etkiliyor. Uzun 
mücadelelerle sigorta kapsamına alınan birçok işlem, ancak 
özel sağlık hizmeti olarak temin edilebiliyor.  

Geçiş süreci hiçbir zaman tıbbi işlemlerle sınırlı değil. 
Yasal olarak kaydedilmiş olan cinsiyetin kişinin cinsiye-
tiyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor, ki bu süreç ülkeler 
arasında farklılıklar gösteriyor. Birçok ülkede bu değişikliğin 
kişinin beyanıyla yapılabilmesi yönünde bir eğilim benim-
senmişse de, ülkemizde olduğu gibi yasal işlemleri tıbbi 
işlemlerle ilişkilendiren düzenlemeler de yaygın. Ülkemizde 
cinsiyetin yasal olarak tanınması seksenli yıllarda mümkün 
olmuşsa da, halen geçerli olan kanun (Türk Medeni Kanunu 
40. madde) üreme yeteneğini kalıcı olarak sonlandıracak 
cerrahi işlemleri şart koşuyor. Kişilerin kendi cinsiyetleriyle 
toplumsal yaşama katılabilmeleri için belirli tıbbi işlemlere 
zorlanması insan hakları açısından sorunlu. Bu düzenleme-
nin değişmesi bu nedenle elzem. Türkiyedeki yasal süreçle 
ilgili önemli bir sorun da kimlikteki cinsiyetin düzeltilmesi-
nin erişilmesi güç, uzun süre, emek ve maddi güç gerektiren 
bu tıbbi işlemlerin sonuna bırakılmış olması. Sosyal olarak 
cinsiyetine uygun giyinen, görünen, hormonlarla cinsiyetine 
uygun fiziksel özellikleri de kazanmış kişilerin, görünüm-
leriyle kimlikleri arasındaki örtüşmeme ciddi sorunlara 
neden olabiliyor. Okulda, iş yaşamında, sınav girişlerinde, 
banka işlemleri ve yolculuk gibi kimlik kontrolü yapılan her 
yerde. Bu alanlarda yaşanan güçlük de geçişle ilgili gerekli 
tıbbi işlemleri sürdürebilmeyi zorlaştırıyor. 

Birçok toplumda, beklenenin dışında cinsiyet kimliği ve 
ifadesine sahip olmak, kişinin başta ailesinde, evinde olmak 
üzere, eğitim kurumlarında, çalışma hayatında, sokakta, 
yakın ve uzak çevresinde dışlanmaya, ayrımcılığa, nefrete 
ve şiddete maruz kalmasını beraberinde getiriyor. Maruz 
kalınan ya da her an maruz kalma tehdidi altında yaşanılan 
bu olumsuz tutumlar, kişinin ruh sağlığını olumsuz etkile-
yebiliyor. Ülkemiz nefret cinayeti mağduru trans sayısında 
yıllardır Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Son yıllarda, lezbi-
yen, gey, biseksüel, trans, interseks ve cinsel kimliğin diğer 
varoluş biçimlerinden (LGBTİ+) kişilerin görünürlüğü 
baskılanmaya çalışılıyor. Bu yeni bir baskı değil, ancak görü-
nürlüğün örgütlü bir şekilde artması endişelendirmiş olmalı 
ki eskiden olduğundan daha belirgin. Ankara ve İstanbul’da 
LGBTİ+ etkinliklerine getirilen hukuksuz yasaklar, sınırla-
malar, içinde bulunduğumuz Onur haftasıyla birlikte, Ana-
dolunun farklı şehirlerine de yayılıyor. Sadece bu tutumun 
bile verdiği mesaj kişilerin yanlış, ayıplı oldukları yönünde. 

”Ülkemizde cinsiyetin yasal 
olarak tanınması seksenli 
yıllarda mümkün olmuşsa 
da, halen geçerli olan kanun 
(Türk Medeni Kanunu 40. 
madde) üreme yeteneğini 
kalıcı olarak sonlandıracak 
cerrahi işlemleri şart koşuyor. 
Kişilerin kendi cinsiyetleriyle 
toplumsal yaşama 
katılabilmeleri için belirli tıbbi 
işlemlere zorlanması insan 
hakları açısından sorunlu. Bu 
düzenlemenin değişmesi bu 
nedenle elzem. Türkiyedeki 
yasal süreçle ilgili önemli bir 
sorun da kimlikteki cinsiyetin 
düzeltilmesinin erişilmesi güç, 
uzun süre, emek ve maddi güç 
gerektiren bu tıbbi işlemlerin 
sonuna bırakılmış olması. ”
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Dahası bu tutum damgalayıcı, nefret içeren tutumları, ölüme 
varan sonuçları olan nefret şuçlarını cesaretlendiriyor. Benzer 
koşulların geçerli olduğu toplumlarda, sağlık çalışanlarına dü-
şen önemli bir görev bu ayrımcılığa yüksek sesle karşı çıkmak. 
Birebir sağlık hizmeti sunarken de, kişilerin bu durumdan ne 
ölçüde etkilendiklerini değerlendirmek, gereken desteği sun-
mak ve onların güçlenmesi, dayanıklılığının arttırılması için 
çaba sarf etmek. 

Tüm bu zorlukların aşılması, kolay değilse de, mümkün. 
Başka birçok sorunda olduğu gibi, kişisel çözümlerin ötesinde 
dayanışma, bir arada hareket etme cinsiyetinden hoşnutsuz-
luğu olan kişileri de ailelerini de güçlendiriyor. Ülkemizde 
yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda da, başka toplumlarda 
yapılan araştırmalar da LGBTİ+ kişilerde zorluklara rağmen 
psikolojik olarak ayakta kalabilmeyi, belki eskisinden de daha 
güçlü, dayanıklı olarak atlatabilmeyi en çok belirleyen etken 
aile ve akran desteği. Ailenin çocuğunu, sevdiğini, olduğu 
haliyle destekler, onunla birlikte mücadele eder hale gelmesi 
mucizevi sonuçları olan bir gelişme; ama bu aileler için hiç 
kolay değil. Ruh sağlığı uzmanlarının desteğinin ötesinde, bir-
birinin deneyiminden faydalanmak, birbirini güçlendirmek, 
yalnız kalmamak ailelerde bunu çok kolaylaştırıyor. ‘Benim 
Çocuğum’ belgeselinde öyküsü anlatılan bu süreç, LİSTAG 
ile başlayarak yıllardır İstanbul, Ankara, İzmir’de sürdürülen, 
son aylarda Antalya’da da başlayan LGBTİ+ aile toplantılarıyla 
sürdürülüyor. 

Kendini sorgulamaya, bilmeye, keşfetmeye başladığı andan iti-
baren toplum içinde yalnız ve tehdit altında hisseden bir LG-
BTİ+ için, kendine benzer başkalarıyla karşılaşmanın, birlikte 
hareket etmenin sağlayacağı güvenin, iyiliğin bir alternatifi 
yok. LGBTİ+ örgütlenmeler, bunun somut hale geldiği, kişile-
rin kendileriyle sınırlı olmayacak şekilde yaşanılan haksızlık-
lara direnme, hak arama ve özgürleşme mücadelesi. Aslında 
Onur Yürüyüşleri de bununla ilgili, bu nedenle gerekli. Top-
lumu tehdit eden değil, toplumda her bireyin barış içinde var 
olabilmesine yönelik girişimler bunlar. LGBTİ+ etkinlikleri 
engellemenin, görünmez kılmaya çalışmanın baskılamaya 
çalıştığı korkarım bu, verdiği zarar da ortada. Sağlık çalışanla-
rının yeri de, her zaman olduğu gibi, barıştan ve sağlıktan taraf 
olmak.

”Kendini sorgulamaya, 
bilmeye, keşfetmeye 
başladığı andan itibaren 
toplum içinde yalnız ve 
tehdit altında hisseden 
bir LGBTİ+ için, kendine 
benzer başkalarıyla 
karşılaşmanın, birlikte 
hareket etmenin 
sağlayacağı güvenin, 
iyiliğin bir alternatifi yok. 
LGBTİ+ örgütlenmeler, 
bunun somut hale geldiği, 
kişilerin kendileriyle 
sınırlı olmayacak şekilde 
yaşanılan haksızlıklara 
direnme, hak arama ve 
özgürleşme mücadelesi”
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Türkiye’de eşcinsel annesi 
olmak
Neden biz? Neden benim çocuğum..? Hadi eşcinseldi; bu sefer 
de el alem ne der, çevre ne düşünür diye düşündüm. Ya gele-
ceği nasıl olacaktı? Bütün bu sorularla boğuşmaya başladım.

SEMA YAKAR
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Ben Türkiye’de yaşayan bir eşcinsel annesiyim.

Oğlum benim ikinci çocuğum. Erkek olması ailede büyük 
sevinç yaratmıştı. Toplumun normlarına göre ideal bir aile ol-
muştuk. Onlara iyi bir gelecek sağlamak en büyük amacımızdı.

2000 yılının Mayıs ayında oğlum daha önce hiç olmadığı 
kadar gergin ve huzursuzdu, Özellikle cinsellik ve kız arka-
daş konuları açıldığında hiç konuşmak istemez, geçiştirir ve 
kendisini odasına kapatırdı. Oysa cinsellik, genç bir erkek 
olan oğlum için önemli bir konu olmalıydı. Tanıdığım oğlum 
anlayamadığım bir şekilde değişiyordu. “Ergenliği mi anlaya-
mıyordu?”,  “Acaba, haksız bir deneyim mi yaşamıştı?”, “Yoksa 
kadınlara ilgi mi duymuyordu…?”, “Gey olabilir miydi…?
 
Bunun gibi SORULAR aklıma geldikçe “yok canım biz onu 
çok iyi yetiştiriyoruz” diye kendimi kandırıyordum. Ama bu 
böyle devam edemezdi, eşimle birlikte oğlumuzla konuşmaya 
karar verdik.

Kendi ergenlik ve flört dönemlerimizi anlatarak başladık 
konuşmaya. Oğlum bir türlü açık ve gönül rahatlığıyla konu-
şamıyordu. Sonunda dayanamayarak sordum “Gey olabilir 
misin?” “Yok canım nereden çıkardınız?”dedi. Önce telaşlandı 
ve bir müddet sonra yüzümüze bakmadan ve ağlayarak “Evet 
anne ben geyim” dedi. Son aylarda yaşadığı kafa karışıklığını, 
kadınlara değil de erkeklere ilgi duyduğunu anlattı. Konuşur-
ken utanç ve suçluluk duygusu içinde olduğunu sezdim. Ona 
sarıldık, “Ne olursan ol sen bizim evladımızsın. Bu durum 
sana bakış açımızı ve sana olan sevgimizi değiştirmez” dedik.

Gerginliğini sezdiğim için aylardır kafamda kurup durduğum, 
en kötü ihtimal olarak düşündüğüm şey büyük bir gerçek 
olmuş karşımda duruyordu. İşte o an oğlumdaki rahatlamayı 
gözlerinde gördüm. Ağlamayı kesişini ve sakinleştiğini hatır-
lıyorum. O güne kadar çok iyi tanıdığımı zannettiğim oğlum 
o an karşımda sanki bir yabancı gibiydi. Ne düşünür..? Ne 
hisseder..? Neydi bu eşcinsellik..?

Önce kendimi ve eşimi suçladım; acaba onu büyütürken ne-
rede hata veya eksiklik yapmıştık diye düşündüm. Biri aklını 
mı çeldi, heves mi, geçer mi, hastalık mı? Yoksa hormonları mı 
buna neden oluyordu? Neden biz? Neden benim çocuğum..? 
Hadi eşcinseldi; bu sefer de el alem ne der, çevre ne düşünür 
diye düşündüm. Ya geleceği nasıl olacaktı? Bütün bu sorularla 
boğuşmaya başladım.

İçinde yaşadığım toplumun LGBTİ bireylere bakışı çok kötüy-
dü. Toplum bunlara sapkınlık, ahlaksızlık, tercih, günahkar, 
yasak gibi tepki ve önyargılarla bakıyor ötekileştirıyordu.

”Gerginliğini sezdiğim için 
aylardır kafamda kurup 
durduğum, en kötü ihtimal 
olarak düşündüğüm şey 
büyük bir gerçek olmuş 
karşımda duruyordu. İşte o 
an oğlumdaki rahatlamayı 
gözlerinde gördüm. Ağlamayı 
kesişini ve sakinleştiğini 
hatırlıyorum. O güne 
kadar çok iyi tanıdığımı 
zannettiğim oğlum o an 
karşımda sanki bir yabancı 
gibiydi. Ne düşünür..? 
Ne hisseder..? Neydi bu 
eşcinsellik..?”
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”Türkiye’de LGBTİ ailesi 
olmak kolay değil. Aileler 
toplumsal baskılar, zihinsel 
karmaşalar, akrabalık 
ilişkileri içindeki tepkilere 
yakalanmak, dışlanmak gibi 
sorunlarla karşılaşıyorlar ve 
çocuklarını geleceklerinden 
endişe duyuyorlar.

Türkiye’de cinsellik 
konuşulamıyor. Bu konuda 
adeta yerleşik bir travma 
söz konusu ve insanların 
düşünceleri yalan yanlış 
inanışlarla şekillenmiş 
durumda. Aile henüz kendi 
cinselliğini konuşamamışken 
çocuğunun cinsel yönelimini 
ve cinsel kimliğini konuşması 
imkansızlaşıyor. ”

Bir psikologdan yardım aldık, bu arada eşcinsellikle ilgili ki-
taplar, makaleler okumaya başladım. Oğlumla bu konuyu artık 
daha rahat konuşabiliyorduk. Bilgilendikçe korkum azalma-
ya başladı. Bilgisizlik ve bilgiye direnmek en kötü hastalıktır 
bence. Onu yeniden tanımaya ve keşfetmeye başladım. Eşcin-
selliğin bir hastalık değil solaklık ve göz rengi kadar doğal bir 
durum olduğunu artık çok iyi biliyorum.
 
Bu çalkalanma döneminde hep şunu düşündüm. Bir insanı 
sevmekten öte nereye gidebilirim ki? Onu değiştirmeye zor-
lamak, olmak istemediği bir kalıba sokmaya çalışmak sadece 
aptallıktı. O benim evladımdı, canımdan bir parçamdı.

Neden korkuyordum ki? Hayallerime ters düştüğü için mi ? 
Fark ettim ki ben onu o güne kadar hep koşullu sevmişim. 
Çünkü bana öğretilen buydu insanlara da koşullu bakan 
bir değer yargım vardı. Koşullu sevmek beklenti barındırır, 
istedikleri gerçekleşince insan sevdiğini düşünür. Ben doğru 
sevgiyi öğrenmek istedim. Öğrendikçe hayatım ve hayata ba-
kışım tamamıyla değişti. Meğer o güne kadar dışarının bakışı 
ve değer yargılarıyla şekillenmişim. Geç de olsa kendime ben 
kimim diye sorabildim. Bu sayede dünyaya ve insanlara bakış 
açım artık çok farklı.

Bu yaşam yolculuğumda bana ezberlerimi bozduran şey koşul-
suz sevgi oldu. Koşulsuz sevebilmek gerçek sevgidir. Toplum 
olarak bağımlı bir düşünce yapımız var. Onun kurallarına 
uyumadığınız zaman toplum bizi kendinden ayrı görüyor; bu 
yargıyı kırmak bireyde ve ailede başlamalı.

İçinde yaşadığım topluma doğru bilgiyi anlatma çabam 2006 
yılında başladı. 2008 yılında birkaç ebeveyn ile bir araya gele-
rek LİSTAG (LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu’nu) kurduk ve ör-
gütlü mücadelemiz başladı. 2013 yılında açık kimliklerimiz ile 
yedi ebeveyn olarak hikayelerimizi anlatan “Benim Çocuğum” 
belgeselini yaptık. Bu belgeselle Türkiye’ye ve dünyaya açıldık.

Türkiye’de LGBTİ ailesi olmak kolay değil. Aileler toplumsal 
baskılar, zihinsel karmaşalar, akrabalık ilişkileri içindeki tep-
kilere yakalanmak, dışlanmak gibi sorunlarla karşılaşıyorlar ve 
çocuklarını geleceklerinden endişe duyuyorlar.

Türkiye’de cinsellik konuşulamıyor. Bu konuda adeta yerleşik 
bir travma söz konusu ve insanların düşünceleri yalan yanlış 
inanışlarla şekillenmiş durumda. Aile henüz kendi cinselliğini 
konuşamamışken çocuğunun cinsel yönelimini ve cinsel kim-
liğini konuşması imkansızlaşıyor. Çevre nedeniyle hem kendi-
sinin hem de çocuğunun dışlanmasından ürküyor. Daha kötü 
örnekler de mevcut tabii… Evden atmak, duygusal ve fiziksel 
şiddet uygulamak ve dolayısıyla evden kaçan çocuklar…
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Aile bir yana toplum da nefret söylemleriyle LGBTİ’leri hedef 
gösterebiliyor. Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik nefret cinayetleri 
çok artmış durumda.

LGBTİ’ler sadece aile içinde değil, cinsel kimlikleri nedeniyle 
eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında da pek çok zorluk yaşı-
yorlar. Temel insan haklarından yoksun hayatlar yaşıyorlar ve 
hukuka başvurduklarında ayrımcılıkla karşı karşıya kalabildik-
leri için oldukça zor zamanlar geçiriyorlar. Hayatın içinde ol-
maya gayret ettiklerinde ise türlü mücadeleler ve savaş vermek 
durumundalar.
 
Oğlum Boysan, 2004 yılından beri açık kimliği ile LGBTİ hak 
mücadelesi alanında hareketin önde gidenlerindendi. En son 
Şişli Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nde da-
nışmanlık görevini yürütüyordu. Maalesef 2015 Eylül ayında 
Boysan’ı ve iki arkadaşını bir trafik kazasında kaybettik. Onun 
gidişinden sonra 2016 Haziran’ında, yaşadığı evi ‘Boysan’ın 
Evi’ adı altında STK’lara eğitim, toplantı, seminer, sergi ve 
atölye çalışmaları için açtık. Ayrıca iki senedir ‘Boysan’ın Evi’ 
her ay düzenli bülten çıkararak etkinlikleri hazırlayan gönül-
lü ekibi tarafından paylaşılıyor. Sevgi ve dayanışma ilkesi ile 
yürütülen çalışmaları ile toplumda eşit haklar ve eşit hayatlar 
olgusu ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Ayrıca ‘Boysan’ın Evi’ çatısı altında LADEG+ (LGBTİ+ Aile ve 
Yakınlar Destek Grubu) faaliyetlerini yürütüyor.

twitter.com/boysaninevi
facebook.com/boysaninevi

instagram.com/boysaninevi
www.boysaninevi.com

www.instagram.com/ladegaile
www.facebook.com/ladegailegrubu
twitter.com/ladegaile
www.ladeg.org

http://twitter.com/boysaninevi 
http://facebook.com/boysaninevi 
http://instagram.com/boysaninevi 
http://www.boysaninevi.com
http://www.instagram.com/ladegaile 
http://www.facebook.com/ladegailegrubu 
http://twitter.com/ladegaile 
http://www.ladeg.org
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Onur Haftası sergileri: Daralan 
politik alana tepki
Onur Haftası’nın yıllar boyunca oluşturduğu geleneklerden biri de 
Onur Haftası sergileri. İlki 2008 yılında Hafriyat’ta Makul ismiyle 
düzenlenen sergiler son iki yıldır Onur Haftası komisyonundan 
bağımsız aktivist bir ekip tarafından Sınır/sız ismiyle devam ediyor.  
İlhan Sayın ve Metin Akdemir ile Onur Haftası sergileri ve Sınır/sız 
üzerine konuştuk

KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT
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”Murat Morova’nın 80’ler 
sonunda yaptığı sergi olay 
olmuş. Şimdi baktığımızda 
çok sert görüntüler yok. 
Çıplak erkek bedenleri, 
soyutlanmış. Şu an daha 
cesur işler görebiliyoruz. 
Ama o dönem gazetelerin 
magazin haberlerine çıkmış 
olumsuz anlamda. Bu ne 
rezalet vs. diye. Eşcinselliği 
kenarından köşesinden 
de gösterdiği için skandal 
gibi bir şey olmuş sanat 
dünyasında.”

Bu sene 17’incisi düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 
paneller, forumlar, tartışmalar ve partilerle geride kaldı. Onur 
Haftası her yıl Türkiye’de LGBTİ+’ların sorunlarının masaya 
yatırıldığı, akademik çalışmaların kamuya sunulduğu, medya 
görünürlüğüne yönelik çalışmaların arttığı ve en önemlisi de 
köşelerine çekilmek zorunda bırakılan LGBTİ+’ların tekrar 
birbirini bulduğu bir platform işlevi görüyor. Onur Haftası’nın 
yıllar boyunca oluşturduğu geleneklerden biri de Onur Haftası 
sergileri. İlki 2008 yılında Hafriyat’ta Makul ismiyle düzen-
lenen sergiler son iki yıldır Onur Haftası komisyonundan 
bağımsız aktivist bir ekip tarafından Sınır/sız ismiyle devam 
ediyor. 

İlhan Sayın ve Metin Akdemir de uzun yıllardır hem sanat-
çı olarak, hem de küratör olarak Onur Haftası sergilerinin 
ve Sınır/sız ekibinin içindeler. İleride sergilerde bir şekilde 
yer almış kişilerle görüşüp diziye dönüştürmeyi planladığım 
röportaj serisinin ilkini de bu iki isme ayırdım. Yakın tarihli 
olsa da kaybolma tehlikesi bulunan bu tarihi kayıt altına almak 
istedim. 

Öncelikle 2008 yılı öncesine bakalım. Queer sanat 
açısından neler vardı, neler görmüştün?

İlhan Sayın: 2008 öncesinde çok bir şey görmüyordum. Queer 
kavramı zaten çok bilinen bir kavram değildi. Yeni yeni or-
talığa dökülmeye başlamıştı. Herkes tam olarak anlamıyordu. 
Ele gelmiyor, herkes başka şeyler söylüyordu. Cüneyt Çakırlar 
ve Serkan Delice’nin hazırladığı kitap benim için önemlidir. 
‘Kuir’ hızla sahiplenilmeye başlandı 

Peki queer kavramı üzerinden değil de LGBTİ+ 
sanatı olarak niye bir şeyler yoktu? 
Sayın: Biraz çekingenlik vardı herhalde. Alttan alta küçük bir 
şeyler gidiyordu. Murat Morova’nın 80’ler sonunda yaptığı 
sergi olay olmuş. Şimdi baktığımızda çok sert görüntüler yok. 
Çıplak erkek bedenleri, soyutlanmış. Şu an daha cesur işler 
görebiliyoruz. Ama o dönem gazetelerin magazin haberlerine 
çıkmış olumsuz anlamda. Bu ne rezalet vs. diye. Eşcinselliği 
kenarından köşesinden de gösterdiği için skandal gibi bir şey 
olmuş sanat dünyasında. O dönem AIDS krizi de vardı. Ortao-
kuldaydım, ben de gazete okumaya başlamıştım. AIDS eşcin-
sel hastalığı olarak biliniyordu. Ve bütün eşcinseller de AIDS 
olmuş gibi bakılıyordu. Homofobinin içinde bu da vardı.

Metin Akdemir: Morova 89’da Urart Sanat galerisinde sergi 
açtığında gazetelerde ilginç yorumlar var. Haftasonu gazetesi 8 
sütunluk manşet atıyor. “Atam mezarından kalk. Alnında ışığı 
ilk gördüğünü söylediğin adamlar ne tür sapkınlıklara giriş-
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”Sanat 2002’den sonra 
konuşulmaya başlandı. 
Akp yeni iktidara gelmişti, 
neo-liberalizasyon rüzgarı 
esiyordu. Yeni bir dönem 
başlıyor gibiydi. İstanbul’a 
yönelik de ilgi başlamıştı. 
Vasıf Kortun’un İstanbul’a 
dönmesi, daha sonraları 
Pilevneli’nin yeni bir 
anlayışla galeri açması 
ve tabii Hafriyat gibi 
insiyatiflerin  açılması 
heyecanlı ve önemliydi. 
Sanat alanında da açılma 
başlamıştı. Bir yandan da 
Onur Yürüyüşleri çekingen 
değil daha atak yapılır oldu. 
2004’ten sonra başladı 
hareketlilik. O dönemki 
sözde özgürlük ortamı  
sanatçıların üretimlerine de 
yansıdı.”

mişler. Türk sanatı bu durumlara düşecek miydi?” diye yazmış-
lar. 

Senin derneklerle olan ilişkin nasıl başladı?  

Sayın: Benim kendi dernek maceram 94-95 gibi Lambdais-
tanbul’a gidip gelmemle başladı. Dernek değildi, hatta Lamb-
daistanbul ismi de yoktu. Sohbet toplantılarına biraz ürkerek 
çekinerek gidip bir araya geliyorduk. Üniversite öğrencisiydim. 
O dönem kıpırtılar başlamıştı ama Onur Yürüyüşleri daha baş-
lamamıştı. Beş on kişi toplanıp yürüyebilir miyiz diye konuşu-
lurdu.

Sanat burada kendine yer bulabiliyor muydu?

Sayın: Yok, pek bulmuyordu. 

Ne zaman sanat konuşulmaya başlandı? 

Sayın: 2002’den sonra konuşulmaya başlandı. Akp yeni iktidara 
gelmişti, neo-liberalizasyon rüzgarı esiyordu. Yeni bir dönem 
başlıyor gibiydi. İstanbul’a yönelik de ilgi başlamıştı. Vasıf Kor-
tun’un İstanbul’a dönmesi, daha sonraları Pilevneli’nin yeni bir 
anlayışla galeri açması ve tabii Hafriyat gibi insiyatiflerin  açıl-
ması heyecanlı ve önemliydi. Sanat alanında da açılma başla-
mıştı. Bir yandan da Onur Yürüyüşleri çekingen değil daha atak 
yapılır oldu. 2004’ten sonra başladı hareketlilik. O dönemki 
sözde özgürlük ortamı  sanatçıların üretimlerine de yansıdı.

Sanat alanında neler yapmayı düşünüyordunuz 
peki? Nasıl bir araya gidiyordunuz?  

Sayın: Çok sık bir araya gelmiyorduk. Daha çok aktivizm ko-
nuları konuşuluyordu. Lambdaistanbul ilk açıldığında dernek 
olarak, yasaklandı. Biz mahkemelere  destek olmaya giderdik. 

2008’de Lambdaistanbul, Hafriyat’ta sergi açıyor 
Makul isminde. Sergi yapalım kararı nasıl çıktı?

Sayın: O kararı veren ekibin içinde değildim. Ben sanatçı olarak 
davet edildim. 

Akdemir: Aslında bu dediğin önemli. İlk ne oldu da buna karar 
verdiler sormak gerek. İhtiyaç temelli miydi? Biz hem sanatçı-
yız, hem de aktivistiz, sergi neden yapmıyoruz mu dediler?
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Sayın:  LGBTİ+ ortamına güven geldi.  Erinç Seymen, Aykan 
Safoğlu o dönem sergiyi hazırlayan ekibin içindeydi. Onlar 
daha ayrıntılı anlatabilir bu süreci. 

Genç kuşak ama bunlar değil mi? Eski kuşaktan 
bir güç alıp buraya yansıtmadılar?

Sayın: Evet genç kuşaklar daha cesaretliydi bu konuda. Eski 
kuşak cümleleri alttan alta söylüyordu. Ben queer sergi açıyo-
rum diye bir şey yoktu tabii.  

Peki gelen tepkiler nasıldı? 

Sayın: Genel olarak iyi tepkiler aldığımızı hatırlıyorum. Mu-
rat’ın başına gelenler gelmedi. Sanat dünyasından olumsuz 
tepkiler aldığımızı hatırlamıyorum. O alanın aslında sadece 
birilerine ait olmadığı anlaşıldı.Atak davranınca olabiliyormuş 
demek ki. Yazılar çıkmıştı Radikal 2’de röportaj yapılmıştı. 
Ben, Canan, Murat Morova’yla Ayşegül Oğuz röportaj yapmış-
tı. Radikal 2 gibi dönemin etkili yayınında çıkmıştık. Ama yer 
yerinden oynamamıştı tabii ki. Sergi bizim çevremiz açısından 
da önemli bir motivasyon oluşturmuştu. 

2009 yılındaki sergide var mıydın?

Sayın: 2009 sergisinde ben yoktum. O ekibi çok bilmiyorum. 

Akdemir: Komisyon değişince ekip de değişti.

Sayın: İnsanlar değişti ve başka bir sergi yaptılar. Ki bence bu 
güzel bir şey. Farklı kişiler de eklenmiş oldu. Böylece Onur 
Haftası sergilerini düzenli yapma fikri ortaya çıktı

2010’daki Aile Salonu sergisinde var mıydınız?

Sayın: Aile Salonu ekibinde yoktum. O daha çok yabancı sa-
natçıların olduğu bir sergiydi. 

Akdemir: SOGEP Derneğinin Erkek Muhabbeti projesinin 
2011’de Cezayir’de yaptığı bir sergi vardı. Onur Haftası’nın 
yaptığı bir sergi değildi. Ama böyle araya kaynayan işler de var, 
onları da hesaba katmak gerek. 

Sayın: Trans ve Onurlu sergisi de vardı arada. Amnesty des-
teğiyle yapılmıştı. Sonra Onur Haftası sergilerine dönülsün 
denildi ve Baskı, Haz, Beden sergisi yapıldı. Güzel bir sergiy-
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di ama motivasyon düşüktü. Aslında Hayaka Artı’da Iskarta 
sergisi de oldu. Queer feminist bir sergiydi. 2010-2011 gibiydi. 
Daha önce Hafriyat’ın yürütücülüğünü yapmış olan Deniz 
Erbaş beni davet etmişti,   

Akdemir: Iskarta’yı ben ilk defa duyuyorum. Bütün bu ser-
gileri bir araya toplamak gerek. Tumblr hesabında bir şeyler 
yapmaya çalıştık ancak eksikler var. Çok az görsel var, afişler 
duruyor sadece.

Sonrasında Metin sen Nerdeen Nereye? İsmiyle 
Onur Haftası sergilerini devam ettiriyorsun. Sen 
nasıl girdin işin içine?  

Akdemir: Ben 2010’dan beri her şeye gidiyordum ama 2014 
yılında ilk kez komisyona girmiştim. Bir önceki sergi beni 
heyecanlandırmıştı, o yüzden sergi yapalım demiştim. Efe 
Songun da katıldı ekibe. Nerdeen Nereye ismiyle başladık. 
Açık çağrı yapalıım, mekana sığabilecek kadar işi seçelim, de-
dik. Depo’da gönderilen işleri oturup bakarak seçmiştik. Asena 
Günal, Fatih Özgüven, Erinç Seymen, İlhan ve ben. 60’a yakın 
iş geldi, biz de 15 iş seçmiştik. İlhan sanatçı olarak da vardı. 
Ben gel yardım da edersin diye çekiştirmiştim. 

İlk defa burada sürdürülebilir kelimesini 
kullanmışsınız. Bunun sebebi neydi? 

Akdemir: Dedik ki yıl atlamadan yapmaya çalışalım. Arada 
1 yıl boşluk vardı. Bundan sonra devamlı getirelim dedik. 
Hatta şöyle komik bir şey var. Gayhane’den dayanışma parası 
geldi, dediler. Ama kimse gidip almıyordu bile. Kasımpaşa’da 
bir evde oturuyordu ilgilenen kişi. Ben Efe’ye dedim ki gidip 
alalım, o bizim sergi paramız olsun. Gittim tanıştım, çay kahve 
içtik. Bana da zarf içinde dayanışma parasını vermişti. Biz de 
o parayla sergiyi yapabildik. Güzellik Kraliçesi diye bir perfor-
mans işi vardı. Sonra yine devam ettik. 

İlhan sen bazen organizasyondasın, bazen 
sanatçı olarak yer alıyorsun, bazen de jüridesin. 
Nerede olacağına nasıl karar veriyorsun? 

Sayın:  Sen de katıl dediklerinde ben sanatçı olarak yer alma-
yayım, ayıp oluyor artık, başka insanlar da yer alsın, demiştim.  
Başka işlerin ucundan tutmak istiyordum. Ama sergi ekibin-
den  hadi sen de  bir iş göster  diye ısrar oluyordu

2015 yılındaki sergi nasıl oldu? 

”Ben 2010’dan beri her 
şeye gidiyordum ama 2014 
yılında ilk kez komisyona 
girmiştim. Bir önceki sergi 
beni heyecanlandırmıştı, 
o yüzden sergi yapalım 
demiştim. Efe Songun 
da katıldı ekibe. Nerdeen 
Nereye ismiyle başladık. 
Açık çağrı yapalıım, 
mekana sığabilecek kadar 
işi seçelim, dedik. Depo’da 
gönderilen işleri oturup 
bakarak seçmiştik. Asena 
Günal, Fatih Özgüven, 
Erinç Seymen, İlhan ve 
ben. 60’a yakın iş geldi, 
biz de 15 iş seçmiştik.”
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Akdemir: Yine benzer bir şey yaptık. Artwalk gibi olsun 
dedik, iki yakın mekanda yaptık. Devam edebilmiştik. Biraz 
paramız olduğu için katalog da bastırabilmiştik. İkincisini 
de yapabilince devamı geliyor dedik. Alanı boş bırakmamak 
gerek. Israrcı olmak ve devam edebilmek iyi geldi. 

Sizce Onur Haftası queer ortama nasıl bir katkı 
sağladı? 

Akdemir: Bence güzel örnekler var. Sergilere katılıp sonra 
başka sergilere sıçrayan, sergiler aracılığıyla bağlantılar kuran 
sanatçılar oldu.

Sayın: Genç nesile alan açma ve teşvik etme fikri vardı.Tanı-
nan bilinen sanat 
çılar kadar kendini pek fazla gösterememiş sanatçıların işlerini 
de görebiliyordunuz

Biraz daha genel bir çerçeveden bakalım. Onur 
Haftası sergilerinin 10 yılı geçkin bir tarihi var. Bu 
10 yılı nasıl değerlendirirsin?

Sayın: Geçmiş 10 yılda neler oldu, zihniyet dünyasında ne 
gibi değişimler oldu diye toptan bakmak gerek. Sadece Onur 
Haftası sergilerine değil. Motivasyon düşüklüğü oldu. Yılgınlık 
diyebiliriz buna. İstanbul sanat çevresinin tamamında oldu. 
Taksim’e yönelik bir küskünlük var.

Akdemir: İnsanları birbirleriyle kırgınlıkları da bunda sebep 
oldu. 

Taksim’e küskünlük var, dedin. Ancak bu 
sergileri Taksim çevresinde yapmaya devam 
ettiniz. Neden peki?

Sayın: Direnme isteğimiz var. Bu alanları bırakmamak gerek 
dedik. Ama politik atmosferden dolayı yılgınlık oluyordu.  

Akdemir: 3 sene içinde başvuran iş sayısı devamlı arttı. Sergi-
lerin bilinirliği arttıkça başvurular da arttı.

Peki, gelelim Sınır/sız sergilerine. Onur Haftası 
komisyonu sergi yapmayacaklarını açıkladı ve 
siz devreye girdiniz. Sence Onur Haftası’nın 
komisyon ettiği sergilerle Sınır/sız sergilerinin ne 
gibi farkları var?
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Sayın: Onur haftası sergilerinde şöyle şeyler oluyordu. Sen 
seçiyorsun ve sana soruyorlardı. Neye göre seçiyorsunuz diye. 
Herkes gelebilse keşke diye denge tutturmaya çalışıyorduk.

Akdemir: Bir nüve gördüğünde o işi alıyorduk. Bir fikir varsa 
alıyorduk.

Sayın: Teknik olarak çözülmemiş işlerdi ama alıyorduk. Sınır-
sız sergilerinde içimize sinsin, teknik olarak da kuvvetli olsun 
kaygısı güdüyoruz. 

Daha önce mekan sorununu nasıl çözüyordunuz? 

Akdemir: Mekan belirleyici oluyordu. Mekanın kapasitesine 
göre iş seçiyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. 

Sayın: Mekana elbet bir şekilde sığarız diye de zorluyorduk 
kendimizi. 

Peki sizi Sınır/sız sergilerine motive eden neydi? 

Sayın: Aslında bu işin altında Sinan Göknur var. Biz yapmak 
istemiyorduk. Sinan bu alanı bırakmayalım diye ısrarcı oldu.

Siz niye yapmak istemiyordunuz? Sinan hangi 
açıdan etkili oldu? 

Akdemir: Yorulmuştuk.
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Sayın: Sinan her zaman enerjiktir. Olmazcı değildir. Yapalım ısrarı 
vardır. 

Akdemir: Bir de o Türkiye’de yaşamıyor. Buranın yılgınlığının ve 
madiliklerinin dışında.

Peki, nasıl kurguladınız sergiyi? 

Sayın: Yapalım dedik ama şuna karar verdik. Zaten zaman da azdı. 
Çağrılı sergi yapmayalım, biz sanatçıları çağıralım dedik. Çok 
mekan aradık, vakit de az olduğu için mekan bulmakta zorlandık. 
Yapamayacağız gibi oldu. Son anda Kıraathane’den davet geldi. 

Akdemir: Toplandık bir gün. Herkes kafasındaki ismi ortaya dök-
tü. Onları içinden de tekrar seçtik.

Sınır/sız ismine nasıl karar verdiniz?

Sayın: Onur Haftasının teması “sınır”dı. Biz de sınır isminden 
sınırsızı türettik. 

Akdemir: O sene Denizli’de yaşayan iki mülteci sanatçıya da yer 
verdik.

Sayın: Aslında temel olarak şundan çıktı. Birincisi Onur Yürüyüşü 
yasaklamaları. İkincisi mülteci meselesi. Ve üçüncüsü de politik 
ortam yüzünden insanları kabuğuna çekilmesi. Daralan politik 
ortama tepki olarak bu ismi bulduk. Bir anahtar kelimeydi. 

Bu sergilerin tamamına baktığımızda sanat ortamına 
nasıl bir katkı sundular sizce?

Sayın: Büyük bir soru. Ben henüz ölçemiyorum. Genç sanatçıların 
üretiyor olması önemli. 

Akdemir: Ben temas senesinde de hissetmiştim. Yan yana gelmesi 
zor sanatçılar bir araya geliyor bu sayede.

Sayın: İstanbul sanat ortamında da bu tarz sanatçılar görünüyor 
mu diye bakmak gerek. Buradan çıkıp başka sergilere katılan queer 
sanatçılar var mı diye bakmalı. Ancak çok fazla da göremiyoruz. 

Daha önceki sergilere göz atmak isterseniz: https://nerdeennereye.
tumblr.com/

Röportaja katkıları için Leman Sevda Darıcıoğlu’na teşekkürler.

”Sınır/sız ismi temel 
olarak şundan çıktı. 
Birincisi Onur Yürüyüşü 
yasaklamaları. İkincisi 
mülteci meselesi. Ve 
üçüncüsü de politik 
ortam yüzünden 
insanları kabuğuna 
çekilmesi. Daralan 
politik ortama tepki 
olarak bu ismi bulduk. 
Bir anahtar kelimeydi.”

https://nerdeennereye.tumblr.com/
https://nerdeennereye.tumblr.com/
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Ekonomik kriz kaçınılmaz olarak 
özel olanın politikleşmesidir

Ekonomi ne ayol demek belki ütopik bir çıkış olarak 
da düşünülebilir. Zira insanlara (aslında muhalefetlere) 
kesişimsel düşünme teklif ediliyor belki de bir yandan, kim 
bilir? Hatta daha dürüst olmak gerekirse ekonomiyi, tam da 
kriz zamanlarında boş vermeleri gerektiği bile salık veriliyor 
olabilir. Bu bir yandan “dayanışma” çağrısı da olabilir, yani 
lütuf talebidir evet; ama bir yandan da senin de bu itirazdan 
çıkarın var da demektir.

BEREN AZİZİ
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”Halk, bir ekonomik krizde 
eşitlik ve liyakat talep ederken 
aslında verili aile ahlakının 
ve ülküsünün sarsılmasına 
sebep olacak denetimler 
talep ediyor. Demek ki 
toplum heteroseksüel kutsal 
aile ile örgütlenmiş olsa da 
bazılarının daha heteroseksüel 
ve kutsal olduğunu görmüş 
olacak ki artık bu ahlaktan 
kendine bir çıkar görmüyor. 
Buradan toplumun örgütlenip 
heteroseksist kutsal aile 
düzenini yıkmaya yönelecek 
bir aktörlük çıkaracağı 
düşünülmemeli; ama hiç 
olmazsa uzun vadede aileci/
reisçi hiyerarşik toplum 
yapısını merkezine alan 
eleştirilerin itibar göreceği ve 
dinlenip daha çok duyulacağı 
düşünülebilir.”

Maliye ve Ekonomi Bakanı’nın, CV dedikleri bir iş için ne 
kadar kalifiye olunduğuna dair bilgi veren biyografisinde-
ki tüm kültürel sermayesinin ve tüm kimliklerinin önüne 
“damat” kimliği geçti. Veyahut siyasal iktidardakilerin 
çocukları, eşleri vs. belirli bürokratik statüler veya mülkiyet-
ler elde ettikçe bu kişilerin de tüm kimliklerinin ve kültü-
rel sermayelerinin önüne birilerinin “oğlu/kızı/eşi” olma 
kimliği geçti (1). Bu şekilde, damatlık, kızlık, oğlanlık gibi 
akrabalık isimleri basit bir akrabalık konumu olmaktan çok 
öteye geçerek yine yeniden bürokratik ve tabii ki ekonomik 
olarak bir pozisyona işaret etmeye başladı. Bu işaret etme, 
gücün nasıl bölüştürüldüğüne dair basit bir çarpıklık ve 
haksızlık eleştirisiydi; ama aslında özünde anti-aileci de bir 
eleştiriydi. Çünkü bu işaret etme, siyasette yükselen insan-
ların elde ettikleri, kendilerine ayrıcalık yaratan ekonomik 
ve bürokratik güçlerini hısımlarına akrabalarına dağıtmala-
rına, bu yolla sınıflarını yeniden üretmelerine (hanedanlık 
vb. eleştiriler) ve bunun toplumsal zarar yarattığına dair bir 
hoşnutsuzluktu. İronik ki bu hoşnutsuzluk bildiğimiz hete-
roseksist kutsal aile ülküsüyle zıtlık oluşturuyordu. Ailenin 
her şeyden önce gelmesi gerektiği fikriyle çelişiyor ve kut-
sallığını sorgulamaya açıyor. Tam bu noktalarda özel olan, 
toplumdaki verili aile ahlakıyla ve ülküsüyle taban tabana 
zıt bir yerden yeniden politikleşiyor. Yani insanların, bizzat 
kendi ailelerine karşı mesafeli durmasını zorunlu kılacak 
denetim ve denge mekanizmalarına dair alttan alta bir talep 
oluşuyor. Halk, bir ekonomik krizde eşitlik ve liyakat talep 
ederken aslında verili aile ahlakının ve ülküsünün sarsılma-
sına sebep olacak denetimler talep ediyor. Demek ki toplum 
heteroseksüel kutsal aile ile örgütlenmiş olsa da bazılarının 
daha heteroseksüel ve kutsal olduğunu görmüş olacak ki 
artık bu ahlaktan kendine bir çıkar görmüyor. Buradan top-
lumun örgütlenip heteroseksist kutsal aile düzenini yıkmaya 
yönelecek bir aktörlük çıkaracağı düşünülmemeli; ama hiç 
olmazsa uzun vadede aileci/reisçi hiyerarşik toplum yapısını 
merkezine alan eleştirilerin itibar göreceği ve dinlenip daha 
çok duyulacağı düşünülebilir. Ekonomi ne ayol denilirken 
biraz da söylenen buydu aslında, diğer kurucu çarkları 
görmeden, örneğin heteroseksizm, salt krize ve ekonomiye 
ve kaynakların eşit ya da adil dağılmamasına odaklanma-
nın ötesine geçilmesi gerektiğiydi. Muhalefetin eleştirisinin 
daha cesur, yüzeye odaklanmayan olması gerektiğiydi. Çün-
kü mevcut güç ilişkileri toplumsal cinsiyetlidir, ırkçıdır ve 
sınıflıdır; bunların da temellerinde kişilerin aile çıkarlarını 
ve aile üstünlüklerini (2) denetim ve denge mekanizmaları 
olmadan kurmaları yatar.
 
Ekonomi ne ayol demek belki ütopik bir çıkış olarak da 
düşünülebilir. Zira insanlara (aslında muhalefetlere) ke-
sişimsel düşünme teklif ediliyor belki de bir yandan, kim 
bilir? Hatta daha dürüst olmak gerekirse ekonomiyi, tam da 
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”Ekonomi ne ayol aynı 
zaman da soru da soruyor, 
yani sadece küçümsemiyor 
ekonomiyi merkez haline 
getirenleri. Acaba ne ola ki 
bu ekonomi de diyor olabilir. 
İşte bence ekonomi, krizlerle 
birlikte özel alanın politik 
hale gelmesini kaçınılmaz 
kılan bir mevzi toplumsal 
cinsiyet siyaseti için. ”

kriz zamanlarında boş vermeleri gerektiği bile salık veriliyor 
olabilir. Bu bir yandan “dayanışma” çağrısı da olabilir, yani 
lütuf talebidir evet; ama bir yandan da senin de bu itirazdan 
çıkarın var da demektir. Hatta çıkarını aşan mecburiyetin var 
demektir muhalefetlere. Yani her muhalefet “ekonomik kriz”e 
sarılarak muhalefet ederken, hazır ortam uygunken, kendini 
kurtarıcı/ekonomik kriz çözücü kahraman rolüne çok da kap-
tırmamalı diyor da olabilir, ekonomik kriz muhalefete, muha-
lefet etme konforu sundu zira. Bu konforun da kendine göre 
limitleri var. Bir yerden sonra yetmeyecek muhalefet etmek 
için “ekonomi” argümanı. İşte tam da bunu inkar etmeden ko-
laycılığa kaçmak yerine biraz da imkansızı (ütopik) zorlamalı. 
Yani mesele o kadar da ekonomi değil, o bir sonucun sonucu 
ve her halükarda kriz kaçınılmaz sonuç diyebilme cüretini mi 
sergileyebilmeli belki de?
 
Ekonomi ne ayol aynı zaman da soru da soruyor, yani sadece 
küçümsemiyor ekonomiyi merkez haline getirenleri. Acaba 
ne ola ki bu ekonomi de diyor olabilir. İşte bence ekonomi, 
krizlerle birlikte özel alanın politik hale gelmesini kaçınılmaz 
kılan bir mevzi toplumsal cinsiyet siyaseti için. Ekonomik 
krizler sonrası yapılan reform çağrılarında görünen o ki 
ailecilik, yeğencilik, müştericilik denge ve denetim mekaniz-
masıyla denetlensin isteniyor. Yani ekonomik krizler bir anda 
insanlara bilmem kimin karısının çanta markasına, kızının 
nereye atandığına, damadının ne iş yaptığına “burnunu sok-
ma” meşruluğu tanıyor. Bu haksız elde edilen para kime har-
canıyor? Bu burun sokmalar her seferinde ailenin kutsallığına 
dair verili her türlü kutsal ve ahlaki bilgiyi masaya yatırarak 
taleplerle sonuçlanıyor. Görünen o ki Türkiye’de de şu an ya-
şanan süreç bu itirazları yarattı ve bence 27’nci Onur Haftası 
değil aksine halk ekonomi ne ayol diye soruyor! Ekonomi ne 
ayol? Ev!

(1) Hilal Kaplan, bakışı aile ilişkilerinden liyakata çırpı-
narak çevirmeye çalıştığı bir yazısında bu hakikati şöyle 
açıklıyor:

“Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı’nın herhangi 
bir akrabası bir yere atandığında, o kişinin özgeçmişine, 
yeteneklerine veya ehliyetine bakılmıyor bile.” Yazının 
tamamı burada.

“Eşcinsel ve feminist mücadele bir yatak odası siyase-
tidir, bu nedenle pornografiktir.” dediği için Hormonlu 
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Domates ödülü almış olan Hilal Kaplan’ın ve benzerle-
rinin “yatak odası” siyaseti şeklinde adlandırarak baş 
etmeye çalıştıkları çetin iş aslında şuydu: Bir gün gelip 
bu ve benzeri toplumsal cinsiyet siyasetlerinin; aileci 
liyakatsizlikleri ifşa edecek ve ülkedeki mevcut çelişkile-
ri, haksızlıkları gösteren muhalefet merkezlerinden biri 
olacak olmasıydı.

(2) Daha önceki bir yazımda da belirttiğim üzere, 
Nortwestern Üniversitesi, Tarih Bölümünden Tessie Liu 
“Tarihsel Bir Perspektiften Kadınlar Arasındaki Fark-
ların Öğretimi Irk ve Toplumsal Cinsiyeti Sosyal Kate-
goriler Olarak Yeniden Düşünme” başlıklı makalesinde 
ırkın ikincil eş anlamlıları olarak ev, aile, akrabalık 
kelimelerinin sözlüklerde önerildiğini belirterek Avru-
pa toplumlarının kendilerinkinden farklı ten rengindeki 
insanlarla karşılaşmadan çok daha öncesinde zaten ırkçı 
prensiplerle organize olmuş bir toplum olduğunu söylü-
yor. Toplumsal cinsiyet açısından nötr bir konsept olan 
ırkın icat edilme sürecinin toplumsal cinsiyet açısından 
hiç de nötr olmadığını izah ediyor. Özellikle heterosek-
süel doğum odaklı cinsel ilişkinin organizasyonunun 
belirlenmesi üzerinden. Burada ırkı modern anlamda 
kullanabiliriz; ama ırkçılığı modernden çok daha önce-
sinden cinsiyetli bir pratik olarak başlatmak gerekiyor. 
Dolayısıyla ırkçılık, toplumsal cinsiyetli bir cinsçilik ve o 
cinsi üretecek üreme ilişkilerini şiddet kullanarak daya-
tan cinsiyetçilik biçimidir. Bunun da ötesinde mevcut güç 
ilişkilerini oluştururken tüm çarkların temelinde, sadece 
ırk/ırkçılık değil, ailecilik yatıyor.
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Sınıfları kaldırabilirsiniz, 
cinsiyetleri asla!
Cinsiyetli toplum, bu tanım hoşunuza gitse de gitmese 
de, sınıflı toplumun bir parçasıdır. Cinsiyetli toplum, aynı 
zamanda sınıflı toplumdur. Nasıl ki sınıfsız toplumda üretim 
araçları yok olmazsa, cinsiyetsiz toplumda da bedenler 
ortadan kalkmaz. Ama artık bedenler üzerine ne sözde 
“doğal” cinsiyet, ne de toplumsal cinsiyet inşa edilebilir.

TUNCA ÖZLEN
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“Fransa’da meclis genel kurulu, eşcinsel çiftlerin heteroseksü-
el çiftlerle eşit haklara sahip olması kapsamında okullardaki 
formlarda yazan anne ve baba terimlerini Ebeveyn 1 ve Ebe-
veyn 2 olarak değiştirme kararı aldı.”

Sosyal medyada çoğunuzun zaman tüneline düşen bu habere 
yazılan yorumları okudunuz mu bilmiyorum. Yazılan yorum-
lardan cinsiyetçi küfürleri çıkarınca geriye kalanların odak 
noktasında, “aile” kurumunun bileşimine dair kaskatı bir fikir 
kalıyor: Aile dediğin bir anneden ve bir babadan oluşur!

Buna göre, önceden yapılandırılmış cinsiyetinin doğal bir 
uzantısı olarak kabul edilen konuşma, giyim ve davranış ka-
lıpları, çocuk kızsa anneden, oğlansa babadan modellenerek 
öğrenilir. Dolayısıyla, iki babanın veya iki annenin yetiştirdiği 
çocuklarda rol modeli karmaşası yaşanabilir.
 
Oysa herkesin bir babası ve bir annesi olmak zorunda değil. 
İki babamız veya iki annemiz de olabilir, eşcinsel bir çiftin ço-
cuğu olabiliriz pekâlâ. Aile kavramını, hayatta gerçek karşılığı 
olmayan dar tanımlara sıkıştırmamalıyız.

“Rol modeli karmaşası”nın önüne, çocukları yapılandırılmış 
cinsiyetlere göre belirlenmiş dar kalıplara sıkıştırarak değil, 
sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerine ve geliştirmelerine 
imkân sağlayarak geçebiliriz. Bu aynı zamanda, çocukların 
ileride cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli sorunlar 
yaşamamalarının yegâne teminatıdır.

Hem çocukların, hem ebeveynlerin tepesinde Demokles’in 
kılıcı gibi sallandırılan “yapılandırılmış cinsiyet normları”nın 
panzehiri, söz konusu normları üreten toplumsal ilişkilerin 
devrimci bir şekilde aşılması olabilir ancak. Varacağımız yer 
ise cinsiyetsiz bir toplum olacaktır.

(Bazılarınızın, “Sınıfları ortadan kaldırabiliriz ama cinsiyetleri 
asla!” dediğini duyar gibiyim.)

NEDİR BU “CİNSİYETSİZ TOPLUM?”
“Cinsiyetsizlik”ten kastım herkesin hermafrodit olduğu bir 
distopya değil.

“Cinsiyetli toplum”, sözde biyolojik cinsiyetle özdeşleştirilen 
sosyal rol ve normların doğallaştırıldığı, toplumsal cinsiyetli 
toplumdur. Cinsiyetli toplumlarda cinsiyet, toplumsal cinsiyet-
tir.

Cinsiyetli toplumlarda, toplumsal cinsiyetin üst-yapıyı, “biyo-
lojik cinsiyet” olarak tanımlanan bir takım bedensel özellik-

”“Rol modeli 
karmaşası”nın önüne, 
çocukları yapılandırılmış 
cinsiyetlere göre 
belirlenmiş dar kalıplara 
sıkıştırarak değil, sahip 
oldukları yetenekleri 
keşfetmelerine ve 
geliştirmelerine imkân 
sağlayarak geçebiliriz. 
Bu aynı zamanda, 
çocukların ileride cinsiyet 
kimliği veya cinsel 
yönelim temelli sorunlar 
yaşamamalarının yegâne 
teminatıdır.”
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lerimizin ise bunun alt-yapısını oluşturduğu iddia edilir. Bu, 
gerçeğin ters yüz edilmiş halidir.

Erkeklerle kadınlar arasında görülen anatomik farklılıklar, 
toplumsal ilişkilerin müdahalesiyle kategorik farklılıklara, yani 
toplumsal cinsiyete dönüşür. Söz konusu farklılıkların tarih 
üstü, biyolojik farklılıklarımıza içkin, doğal, ezeli ve ebedi 
oldukları önermesi toplumsal cinsiyeti pekiştirir. Dolayısıyla, 
üzerinde yükseleceği bir “biyolojik cinsiyet”e ihtiyaç duyan 
toplumsal cinsiyet rejiminden başkası değildir.

Bazı yazarlar, kromozomlardan hormonlara kadar insanın 
çeşitli yönlerinin, erkekler ile kadınlar arasındaki doğuştan 
gelen davranış farklılıklarının kökenini oluşturduğunu iddia 
ediyor. Bu görüşe göre, toplumsal cinsiyetin toplum tarafından 
belirlenmeyen, “biyolojik, doğal” bir tarafı var.
 
Bu tezin karşısında ise, toplumsal cinsiyeti var eden sınıfsal ve 
kültürel kuruluş sürecinden “biyolojik cinsiyet”in de nasibini 
aldığı gerçeği duruyor. “Biyolojik cinsiyet-toplumsal cinsiyet” 
ikiliğini peşin peşin kabul etmemeli, ilkinin doğal ikincisinin 
ise toplumsal olduğu tezine kuşkuyla yaklaşmalıyız.

Erkeklerle kadınlar arasındaki sayısız biyolojik benzerliğin 
üzerinin toplumsal cinsiyet tarafından örtüldüğü dikkate alın-
dığında, “biyolojik cinsiyet”in de bu bağlamda inşa edilmiş, 
toplumsal bir tarafı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Toplumsal cinsiyet rejimi olmasaydı, sadece “biyolojik cinsi-
yet” gündelik yaşamı erkekler ve kadınlar olarak ikiye bölmek-
te ne ölçüde yeterli olurdu sorusunu aklımızın bir köşesinde 
tutmalıyız.

İnsanlar neden kahverengi gözlüler (K) ve renkli gözlüler (R) 
olarak ikiye bölünmemiştir? Neden K’lar ve R’ler için ayrı ko-
nuşma, giyim ve davranış modelleri yok? Neden K’lar ve R’ler 
için ayrı tuvaletler, kıyafetler, parfümler yok? Çünkü K’lar ve 
R’ler arasındaki bu biyolojik farklılığın üzerine norm ve kural-
lar inşa eden bir toplumsal ilişkiler bütünü yok.

”Erkeklerle kadınlar 
arasındaki sayısız biyolojik 
benzerliğin üzerinin 
toplumsal cinsiyet 
tarafından örtüldüğü 
dikkate alındığında, 
“biyolojik cinsiyet”in 
de bu bağlamda inşa 
edilmiş, toplumsal bir 
tarafı olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz.
Toplumsal cinsiyet rejimi 
olmasaydı, sadece “biyolojik 
cinsiyet” gündelik yaşamı 
erkekler ve kadınlar olarak 
ikiye bölmekte ne ölçüde 
yeterli olurdu sorusunu 
aklımızın bir köşesinde 
tutmalıyız.”
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”“Devrim olsun da 
hallederiz” umursamazlığı 
ile “devrim olmasını 
mı bekleyeceğiz?” 
umutsuzluğu aynı 
kapıya çıkar. Kapitalizmi 
devrimci bir şekilde 
aşmadan cinsiyetsiz 
bir toplum kuramayız. 
Bakınız Kuzey Avrupa. 
Cinsiyetli toplumu 
tasfiye etmeden 
burjuva ahlakçılığının 
hortlamasını 
önleyemeyiz. Bakınız reel 
sosyalizm deneyimleri.”

BUGÜNE VURALIM, YARINI KURALIM
Cinsiyetli toplum, bu tanım hoşunuza gitse de gitmese de, sınıflı 
toplumun bir parçasıdır. Cinsiyetli toplum, aynı zamanda sınıflı 
toplumdur.

Nasıl ki sınıfsız toplumda üretim araçları yok olmazsa, cinsiyet-
siz toplumda da bedenler ortadan kalkmaz. Ama artık bedenler 
üzerine ne sözde “doğal” cinsiyet, ne de toplumsal cinsiyet inşa 
edilebilir.

Cinsiyetsiz toplumda, cinsiyetli toplumda ihtiyaç duyduğumuz 
kategorilere veda edeceğiz. İnsanların kendilerini erkek veya 
kadın olarak tanımlama ihtiyacı hissetmediği bir toplumda hiç 
kimse cis, trans, eşcinsel, biseksüel, heteroseksüel gibi kategori-
lere sığmayacak. Aynı anlama gelmek üzere, herkes kuir olacak.

Tıpkı sınıfsız toplumda kimsenin işçi, işsiz, çiftçi, küçük burjuva 
veya burjuva olmaması, herkesin eşit yurttaş statüsünde olması 
gibi.
 
Sınıfsız topluma ulaşırken, cinsiyetli toplumu da aşacağız. Bunu 
ancak, gündemimizde ve programımızda cinsiyetsiz topluma 
ulaşma hedefine bugünden yer vererek, kendimizi ve örgütleri 
bu doğrultuda yeniden inşa ederek, sosyalist örgütlerde kadınla-
rın ve LGBT’lerin öz-örgütlenmeler kurmalarının önünü açarak 
başarabiliriz.

“Devrim olsun da hallederiz” umursamazlığı ile “devrim olması-
nı mı bekleyeceğiz?” umutsuzluğu aynı kapıya çıkar. Kapitalizmi 
devrimci bir şekilde aşmadan cinsiyetsiz bir toplum kurama-
yız. Bakınız Kuzey Avrupa. Cinsiyetli toplumu tasfiye etmeden 
burjuva ahlakçılığının hortlamasını önleyemeyiz. Bakınız reel 
sosyalizm deneyimleri. (1)

Sınıfsız ve cinsiyetsiz bir toplumsal düzeni tahayyül edebilmek 
için, Marksizmle feminizmi ve kuir teoriyi harmanlamak zorun-
dayız. Bunu peşin peşin “sosyalizmin sulandırılması” veya “her 
şeyin sosyalizm sonrasına bırakılması” olarak yorumlayanlar 
çıkacaktır. Önerdiğim harmanlama eklektik ve dönemsel değil 
bütünlüklü ve kalıcı olacaksa, önce karşı-tezleri çürüterek kendi 
yolunu açmak zorunda.

Harmanlanmış haline “kuir Marksizm” veya “Marksist femi-
nizm” dememiz şart değil. Marksizm kapsayarak aşar, çelişkileri 
içererek yeni bir boyuta taşır. 21’inci yüzyılda da kılavuzumuz 
adıyla sanıyla Marksizmdir.

(1) 2. Dünya Savaşı’nda on milyonlarca insanını yitiren Sovyetler Birliği’nde nüfus artışını teşvik 
etmek uğruna tek eşli heteroseksüel aile ve doğurganlık özendirilmiş, eşcinsellik yasaklanmış ve 
cinsel devrim tamamen gündemden çıkarılmıştır. 1944 yılında alınan bir kararla 10 ve daha fazla 
çocuk yetiştiren annelere “Kahraman Anne Madalyası” (Мать-героиня, Mat’-geroinya) verilmiştir
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‘Beyaz Yakalı Eşcinseller’:
 Sesin bile kontrol altında
Aysun Öner’in “Beyaz Yakalı Eşcinseller ‘İşyerinde Cinsel 
Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri’” başlıklı 
araştırması İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı. Öner, 
LGBTİ bireylere yapılan ayrımcılığı, ayrımcılık yaşayanların 
ne türlü zorluklarla baş etmek zorunda kaldıklarını yaptığı 
görüşmeler ve derinlemesine gözlem tekniği ile ortaya 
koyuyor.

EMEK EREZ
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İnsanların yaşamlarını kendi oluşları gereğince yaşaması, yani 
ait hissettiği kimlik, dini inanç, cinsel yönelime göre kendini 
gerçekleştirmesi temel haktır. Ancak maalesef dünyada işler 
olması gereken haklar çerçevesinde yürümediği için ve hak 
verilip, talep edilen bir duruma dönüştüğü için pek çok alanda 
“farklılaştırılmış” gruplar çeşitli ayrımcılık biçimleriyle karşı 
karşıya kalıyor. Bu grupların başında da LGBTİ bireyler yer 
alıyor. İş yaşamından, aile yaşamına, gündelik hayattan, okul 
hayatına kadar pek çok alanda cinsel yönelimi “farklı” olarak 
kurulmuş olan özneler, kimliklerinden kaynaklı dışlanmaya, 
yalnızlaştırılmaya, gizlenerek varlığını korumaya çabaladığı 
bir yaşama, damgalı bir hayata mahkûm edilmeye çalışılıyor. 
Bana göre bu aynı zamanda bir şiddet biçimi çünkü öznenin 
kendi bedeninden kovulması, benliğinin parçalanması anlamı-
nı içeriyor.

Bu bağlamda, Aysun Öner’in “Beyaz Yakalı Eşcinseller ‘İşye-
rinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri’” 
başlıklı araştırması, beyaz yakalı eşcinsellerin iş yaşamında 
karşılaştıkları ayrımcılığı ve geliştirdikleri mücadele yön-
temlerini ele alıyor. Yazar, feminist teori perspektifiyle ele 
aldığı konuyu tartışırken, ikili toplumsal cinsiyet sisteminin, 
kadınlar ve LGBTİ bireylerin iş yaşamını nasıl sorunlu hâle 
getirdiğini, ayrımcılık yaşayanların ne türlü zorluklarla baş 
etmek zorunda kaldıklarını, daha çok gey ve lezbiyen bireyler 
ile yapılan görüşmeler ve derinlemesine gözlem tekniği ile 
ortaya koymaya çalışıyor. Öner, benimsediği yöntemi şöyle 
ifade ediyor: “Gerçekleştirdiğim bu akademik çalışmada ikinci 
kuşak feminist araştırmacı aktivistlerin yaklaşımı benimsene-
rek, lezbiyen ve geylerin gerçek yaşam deneyimleri ele alınmış, 
onlar adına konuşmak yerine gerçekler açıkça dile getirilerek 
yaşanan ayrımcılıklara karşı onlarla birlikte bir duruş geliştir-
me yolu benimsenmiştir.” Bu yöntem içeriden konuşabilmeyi 
mümkün kılarken, ayrımcılığa maruz kalan öznelerin de kendi 
deneyimlerini anlattıkları, araştırmanın parçası oldukları bir 
çalışmanın önünü açmış oluyor, sıkıntı ortaklaşıyor ve çözüm 
üzerine birlikte düşünebilme potansiyeli ortaya çıkıyor. Me-
tinde, toplumsal cinsiyet normlarının birey üzerinde yarattığı 
derin psikolojik şiddeti görebiliyoruz. Çünkü görüşme yapı-
lan bireylerin anlattıkları ve araştırmada varılan sonuçlar en 
ayrımcı olunmayacağını düşündüğünüz yerlerde bile çeşitli 
ayrımcılık biçimleriyle karşılaşıldığını gösteriyor.

 
AYRIMCILIĞIN HER BİÇİMİNE AÇIK BİR YAŞAM
Ayrımcılık bireyin ırk, cinsiyet, din, medeni durum, statü gibi 
nedenlerle “farklı” bir özne olarak kurulup, çeşitli alanlarda 
farklı muameleye maruz kalması olarak tanımlanabilir. Burada 
ayrıca çoğunluğa göre belirlenen bir tutum da söz konusudur. 

”Yazar, feminist teori 
perspektifiyle ele aldığı 
konuyu tartışırken, 
ikili toplumsal cinsiyet 
sisteminin, kadınlar 
ve LGBTİ bireylerin iş 
yaşamını nasıl sorunlu 
hâle getirdiğini, ayrımcılık 
yaşayanların ne türlü 
zorluklarla baş etmek 
zorunda kaldıklarını, 
daha çok gey ve 
lezbiyen bireyler ile 
yapılan görüşmeler ve 
derinlemesine gözlem 
tekniği ile ortaya koymaya 
çalışıyor.”
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”Ayrımcılığın bir diğer 
boyutu da “gayrı resmi 
ayrımcılık” olarak çıkıyor 
karşımıza, bunun formları 
Öner’in araştırma sonuçlarına 
göre şöyle; “dışlama, alay 
etme, sert yahut sorgulayıcı 
bakışlar yöneltme, saygısızlık, 
yok sayma, mobbing, cinsel 
taciz, evlilik ve aşk yaşamı 
ile ilgili sorular sorma, 
damgalama, eşcinselliğe 
ilişkin hoşgörü içeren 
(‘Eşcinselliği kabul ediyorum’, 
‘Sen diğer eşcinsellerden 
farklısın’ vb.) ifadeler 
iletme gibi sözlü ve sözsüz 
tacizlerdir.” ”

İş durumunda ayrımcılık ise, Öner’den aktaracak olursak: “iş 
görüşmesine çağırmama, işe almama, işten çıkarma, tazminat 
bedelini düşük gösterme, düşük performans notu verme, terfi 
engelleme veya erteleme, hak kullanımını engelleme, görev 
değişikliği ve benzeri biçimlerde gerçekleşir.” Bu ayrımcılık, 
maruz kalan bireyin iş yerindeki yaşamını etkiler. Çünkü iş 
yeri ayrımcılığı aynı zamanda kitapta bahsedildiği gibi; “ku-
rumlar ve/veya oradaki bireyler tarafından, bir grubun üye-
lerinin çalışma becerilerini olumsuz etkileyen haksız hüküm 
ve koşulların sistematik olarak sergilenmesidir.” Böyle bir 
durumda cinsel yönelimi, etnik kimliği, dini inancı farklı olan 
birey egemen olanın kendini dayatmasıyla karşılaşır. Ayrım-
cılık sadece bu bahsettiklerimizle de sınırlı değil, kendisini 
“resmi ayrımcılık” olarak gösteren biçimde, kitabın ulaştığı 
sonuçları göz önüne alarak söylersek: “işe almama, üst düzey 
görevlere yükseltmeme, görev azaltma, istifaya zorlanma ve 
işten çıkarma” olarak karşımıza çıkıyor. LGBTİ bireyler söz 
konusu olduğunda, resmi ayrımcılığa maruz kalmanın en 
önemli sebebinin yasalardaki boşluklar olduğunu görülüyor; 
ikili cinsiyet sisteminin kurallarına göre hazırlanmış ve genel 
ahlâk söylemiyle beslenmiş yasalar, cinsiyet kimliği nedeniyle 
“farklılaştırılmış” grupları ayrımcılığa daha açık hale getiriyor 
ki kitapta yapılan görüşmelerden de bunu görebiliyoruz. Ayrı-
ca Türkiye’de ordu gibi militarist kurumların eşcinselliği hâlâ 
hastalık olarak değerlendirdiğini ve doğal olmayan bir ilişki 
yaşandığı gerekçesiyle gey bireyleri işten çıkarabildiğini, bazı 
kurumların ise “yüz kızartıcı suç” olarak kapsamında değer-
lendirdiğini de eklemek gerek.

‘GAYRI RESMİ AYRIMCILIK’
Ayrımcılığın bir diğer boyutu da “gayrı resmi ayrımcılık” 
olarak çıkıyor karşımıza, bunun formları Öner’in araştırma 
sonuçlarına göre şöyle; “dışlama, alay etme, sert yahut sorgula-
yıcı bakışlar yöneltme, saygısızlık, yok sayma, mobbing, cinsel 
taciz, evlilik ve aşk yaşamı ile ilgili sorular sorma, damgalama, 
eşcinselliğe ilişkin hoşgörü içeren (‘Eşcinselliği kabul ediyo-
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”Öner’in ulaştığı gizlenme 
biçimleri de bunun göstergesi 
oluyor: “karşı cinsle 
ilgileniyormuş gibi davranma, 
karşı cinsten bir sevgilisi 
varmış gibi davranma, 
sohbeti yarıda kesme, konuyu 
değiştirme, sessiz kalma ve 
mekânı terk etmenin yanı 
sıra, giyim, takı, ses tonu, 
konuşma tarzı, retorik, tavır 
mimiklerde ‘sözsüz’ yahut 
kullanılan sözcüklerle ‘sözlü’ 
biçimde heteroseksüelliği 
taklit etme ve benzeri 
davranışlar.” Görüldüğü 
gibi bu oldukça sıkıntılı bir 
durum yaratır; bir öznenin 
kendine yabancılaşması, 
adeta bedeninde başka birini 
yaşatması anlamını içerir 
ve bana kalırsa bu da bir 
anlamda şiddettir.”

rum’, ‘Sen diğer eşcinsellerden farklısın’ vb.) ifadeler iletme 
gibi sözlü ve sözsüz tacizlerdir.” Bu form iş yaşamı kadar 
gündelik yaşamda da karşılaşılan bir ayrımcılık biçimi bana 
kalırsa. Kitaptaki görüşmeciler ifşa olduktan sonra yani 
cinsel yönelimlerini açıkladıktan sonra özellikle bu taciz 
biçimiyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Örneğin, kitaptaki 
lezbiyen görüşmecilerden Selin, iş sebebiyle evinde bulun-
dukları zaman içerisinde, yöneticisinin gömleğini çıkararak 
kendisine tacizde bulunduğunu ifade ediyor. Yine sık kar-
şılaşılan örneklerden birisi de farklı cinsel yöneliminin bir 
hastalık olarak kurulmasından yani “anormalleştirilmesin-
den” kaynaklı olduğunu düşündüğüm, heteroseksüel birey-
lerin kendisiyle birlikte olma teklifini bir “düzeltme” yönte-
mi olarak sunması durumu, bunun anlamı amiyane tabirle 
“benimle birlikte olursan tedavi olursun” gibi bir cümleye 
karşılık geliyor. Veya gündelik dilde, iş yeri ortamında cinsel 
yönelimini açıklamış birisine karşı “olsun, benim de LGBTİ 
arkadaşlarım var” tavrının beyaz yakalı eşcinsellerin yaşamı-
nı her anlamda olumsuz etkilediğini görebiliyoruz.

DİRENME STRATEJİLERİ
“Beyaz Yakalı Eşcinseller ‘İşyerinde Cinsel Yönelim Ay-
rımcılığı ve Mücadele Stratejileri’” kitabı burada maalesef 
tamamına değinemediğimiz daha pek çok ayrımcılık bi-
çiminden bahsediyor. Bunca ayrımcılığa maruz kalmanın 
sonucu olarak da LGBTİ bireylerin “hayatta kalmak” için 
çeşitli stratejilere başvurduğunu görüyoruz. Metinde bu 
konuda kavramsal çerçeve ayrıntısıyla işleniyor ve görüşme-
lerle destekleniyor. En yaygın stratejilerden birisi kimliğini 
gizlemek olarak çıkıyor karşımıza ki bunun ne kadar zor 
olabileceğini tahmin edebiliriz. Çünkü anlamı, hiçbir zaman 
kendi gibi olamamak, her hareketini kontrol etmek zorunda 
kalmak, ikili bir ben ile var olmak, kısacası gözetim altında 
yaşamaktır. Öner’in ulaştığı gizlenme biçimleri de bunun 
göstergesi oluyor: “karşı cinsle ilgileniyormuş gibi davran-
ma, karşı cinsten bir sevgilisi varmış gibi davranma, sohbeti 
yarıda kesme, konuyu değiştirme, sessiz kalma ve mekânı 
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terk etmenin yanı sıra, giyim, takı, ses tonu, konuşma tarzı, 
retorik, tavır mimiklerde ‘sözsüz’ yahut kullanılan sözcüklerle 
‘sözlü’ biçimde heteroseksüelliği taklit etme ve benzeri davra-
nışlar.” Görüldüğü gibi bu oldukça sıkıntılı bir durum yaratır; 
bir öznenin kendine yabancılaşması, adeta bedeninde başka 
birini yaşatması anlamını içerir ve bana kalırsa bu da bir an-
lamda şiddettir. Ancak bu mecburi bir durumdur çünkü cinsel 
yönelimin açıkça ortaya konması pek çok ayrımcılık biçimine 
açık olmak anlamına gelir. Ayrıca, metinde cinsiyet kimliğini 
“doğrudan” veya “dolaylı” olarak açık eden görüşmecilerden, 
aktivist veya bir şekilde bu konuda çalışma yürüten dernek-
lerle ilişki içinde olanların, haklarından daha haberdar olduğu 
görülürken, ayrımcılığa maruz kalan bireylerin de kapısını ilk 
çaldıkları yerlerin (sonrasında o dernek veya kurumla ilişkisi-
ni sürdürmese de) bu örgütler olduğu görülüyor. Bu anlamda 
LGBTİ aktivizminin ve bu konuda faaliyet gösteren kurum-
ların önemi de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü ayrımcılığın her 
türlü biçimine açık olan LGBTİ bireyler, yasaların önünde eşit 
olmadıkları gibi, genel ahlâkçı politikalar, son yıllarda iyice 
yükselen muhafazakârlık, toplumsal gözetim gibi pek çok 
olumsuz durumla baş etmek zorunda bırakılıyorlar. Bunun 
için sadece son yıllarda artan faaliyet yasaklarına, trans cina-
yetlerine ve sosyal medyada açılan nefret yüklü tag’lere bak-
mak bile yeterli fikrimce.

Aysun Öner’in “Beyaz Yakalı Eşcinseller ‘İşyerinde Cinsel Yö-
nelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri’” başlıklı metni işye-
rinde LGBTİ ( kitapta daha çok LGB bireyler olarak kullanıl-
mış çünkü görüşmecilerin yönelimi daha çok bu kimliklerden 
oluşuyor) bireylerin yaşadığı ayrımcılığı ayrıntılı bir şekilde 
tartışırken, bu ayrımcılık nedeniyle geliştirilen direnme stra-
tejileri üzerine de düşündürüyor okuru. Özellikle “gizlenme” 
durumunda bireyin varlığında nasıl derin yarıklar açılabildiği-
ni gözlemleyebiliyor ve neler yapabileceğimiz konusunda daha 
fazla çaba harcamamız gerektiğini fark ediyoruz. Ve tüm bu 
ayrımcılığın toplumsal cinsiyet normlarından bağımsız olma-
dığını, kendi “oluşu” nedeniyle ezilmenin çoğunluk üzerinden 
işleyen politikalar ile ilişkili olduğunu görüyoruz.

Beyaz yakalı denince belli bir eğitim almış bireyler, daha az 
ayrımcılık yaşanabilecek ortamlar aklımıza geliyor oysa en 
umulmadık kurumlarda bile maruz kalınan ayrımcılık gösteri-
yor ki bu epey iyimser bir bakış açısı. Şöyle düşünün ayrımcı-
lığa maruz kalmamak için kendi sesinizi bile kontrol ediyorsu-
nuz, sesiniz bile kendinize ait değil ne hissedersiniz?
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‘LGBTİ’ler yasak konunca 
varlığından vazgeçmez!’
Kaos GL 2017 Medya İzleme Raporu yazarı Yıldız Tar, 2015 
yılından bu yana LGBTİ’lere yönelik nefret ve ayrımcı 
söylemde ciddi bir artış olduğunu ve medyanın da bu 
söylemin taşıyıcılığını yaptığını söylüyor. Tar’a göre LGBTİ 
örgütlenme ve etkinliklerine konan yasaklar saldırı riskini 
artırsa da toplumdaki dönüşüm umut verici.

İRFAN AKTAN
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” 2017’de LGBTİ’ler en 
çok siyaset haberlerinde 
yer aldı. Geçen sene Onur 
Yürüyüşü ve Ankara’da 
LGBTİ etkinliklerine 
getirilen yasaklar ve 
yerel yönetimlerin bu 
alandaki çalışmaları hedef 
göstermesi belirleyici 
oldu. Medyada nefret 
söylemi içeren veya 
içermeyen haberlerin 
çoğunda bu konular ele 
alındı. Siyasetçilerin 
Onur Yürüyüşü’yle ilgili 
açıklamalarına, Ankara 
Valiliği’nin Kasım 2017’de 
tüm LGBTİ etkinliklerini 
süresiz olarak 
yasaklamasına çokça yer 
verildi.”

Türkiye’nin en aktif LGBTİ örgütü olan Kaos GL Derneği’nin 
hazırladığı 2017 Medya İzleme Raporu çarpıcı veriler içeriyor. 
Rapora göre, 2017’de medyada LGBTİ’lerle ilgili haberlerin 
yüzde 54’ünde ya hak ihlali yapıldı veya önyargıları besleyen 
içeriklere yer verildi.

Dokuz yıldır bu raporlamayı yapan Kaos GL başta olmak üze-
re LGBTİ örgütlerinin Ankara’daki tüm eylem ve etkinlikleri 
Kasım 2017 tarihinden beri valilik tarafından süresiz yasak-
lanmış durumda. Alternatif basın dışındaki tüm gazetelerin 
bu yasakları desteklediğini veya en iyi ihtimalle görmezden 
geldiğini ifade eden Yıldız Tar, nefret saldırılarına maruz kalan 
LGBTİ’lerin tedavi edilmeyeceklerini düşündükleri için hasta-
neye, kötü muameleye maruz kalacaklarını düşündükleri için 
polise ve adaletin sağlanmayacağını düşündükleri için yargıya 
gitmekten çekindiklerini söylüyor.
 
Kaos GL Medya İzleme Raporu’nun ortaya çıkardığı çarpıcı 
verilerden biri de, LGBTİ’lerle ilgili haber yapan gazetecilerin 
LGBTİ’lerden çok konunun “uzmanı” olmayan kişilere mik-
rofon uzatıyor olması. O halde bu hafta mikrofonumuzu Kaos 
GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü ve Medya İzleme 
Raporu’nun yazarı Yıldız Tar’a uzatıyoruz…

2009 yılından beri hazırladığınız medya izleme 
raporlarına baktığınızda, LGBTİ bireylere karşı 
nefret söyleminin arttığını gözlemliyor musunuz?
Özellikle 2017 yılında ciddi bir artış söz konusu. 2017’de LG-
BTİ haklarıyla ilgili etkinliklerin yasaklanması üzerine medya 
izleme raporu hazırlama yönteminde değişikliğe gittik. Daha 
önce metinlerde nefret söylemi veya ayrımcılık olup olmadı-
ğına bakıyorduk. Fakat son raporumuzda LGBTİ’lerle ilgili 
haberlerin hangi sayfada yayınlandığından hangi konuların 
haberleştirildiğine kadar 20 farklı değişkeni analiz ettik.

2017’de LGBTİ’ler en çok hangi haberlere konu 
oldu?
Aslında “gey stereotipleri” üzerinden daha ziyade “kültür-sa-
nat” haberlerine konu olunması beklenir ama 2017’de LGB-
Tİ’ler en çok siyaset haberlerinde yer aldı. Geçen sene Onur 
Yürüyüşü ve Ankara’da LGBTİ etkinliklerine getirilen yasaklar 
ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları hedef göstermesi 
belirleyici oldu. Medyada nefret söylemi içeren veya içerme-
yen haberlerin çoğunda bu konular ele alındı. Siyasetçilerin 
Onur Yürüyüşü’yle ilgili açıklamalarına, Ankara Valiliği’nin 
Kasım 2017’de tüm LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasak-
lamasına çokça yer verildi.

Ankara Valiliği’nin yasaklama gerekçesi neydi?
Halen devam eden yasak için “genel ahlakın korunması”, “top-
lumsal hassasiyetler” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerini 
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”Türkiye’de hiçbir zaman 
eşcinsel, biseksüel, 
trans olmak ya da cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği 
kanunlarda yasaklanmadı. 
Ama bu kimlikler hiçbir 
zaman kanunda tanınmadı 
da. Yasaklama da tanıma 
anlamına geleceği için bu 
yola başvurulmadı. Elbette 
yasaklanmaması, kanunlar 
üzerinden LGBTİ’lere 
ayrımcılık yapılmadığı 
anlamına gelmiyor. Kanunlarda 
veya mevzuatlarda bir biçimde 
LGBTİ’ler aleyhine kullanılan 
maddeler hep oldu.”

korumak” gibi gerekçeler sunuldu. Yasağın hemen ardın-
dan valilikten talep ettiğimiz görüşme reddedildiği için bu 
gerekçelerin dayanaklarını öğrenemedik. Ayrıca bu yasak 
kararı Ankara’daki LGBTİ örgütlerine tebliğ bile edilmedi! 
Biz de herkes gibi bu yasağı medyadan öğrendik. Bir kere 
“başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak” gerekçesi 
ciddi bir ayrımcılık içeriyor. Çünkü böylece LGBTİ’le-
rin bu toplumun bir parçası olmadığı, düşünce, ifade ve 
örgütlenme özgürlüklerinin başkalarının özgürlüğünü 
engellediği ileri sürülüyor. LGBTİ varoluşunu, başkaları-
nın haklarını ihlal suçu gibi göstermek ayrımcılıktır ve biz 
bu ayrımcılığa karşı hukuki mücadele yürütüyoruz.
 
Herhangi bir kanunda LGBTİ’lerle ilgili 
yasaklayıcı bir hüküm var mı?

Türkiye’de hiçbir zaman eşcinsel, biseksüel, trans olmak ya 
da cinsel yönelim, cinsiyet kimliği kanunlarda yasaklan-
madı. Ama bu kimlikler hiçbir zaman kanunda tanınmadı 
da. Yasaklama da tanıma anlamına geleceği için bu yola 
başvurulmadı. Elbette yasaklanmaması, kanunlar üzerin-
den LGBTİ’lere ayrımcılık yapılmadığı anlamına gelmiyor. 
Kanunlarda veya mevzuatlarda bir biçimde LGBTİ’ler 
aleyhine kullanılan maddeler hep oldu.
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”...geçiş sürecini devam 
ettirebilmek için “üreme 
yeteneğinden yoksun olma” 
şartı var. Yani cinsiyet 
geçiş ameliyatı olmak 
için üreme yeteneğinden 
yoksun kalmak üzere 
ayrıca ameliyat geçirmeniz 
gerekir. Tıbbi olmayan ama 
hukuken konan bu şart 
Avrupa’nın birçok ülkesinde 
hak ihlali olarak görüldü 
ve kaldırılmaya başlandı. 
Türkiye’de transların çocuk 
doğurması engellenirken, 
evlat edinmeleri de çok çok 
zor ve hatta imkansız.”

KİMLİĞİNİ GİZLEMEK ZORUNDA BIRAKILMAK 
BİR HAK İHLALİDİR

Ne gibi maddeler mesela?
Örneğin Devlet Memurları Kanunu’nda “ahlaka” ilişkin hu-
suslar, LGBTİ memurların aleyhine kullanılabiliyor. Bırakın 
davranışları, eşcinselliğin kendisi bile çoğu zaman uygulayıcı-
lar tarafından ahlaka mugayir olarak görülebiliyor. O yüzden 
de eşcinsel memurlar kendilerini, kimliklerini gizli tutmak zo-
runda kalıyor. Özel ve kamu sektörüne dair yaptığımız iki ayrı 
araştırmada bu net olarak ortaya çıkıyor. Özel sektöre ilişkin 
2017’de yayınladığımız raporda LGBTİ’lerin sadece yüzde 33’ü 
kimliklerini açık yaşayabildiklerini söylüyor. Kamu sektöründe 
bu oran çok daha düşük düzeyde. Kimliğini gizlemek zorun-
da kalmak da bir insan hakkı ihlalidir ama gizlenme seçeneği 
olmayan translar var. Translarla ilgili ayrımcılık zaten daha işe 
alım sürecinde başlıyor. Kişinin trans olduğu öğrenildiğinde 
veya kişi bunu beyan ettiğinde, çoğunlukla başvurduğu işe 
alınmıyor. Keza bir işyerinde çalışırken trans geçiş sürecini 
başlatmak istediğinizde başka gerekçeler sunularak işten atılı-
yorsunuz.

Trans geçiş süreci ne demek?

LGBTİ hareketinin “trans geçiş süreci” olarak tanımlama-
yı tercih ettiği ama kanunda “cinsiyet değiştirme” denenen 
süreçten söz ediyorum. Bu süreç herkes için aynı hızda yaşan-
mıyor. Trans geçiş süreci kişinin kendi bedeninin nasıl olma-
sını istiyorsa öyle yapmayı sağlama mücadelesidir. Translar, 
doğuşta kendilerine atanan cinsiyetin dışında bir cinsiyete 
sahip kişilerdir. Kişi bu cinsiyet ifadesini gerçekleştirebilmek, 
yaşayabilmek için çeşitli aşamalardan geçmeyi tercih edebilir. 
Fakat iki-üç yıla yayılan bu süreçte çok sayıda engellemelerle 
karşılaşılıyor. Psikolojik terapi süreci, hastaneden çeşitli ame-
liyatlar için rapor alma, sonrasında mavi-pembe kimliklerin, 
kimlikteki ismin değiştirilmesi… Ayrıca geçiş sürecini devam 
ettirebilmek için “üreme yeteneğinden yoksun olma” şartı 
var. Yani cinsiyet geçiş ameliyatı olmak için üreme yeteneğin-
den yoksun kalmak üzere ayrıca ameliyat geçirmeniz gerekir. 
Tıbbi olmayan ama hukuken konan bu şart Avrupa’nın birçok 
ülkesinde hak ihlali olarak görüldü ve kaldırılmaya başlandı. 
Türkiye’de transların çocuk doğurması engellenirken, evlat 
edinmeleri de çok çok zor ve hatta imkansız.

HABERLERİN YÜZDE 54’ÜNDE NEFRET VE 
AYRIMCI SÖYLEM VAR

2017 araştırmanızın bulgularına dönersek, 
medyada LGBTİ’ler hakkında çıkan haberlerde 
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.”LGBTİ, trans, lezbiyen, 
gey, biseksüel, homofobi, 
transfobi gibi kavramların 
yanı sıra ibne, nonoş, ters 
ilişki, genel ahlak gibi 
LGBTİ’leri tanımlamak için 
kullanılan negatif kavramlar 
üzerinden de tarama yaptık. 
2 bin 704 metin içinden 
sadece 166 tanesinde LGBTİ 
örgütlerinin görüşlerine 
yer verilmiş! Nefret söylemi 
ve ayrımcı dil kullanılan 
yüzde 54 haber metninde 
LGBTİ’lerin çoğunlukla suçlu 
gösterildiğini gördük. ”

haklarınızı gözetenlerin oranı ne?
Yazılı basında çıkan haber, yazı veya söyleşilerin sadece yüzde 
46’sı LGBTİ haklarını gözetiyor. Haberlerin yüzde 54’ünde 
nefret söylemi veya ayrımcı bir dil kullanılıyor, LGBTİ’ler 
hedef gösteriliyor ve hakları ihlal ediliyor.
 
Mevcut Türkiye medyasına bakınca yüzde 46 bile 
yüksek bir rakam gibi gelmiyor mu?
Öyle görünebilir ama bu yüzde 46’nın çoğunda sadece LGB-
Tİ’lerin insan haklarına saygılı habercilik yapılıyor. Saldırmı-
yor, bir hakkı ihlal etmiyor ama LGBTİ’lerin uğradığı ayrımcı-
lık da LGBTİ derneklerinin faaliyetleri de görünür kılınmıyor. 
LGBTİ derneklerinin çalışanlarının veya aktivistlerinin görüş-
lerine çok az yer veriliyor.

İncelediğiniz haberler dergileri ve internet 
medyasını da içeriyor mu?
Hayır, sadece basılı gazetelerde yayınlanmış 2 bin 704 haberi 
inceledik.

Basındaki taramaları hangi kriterlere göre 
yaptınız?
LGBTİ, trans, lezbiyen, gey, biseksüel, homofobi, transfobi gibi 
kavramların yanı sıra ibne, nonoş, ters ilişki, genel ahlak gibi 
LGBTİ’leri tanımlamak için kullanılan negatif kavramlar üze-
rinden de tarama yaptık. 2 bin 704 metin içinden sadece 166 
tanesinde LGBTİ örgütlerinin görüşlerine yer verilmiş! Nefret 
söylemi ve ayrımcı dil kullanılan yüzde 54 haber metninde 
LGBTİ’lerin çoğunlukla suçlu gösterildiğini gördük. Getirilen 
etkinlik yasaklarına ilişkin medya üçe bölünmüş durumda. 
Alternatif dediğimiz BirGün, Cumhuriyet, Özgürlükçü De-
mokrasi ve Evrensel gazeteleri yasaklara eleştirel yaklaşıp 
bunların hak ihlali olduğunu vurguladı ve LGBTİ örgütlerinin 
görüşlerine yer verdi. Hürriyet, Milliyet gibi anaakım gazeteler 
yasakları ya çok az gördü veya hiç yer vermedi. Yeni Akit, Yeni 
Şafak gibi yayın organları ise yasakları destekleyici bir tutum 
aldı. Örneğin Akit, Ankara Valiliği’nin yasağı üzerine “homo-
lara yasak 81 ile yayılsın” başlığı attı. Onur Yürüyüşü yasağı 
desteklendiği gibi, yürüyüş öncesinde bu medyada ciddi bir 
kampanya da yapıldı.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANANA KADAR 
SORUNSUZ YAPILDI

Türkiye’de Onur Yürüyüşü ne zaman başladı?
Onur Yürüyüşü, 1969 yılında ABD’de Stonewall Inn adlı bir 
barda polisin baskı, şiddet ve ayrımcılığına karşı eşcinsellerin 
dört günlük ayaklanmasına dayanıyor. ABD’li LGBTİ’ler bu 
isyandan sonra çeşitli haklar elde ettiler. Daha sonra bu isyan 
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dünyanın çok çeşitli yerlerini de etkiledi ve isyanın gerçekleşti-
ği haziran ayında çeşitli kutlamalar yapılmaya başlandı. Tür-
kiye’de ise LGBTİ’lerin onurlarına sahip çıkmak için düzen-
ledikleri bu yürüyüş on yıldır, 2015 yılına kadar sorunsuz ve 
barışçıl bir biçimde yapılıyordu.

2015’te ne oldu da yürüyüş yasaklandı?
Türkiye’deki genel siyasi iklim çok belirleyici oldu tabii. Yürü-
yüş günü İstiklâl Caddesi’nde çok sayıda kişi gözaltına alındı, 
bir kişi gözünü kaybetti. Öncesinde Alperen Ocakları’nın 
tehditleri olmuştu ki, 2017’de bu tehditler bilfiil saldırıya dö-
nüştü. 2015’te İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne getirilen yasağı 
2016’da Ankara izledi.

2016’da Ankara’da hangi etkinliğiniz 
yasaklanmıştı?
Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği 
hastalık kategorisinden çıkardığı için dünyanın her yerinde 
17 Mayıs, homofobi, transfobi karşıtı gün olarak kutlanıyor. 
Ankara’da da her yıl 17 Mayıs haftasında büyük bir yürüyüş 
yapılırdı ama o da 2016’da yasaklandı. Bu yasaktan iki ay önce 
de IŞİD’in Kaos GL’yi hedef alacağına dair bir doküman sosyal 
medyaya sızdırılmıştı. Kaos GL bu dokümanın gerçek olduğu-
nu teyit ettirdi ve koruma talep etti. Fakat Ankara’daki hiçbir 
kurum Kaos GL’yi koruyamayacağını söyledi.
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”Valilik yasağının ayrımcı 
dili LGBTİ’leri saldırıya 
açık hale getiriyor. Bir 
kimliği istenmeyen ilan 
ettiğinizde bundan vazife 
çıkaracak saldırgan gruplar 
ortaya çıkabilir. O yüzden 
üzerimizde bir tehdit 
algısı var. Sadece LGBTİ 
hakları savunucuları değil, 
sokaktaki herhangi bir 
LGBTİ birey tedirginlik 
hissediyor. Bir yandan 
bununla da mücadele 
etmeye çalışıyoruz.”

IŞİD TEHDİDİNE KARŞI “SİZİ KORUYACAK 
KADAR POLİSİMİZ YOK” DENDİ

Hangi kurumlar?
Emniyet, valilik, kaymakamlık…

Gerekçeleri neydi?
“Sizi koruyacak kadar polisimiz yok” dediler! Oysa etkinlikleri 
yasaklamak için ne kadar polisin devreye sokulduğunu her 
gün görüyoruz. Ama bir derneğin binasını koruyacak kadar 
polis yokmuş!

IŞİD’in size saldıracağına dair dokümanı polise 
doğrulattınız mı?
Resmi bir yazıyla doğrulatamadık, çünkü emniyet de valilik 
de bizi muhatap almayı tercih etmedi. Fakat görüşmelerimiz 
sonucu bunun doğru olduğunu öğrendik.

LGBTİ’lere yönelik yasaklar Ankara’yla mı sınırlı?
Fiilen başka yerlerde de yasaklanıyor ama Ankara’da resmi bir 
yasak var. Daha önce sokak yürüyüşleri yasaklanırken valiliğin 
kararından beri panel, sinevizyon, tiyatro, atölye gibi etkin-
liklerimiz bile süresiz olarak yasaklanmış durumda. Süresiz 
olması ayrıca bir hukuksuzluk örneği. Çünkü OHAL bile üç 
ayda bir değerlendirilip uzatılırken, bize konan yasak OHAL 
kapsamında olmasına rağmen süresiz! Yasak Ankara’yla da sı-
nırlı değil. Bursa’da bir etkinlik yapılacakken polis salona gidip 
yasağı bildiriyor ama bu yasağa ilişkin resmi bir belge vermi-
yor. Kamu kurumları etkinliklerimizi yasaklarken bizi tanıyor 
ama bilgi talep ettiğimizde bizi yok sayıyorlar.

SALDIRIYA UĞRAYAN LGBTİ’LER HASTANE, 
POLİS VE ADLİYEYE GİTMEYE ÇEKİNİYOR

Şu anda da tehditler alıyor musunuz?
Valilik yasağının ayrımcı dili LGBTİ’leri saldırıya açık hale 
getiriyor. Bir kimliği istenmeyen ilan ettiğinizde bundan vazife 
çıkaracak saldırgan gruplar ortaya çıkabilir. O yüzden üzeri-
mizde bir tehdit algısı var. Sadece LGBTİ hakları savunucuları 
değil, sokaktaki herhangi bir LGBTİ birey tedirginlik hissedi-
yor. Bir yandan bununla da mücadele etmeye çalışıyoruz.

2015’ten itibaren LGBTİ’lere yönelik saldırılarda 
artış var mı?
Hiçbir kamu kurumu, nefret suçlarına ilişkin kapsamlı bir 
istatistik çalışması yapmadığı için rakamları bilmiyoruz. 
Elimizdeki veriler LGBTİ derneklerine gelen başvurular ve 
medyaya yansıyan olaylardan ibaret. Fakat bu kısıtlı verilere 
rağmen nefret suçlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyo-
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ruz. Cezasızlık nefret suçlarının artmasına sebep oluyor. Trans 
bir kadını öldüren kişi, “erkekliğime hakaret etti” diyerek savun-
ma yaptığında tahrik indirimi alabiliyor. Öte yandan insanlar 
maruz kaldıkları saldırıları, tedavi edilmeyeceğini düşündüğü 
için hastaneye, kötü muameleye maruz kalacağını düşündüğü 
için polise ve adalet bulamayacağını düşündüğü için yargıya 
taşımıyor.

Bu saldırılar medyaya nasıl yansıyor?
2017 raporumuzda ortaya çıktığı gibi 773 siyaset haberine konu 
olan LGBTİ’ler, 704 haberde de nefret suçları bağlamında konu 
olmuş. Ama bu haberlerin tümünde LGBTİ’lerin haklarının 
savunulduğunu söyleyemeyiz. 2017’de seks işçisi trans kadınlara 
yönelik başta Bursa ve Antalya’da olmak üzere çok büyük polis 
operasyonları düzenlendi. Kabahatler Kanunu, sokakta yürüyen 
bir trans kadına bile idari para cezası kesmek için kullanılabili-
yor ve 2017’de bu kanun kapsamında kesilen cezalar inanılmaz 
bir artış gösterdi. Bu operasyonlara dair haberlerde ise bunun 
hak ihlali olduğu vurgulanmıyor. “Polisten huzur operasyonu,” 
“sokaklar temizlendi” gibi başlıklar atılıyor. Öte yandan nefret 
suçları da medyaya çoğunlukla adli vaka olarak yansıyor. Oysa 
bu saldırılar politik. Çünkü birine kimliğinden ötürü yapılan bir 
saldırı, o kimliğe sahip olan herkese karşı yapılmıştır.

Yasaklar ve saldırılar LGBTİ örgütlenmesini nasıl 
etkiliyor?
Kaos GL’nin 2006’dan beri yürüttüğü Homofobi Karşıtı Buluşma 
programı kapsamında çok sayıda şehre gidip etkinlikler yapı-
yor ve oradaki örgütlenmeleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu 
kapsamda birçok şehirde örgütlenmeler gerçekleşti. Keza sosyal 
hizmet uzmanları, yerel medya, avukatlar gibi çeşitli meslek 
grupları üzerinden de ağ oluşturmaya, onların bulundukları şe-
hirlerdeki LGBTİ hak mücadelesine katılmasını sağlamaya çalı-
şıyoruz. Fakat 2015’ten itibaren bu örgütlülüklerde içe kapanma 
söz konusu. Öte yandan baskı ortamı bir araya gelme ihtiyacını 
daha da artırıyor. Daha yakın zamana kadar on binlerin katıl-
dığı yürüyüşlerin gerçekleştirildiği, çok sayıda şehirde örgüt-
lenmenin yapıldığı düşünüldüğünde, umutsuz olmamak lazım. 
LGBTİ’ler yasak konunca varlıklarından vazgeçmez!

Raporunuzun hazırlayıcılarından Ali Özbaş, 
LGBTİ’lere yönelik 1980’lerin dilinin sürdüğünü 
ifade etti…
12 Eylül darbesinden sonra gözaltına alınan trans bir kadının 
zorla saçı kesiliyor ve bu hak ihlali “Adı Remziye’ydi, saçı kesi-
lince Remzi oldu” gibi başlıklarla haber yapılıyordu. Bunun ben-
zeri bir yaklaşım hâlâ devam ediyor. Ama 1990’lardan itibaren 
artan LGBTİ örgütlenmesi ve bu örgütlenmenin ısrarlı çalışma-
ları 2000’li yıllardan itibaren medyada da bir dönüşüm yaşattı. 
Ne yazık ki son iki yılda bu konuda yine bir geriye dönüşten 
bahsedebiliriz.
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TOPLUMDA LGBTİ’LERE DAİR DÖNÜŞÜM BİZE 
UMUT VERİYOR

2015’ten itibaren çatışmalı ortama girilmesiyle 
size yönelik baskılar arasında bir bağlantı 
kuruyor musunuz?
LGBTİ’lere dönük baskılar her zaman vardı ama 2015’ten 
itibaren bunlar sistematikleşti. Fakat bu sadece bize yöne-
lik bir baskı değil. Tüm hak alanlarında ciddi bir gerileme 
yaşanıyor ve elbette biz de bundan etkileniyoruz. Daha da 
kötüsü, hak ihlalleri normalleşiyor ve ihlal olarak görül-
memeye başlanıyor. Trans kadınların sokaklardan toplanıp 
para cezasına çarptırılması, ters kelepçe uygulaması, uzun 
gözaltı süreleri, nefret suçları, eşcinsel olduğu için işten 
atılma ihlal değilmiş gibi görülüyor. Sivil topluma yönelik 
müdahaleler, derneklerin kapatılması tüm hızıyla devam 
ediyor ama umuyorum ki bu süreç, insan hakları mücade-
lesinin daha da güçlenmesiyle sonlanacak. Sosyal medya ne 
kadar göstergedir bilemiyorum ama bize yönelik yasaklara 
çok yoğun tepkiler geliyor. Bu anlamda toplumda yaşanan 
dönüşüm yavaşlatılıyor ama durdurulamıyor. Göle atılan 
taşın yaydığı halka mutlaka kıyıya ulaşır. Gittiğimiz her şe-
hirde insanların etkinliklerimize gelerek önyargılarını ifade 
ettiğini ve bunları aşmak istediğini görüyoruz. İdarenin 
yasakları çok ciddi hak ihlallerine sebep oluyor, derneklerin 
faaliyetleri kısıtlanıyor ama bir yandan da toplumdan gelen 
bir dönüşüm var. Toplumda LGBTİ’lere dair dönüşüm 
bize umut veriyor. LGBTİ kimliği belli bir toplumsal veya 
sınıfsal grupta değil, tüm kimliklere yayılan bir varoluş. Do-
layısıyla sık tekrarladığımız cümle hep geçerli: Biz burada 
vardık, varız ve var olacağız.

Gazetecilerden, medyadan LGBTİ’lerle ilgili 
habercilikte nasıl bir tutum bekliyorsunuz?
Gazeteciler öncelikle bizi özne olarak kabul etmeli. Herhan-
gi bir birey saldırıya maruz kaldığında nasıl ki ona mikro-
fon uzatıyorsan, aynı saldırıya maruz kalan LGBTİ’lere de 
mikrofon uzatmak zorundasın. Fakat gazeteciler LGBTİ’le-
re mikrofon uzatmıyor. 2017 raporumuzun ortaya koydu-
ğu çarpıcı bilgilerden biri de LGBTİ’lerle ilgili haberlerde 
LGBTİ’lerden çok “uzmanların” konuşmuş olduğu. Üstelik 
bu “uzmanların” çoğu LGBTİ hakları alanında çalışan 
kişiler de değil. LGBTİ’lerle ilgili bir olay, sokağa kaldırım 
yapılıp yapılmaması tartışması gibi, konuyla ilgili veya 
ilgisiz herkesin konuştuğu bir mesele olmamalı. Ayrımcılığa 
ve baskıya maruz kalan toplumsal bir grubun hak talepleri 
söz konusuyken, onlarla ilgili haber yaparken neden onlara, 
onların örgütlerine mikrofon uzatmıyorsunuz?

”2017 raporumuzun ortaya 
koyduğu çarpıcı bilgilerden 
biri de LGBTİ’lerle ilgili 
haberlerde LGBTİ’lerden 
çok “uzmanların” 
konuşmuş olduğu. Üstelik 
bu “uzmanların” çoğu 
LGBTİ hakları alanında 
çalışan kişiler de değil. 
LGBTİ’lerle ilgili bir olay, 
sokağa kaldırım yapılıp 
yapılmaması tartışması 
gibi, konuyla ilgili veya 
ilgisiz herkesin konuştuğu 
bir mesele olmamalı. 
Ayrımcılığa ve baskıya 
maruz kalan toplumsal bir 
grubun hak talepleri söz 
konusuyken, onlarla ilgili 
haber yaparken neden onlara, 
onların örgütlerine mikrofon 
uzatmıyorsunuz?”
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Dindar algıda 
EŞcinsellik terörü(!)
Yalana, sahtekarlığa sığınarak kendilerini gizledikleri takdirde 
eşcinsellik olgusundan rahatsız olmayacak muhtemelen 
çoğunluk. Bilakis tarih boyunca görüldüğü üzere biseksüel/
lezbiyen davranışlarını, kuytu köşelerde yaşamayı tercih 
edecek pek çok insan bugün sureta eşcinsel düşmanı 
geçinerek insan hakları kavramının dini söylemi olan kul 
hakkına giriyor.

BERRİN SÖNMEZ
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”Dinbaz tanımının içine 
yerleştiremediğim pek 
çok dindar kadın ve 
erkek var toplumsal 
cinsiyet eşitliğine karşı 
çıkan. Kadın düşmanı aile 
kutsayıcılarının 8 Mart dua 
eylemini desteklemediği 
halde kampanya afişindeki 
“toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve eşcinsellik 
terörü” ifadesini açıkça 
reddetmeyen dindarlardan 
söz ediyorum. Oysa lafa 
gelince sık tekrarlanır, 
insanın tenden ibaret 
olmadığı. ”

Sahne tozu yutmayı andırıyor hak savunuculuğu. Tiyatrocunun 
özel yaşamına dair fırtınalar, acı-tatlı gelişmeler oyunu durdur-
maz ya. “Show must go on” ruhuyla takip ediliyor gündem. Veya 
daha yerinde bir ifadeyle değişen gündeme inat, hak ihlallerini 
teşhir etme işi, savunucunun değişmeyen gündemi. Biraz “takıntı-
lı kişilik” görüntüsüyle biraz kendini tekrar eden yazılarla inadına 
yaşamak hali sanırım. Bizde malzeme bol oysa değişen gündemde 
her an yeni ihlaller var. Ancak takıntı bu ya bir konuyu bitirme-
den diğerine geçemiyorum. Hatırlanacağı üzere 8 Mart feminist 
gece yürüyüşüne yönelik saldırılar nedeniyle araya giren Islık ezan 
ve İslamî feminizme saldırı başlıklı zorunlu yazıdan önce takip 
ettiğim, sizlerle dertleşircesine yazdığım bir konu vardı. Cami-
lerde kadın düşmanı dua eylemi… Belki biraz lafı fazla uzattığım 
için belki bir dokun bin ah işit misali çok dertli olduğum için iki 
yazıda tamamlayamadığım.

Bugün o eylem afişindeki sloganın ikinci kısmıyla aslında sona 
sakladığım meselenin bam teliyle aynı konuya devam etmek 
istiyorum. “Eşcinsellik terörü” ifadesi dindarlar arasında sihirli 
sözcük etkisine sahip çünkü. Açıkça konuşulmayan bazı “cıss” 
konulardan birisi. Kadın düşmanı olmayanların hatta kadın erkek 
eşitliğine inananların da dilini ısırırcasına toplumsal cinsiyet rejj-
mini destekler pozisyon alışına sebep eşcinsellik. Hatta feminizm 
karşıtlığının gerekçesi olarak sunulan da feministler ile eşcinsel 
örgütlerin iç içeliği.
 
Dinbaz tanımının içine yerleştiremediğim pek çok dindar ka-
dın ve erkek var toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkan. Kadın 
düşmanı aile kutsayıcılarının 8 Mart dua eylemini destekleme-
diği halde kampanya afişindeki “toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
eşcinsellik terörü” ifadesini açıkça reddetmeyen dindarlardan söz 
ediyorum. Oysa lafa gelince sık tekrarlanır, insanın tenden iba-
ret olmadığı. Tendeki canda eşitliği kabule yanaşmaları beklenir. 
Zira toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, biyolojik varlığın ötesin-
deki insani vasıflardan söz ediyor. Afişte yer alan sloganın ikinci 
kısmı eşcinselliği, terör ve insanlık suçu ilan ediyordu. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ve eşcinsellik olgusunu terör ve insanlık suçu 
ilan eden zihniyet, İslam’ın yaptığı en önemli devrimi, insanların 
eşitliği anlayışını suç sayarken İslamcıların sessizce destek vermesi 
affedilir gibi değil. Batıla bulanmış bu din anlayışına prim veren-
lere yüksek sesle itiraz şart. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının 
eşcinselliğin yaygınlaşmasına, meşrulaşmasına hizmet ettiği iddi-
asıysa ataerkil ve batıl din yorumlarının uydurma iddiası.

Akademinin toplumsal cinsiyet kavramsallaştırmasından önceki 
binlerce yıllık eşcinsel varlığını yok sayarak yeni icat edilmiş gibi 
davranmaları, nasıl isimlendirilir bilmiyorum. Bir yanda “bütün 
dinlerde günah” derken diğer yanda bütün dinlerin andığı bir ol-
gunun modernitenin icadı sayılması akıl alır gibi değil. İnsana ve 
inanca dair pek çok konuda “hiç kimse sınanmadığının günahkarı 
değildir” veya “kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” 
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” Kadınlar gibi eşcinselleri 
de eril şiddetten, ataerki 
cinayetlerinden koruma 
görevini devlete yükleyen 
İstanbul Sözleşmesine 
ve 6284 sayılı kanununa 
itiraz eden kitle karşısında 
bilinçli dindarların 
çoğunlukla sessiz kalışı en 
çok bu açıdan üzücü.”

retorikleriyle avunulurken diğer yanda aynı kaldırımda yürüme-
yecek kadar LGBTİ+ düşmanlığı, inandığı gibi yaşamadığını gös-
teriyor, dindarın. Hadi düşmanlık ağır kaçtıysa yok sayma diyelim 
ama o da aynı derecede kusurlu hareket. Sınanmadığı günahın 
masumu olmadığını idrak etme olgunluğuna erişenlerden eşcin-
seller için de sosyal hayatta eşitlik talep etmesi beklenir. Şimdi 
burada sıkça tekrar ettiğim günah inancı da LGBTİ+ bireylerin 
itirazlarıyla karşılanacak kuşkusuz. Fakat bu da benim inancım 
ve kimse inanmak zorunda olmadığı gibi ben de inancımı değiş-
tirmek zorunda değilim.. Dindarın eşcinsellikle imtihanı pek çok 
açıdan nazik konu malum görmezden gelmek ve düşmanlık gibi 
seçilen kelimeler de ayrı ayrı sorunlar yaratıyor.

Dindarlarca bu nazik konu hep üstü kapalı geçilerek ret kolaycılı-
ğına saplanılır. Üstelik tarihte ve günümüzde biseksüellerin çok-
luğu bilinirken LGBTİ+ bireyleri yok saymanın altında da sadece 
sahtekarlık beklentisinin yattığı söylenebilir. Her gerçek, her yerde 
söylenmez minvali ilkeler geliştirildiğinden Müslüman kitleler, 
açık yüreklilikle düşüncelerini ifade etmekten kaçınırlar. Allâh’a 
kulluk bağının, yeryüzünde bireyin özgür iradesini sınırladığı-
na dair kuvvetli inanışlar vardır. Üstelik ümmet kavramını, tüm 
Müslümanları içine alan sanal bir siyasal birlik algısına, İslamcı-
lığın kızıl elmasına dönüştürdükleri için bireysel özgürleri inkara 
yönelme anlayışı çok yaygın. Kısacası hangi siyasal eğilimden 
olursa olsun günümüz dindarlarının büyük kısmı insanın, günah 
işleme özgürlüğüyle yaratılarak yeryüzüne gönderildiğini kabu-
le yanaşmaz. İlla ki nizam verme görevini kendi üstüne alacak. 
Allâh’ın kuluna tanıdığı özgürlüğü, kendi din yorumunun tekeline 
alarak tek tip Müslüman inşa etmekle vazifeli sayar kendisini. 
Peygamberlerin dahi sadece cennetle müjdeleyici ve azaptan ha-
berdar edici olduğu ayetlerle açıkça bildirilmiştir. Hal böyleyken 
peygamberimize verilmeyen yetkinin kendi uhdesinde olduğuna 
inanmak, günümüz dindarlığının sorunlarından. Böylesine ağır 
inanç sorunu içeriyor mevcut yaklaşım. Kadınlar gibi eşcinselleri 
de eril şiddetten, ataerki cinayetlerinden koruma görevini devlete 
yükleyen İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sayılı kanununa itiraz 
eden kitle karşısında bilinçli dindarların çoğunlukla sessiz kalışı 
en çok bu açıdan üzücü.
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”Hissettiği gibi olmak, 
olduğu gibi görünmek, 
göründüğü haliyle 
toplumsal kabule erişmek, 
her iki mücadelenin de 
duygusal arka planını 
oluşturuyor. Başörtülü 
kadınların kamusal 
alanda özgürlük isterken 
hissettikleri de böyleydi. 
Tekrar edeyim hissettiği 
gibi olmak, olduğu gibi 
görünmek, göründüğü 
şekilde toplumsal 
kabul yaşamak bizim 
de derdimizdi. Belki bu 
nedenle seküler feminist 
örgütlerden bile önce 
LGBTİ+ aktivistleri 
desteklemişti, başörtülü 
kadınların mücadelesini.”

Ezcümle kusurları kendilerini gizlemeyişleri, birçoklarına 
göre. Seçtikleri hayat tarzını kimlik tanımı olarak sunmak ye-
rine tarih boyunca yapıldığı gibi alenen dile getirmeden yaşa-
salar, çok kişi itiraz etmeyecek. Sorun olarak görülen kişilerin 
hissettiği gibi olmak, olduğu gibi görünmek, göründüğü ha-
liyle toplumca kabul edilmek istemeleri. Feminizmin, LGBTİ+ 
örgütleri içermesi de feminizm karşıtlığının gerekçelerinden. 
Ataerkinin kurduğu, eşitsiz toplumsal cinsiyet rejimiyle ezil-
mek istenenlerin biraradalığı şaşırtıcı değil oysa. Elbette eşitlik 
mücadelesi ataerkiye karşı verilirken ortak politika üretilecek, 
başka bir ihtimal yok. Feministlerle eşcinseller arasındaki iş 
birliği ve yakınlık, ortak örgütlenme ve ortaklaşarak politika 
üretme pratikleri özellikle dindar kadınların eşitlik mücadele-
sine itiraz edilirken sopa niyetine kullanılıyor.

Eşitlikçi dindar kadınların çoğu kendisini böyle tanımlamasa 
da açıkça söylemek gerekiyor ki Müslüman feministlere karşı 
koza dönüşen LGBTİ+ ortak eylemselliği, benzemezlerin bir-
likteliği olarak isimlendiriliyor. Kafası karışık kadınlar tabiriyle 
açıklanıyor, yüzeysel bakışla. Ama gerçek öyle değil. Derinde 
inanılmaz benzerlikler var. Başörtülü kadının özgürlük mü-
cadelesiyle LGBTİ+ haklarının gerekçeleri neredeyse tıpa tıp 
aynı. Yukarıda yazmıştım tekrar edeyim: Hissettiği gibi olmak, 
olduğu gibi görünmek, göründüğü haliyle toplumsal kabule 
erişmek, her iki mücadelenin de duygusal arka planını oluştu-
ruyor. Başörtülü kadınların kamusal alanda özgürlük isterken 
hissettikleri de böyleydi. Tekrar edeyim hissettiği gibi olmak, 
olduğu gibi görünmek, göründüğü şekilde toplumsal kabul 
yaşamak bizim de derdimizdi. Belki bu nedenle seküler femi-
nist örgütlerden bile önce LGBTİ+ aktivistleri desteklemişti, 
başörtülü kadınların mücadelesini. İnsana ve dünyaya, evrene 
dair ne var ki birbiriyle alakasız olsun zaten. Feminizm neden 
eşcinsel örgütleri içeriyor, sorusuyla feminizme ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine itiraz edenlerin kulağına da küpe olsun. 28 
Şubat ve devamında özgürlük mücadelemize, tecrübeyle sabit 
bu LGBTİ+ desteği. Gerçi “onlar varsa biz imzamızı çekiyoruz” 
diyen dindar insan hakları savunucuları da hatırlar bu desteği 
ama yok sayarlar. Özellikle hak savunusunda anlık pozisyon 
alışların çok derininde içsel bir benzerliğin varlığı pek dile ge-
tirilmediği için söylemeden geçmek olmazdı. Ayrıca eşcinsel-
liğin günah kabul edilişine delil olarak sunulan Lût kıssasında 
lanetlenen, eşcinsellik miydi, zorbalık ve hakim zümrenin güç 
kullanarak topluma, eşcinselliği dayatması mıydı tartışılır.

Yalana, sahtekarlığa sığınarak kendilerini gizledikleri takdirde 
eşcinsellik olgusundan rahatsız olmayacak muhtemelen ço-
ğunluk. Bilakis tarih boyunca görüldüğü üzere biseksüel/lez-
biyen davranışlarını, kuytu köşelerde yaşamayı tercih edecek 
pek çok insan bugün sureta eşcinsel düşmanı geçinerek insan 
hakları kavramının dini söylemi olan kul hakkına giriyor.
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Queer Tahayyül

Yazar: Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2013
Sayfa Sayısı: 432

Adınla Çağır Beni

Yazar: Andre Aciman
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Yılı: 2009
Sayfa Sayısı: 246

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Basında Dersim

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2018
Sayfa Sayısı: 444

Gay Manifesto 

Yazar: Carl Wittman
Yayınevi: Sub Yayınları
Baskı Yılı: 2017
Sayfa Sayısı: 64

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Toplumsal Cinsiyet 
Yanılsaması

Yazar: Cordelia Fine 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2011
Sayfa Sayısı: 342

Gey ve Lezbiyen Yazını

Yayına Hazırlayan: Hugh Stevens 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Yılı: 2011 
Sayfa Sayısı: 336

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...



55

Cinsiyet Belası

Yazar: Judith Butler 
Yayınevi: Metis Yayınları
Baskı Sayısı: 2008
Sayfa Sayısı: 248

Queer Teori Bir Giriş

Yazar: Annamarie Jagose 
Yayınevi: NotaBene 
Baskı Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 160

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Straight Düşünce

Hazırlayan: Monique Wittig 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2013
Sayfa Sayısı: 128

Direnç Onur ve Dahası-
Disiplinlerarası Bakışla LGBTİ  

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Baskı Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 208

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Mutluluk Vaadi

Yazar: Sara Ahmed 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2016
Sayfa Sayısı: 325

Duyguların Kültürel Politikası

Yazar: Sara Ahmed 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 280

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Queer

Yazar: William S. Burroughs 
Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın
Baskı Sayısı: 2014 
Sayfa Sayısı: 160

Çuvallamanın Queer Sanatı

Yazar: Judith Halberstam 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 256

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Queer Temaşa

Derleyen: Sevda Darıcıoğlu 
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Baskı Sayısı: 2016 
Sayfa Sayısı: 320

Queer Marksizme Doğru-
Arzunun Şeyleşmesi

Yazar: Kevin Floyd 
Yayınevi: NotaBene Yayınları
Baskı Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 272

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Queer-Resimli Bir Tarih

Yazar: John Barker 
Yayınevi: Dipnot Yayınları
Baskı Sayısı: 2018 
Sayfa Sayısı: 176

Homoseksüel Arzu

Yazar: Guy Hocquenghem 
Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın
Baskı Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 144

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Feminizm ve Queer Kuram

Yazar: Alev Özkazanç 
Yayınevi: Dipnot Yayınları
Baskı Sayısı: 2015 
Sayfa Sayısı: 214

Beyaz Yakalı Eşcinseller

Yazar: Aysun Öner 
Yayınevi: İletişim Yayınları
Baskı Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 237

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Sürgünde Toplumsal Cinsiyet

Yazar: Zeynep Kıvılcım , Nurcan Özgür 
Baklacıoğlu 
Yayınevi: Derin Yayınları
Baskı Sayısı: 2015 
Sayfa Sayısı: 182

Yoldaş Ben İbneyim

Yazar: Yıldız Tar 
Yayınevi: Ceylan Yayıncılık
Baskı Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 101

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Eşcinsel Sineması Tarihi

Yazar: Steven Paul Davies 
Yayınevi: Kalkedon Yayınları
Baskı Sayısı: 2010 
Sayfa Sayısı: 310

Cinsellik Muamması

Yazar: Cüneyt Çakırlar , Serkan Delice 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Baskı Yılı: 2012
Sayfa Sayısı: 592

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...
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Cinsel Yönelimler ve Queer 
Kuram

Yazar: Kolektif 
Yayınevi: YKY Yayınları
Baskı Sayısı: 2011

Voltaçark Hapiste LGBTİ Olmak

Yazar: Rosida Koyuncu 
Yayınevi: Friedrich Ebert Stiftung
Baskı Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 274

Kitaplarda ‘LGBTİ+’...


