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Sessıżlığ̇ıṅ Hık̇ayesı ̇.................................................... 91

Olanaksızı İstemek ..................................................... 97

Bir Kendini Bulma Hikayesi ...................................... 101



10



LGBTİ+ Çocuklar Var Mıdır?

Kitabı baskıya hazırladığımız bugünlerde 2020 yılında, 
Aralık ayının ikinci yarısındayız. “LGBTİ+ çocuklar var 
mıdır, yok mudur?” sorusunun gündemde olduğu bir 
dönem. Yine bugünlerde, 9 Aralık 2020 tarihli haber-
lerde Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun 
LGBTİ+ ve gökkuşağı temalı ürünlerin satışında “çocukları 
korumaya yönelik” +18 ibaresi bulundurulmasına karar 
verdiğini okuduk. 

Birazdan okuyacağınız hikayeleri, son dönemde sıkça 
duyduğumuz bu soruya, kendi cevabınızı vermenizi dile-
yerek derledik. Hikayeler, seslerine kulak verip dinledi-
ğimizde bize sözün özünü fısıldayabilir. Biz de böylece, 
kimi zaman aradığımız cevaplardan bile önce orada bizi 
bekleyen gizli soruları duyabiliriz. Sorular değerlidir çünkü 
bize kendi cevaplarımızı bulmamız için gereken yolu açma 
ihtimalleri vardır. Bu kitabın yazarları, hikayelerini anla-
tabilmek için bugün bulundukları yerden, okuduğunuzda 
göreceğiniz gibi kolay geçmemiş çocukluk ve gençlik 
yıllarına doğru cesur ve belki şimdi bile onları zorlayan bir 
yolculuğu göze aldılar. Onların çocukluklarından bugüne 
uzanan bu hatırlama yolculuğu boyunca, kendilerine ve 
içinde yaşadıkları topluma sordukları soruları, hikayele-
rinin satır aralarında göreceksiniz. 

Gelin şimdi birkaçına birlikte bakalım. Belki bazıları ilk 
bakışta soru gibi görünmeyebilir ancak istersek içindeki 
soruları biz görebiliriz:
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• Hangisi daha kolay? Gerçeği sahiplenmek mi, yoksa 
gerçekle yüzleşmeden eksik yaşamak mı?

• Ne zamandan beri böylesin?  
Ne zamandan beri böyle hissediyorsun?  
İşte verdiğim yanıt, aslında hepimizin yanıtı bu: 
Kendimi Bildim Bileli

• Bir şeylerin farklı olduğunu hissettiğimde küçücüktüm. 
Daha cinselliğin, cinsiyetin ne olduğunu bilmezken 
bile farklıydı bazı şeyler. Kuzenlerimle oyunlar oynar-
dık, oyunda ‘’erkek’’ olurdum, anneanneme sorardım 
‘’Bu günah mı?’’ diye.

•  … kuzenime söylemek istemesem de, ısrarı sonu-
cunda durumu itiraf etmiştim. Sonrasında verdiği tepki 
inanılmazdı “Seni böyle görünce evli bir adamlasın 
falan sandım. Keşke öyle olsaydın daha kolay çözüm 
bulurduk.” demişti. 

• Kendimi hep eksik, hep yarım hissettim ilk aşk zaman-
larında. Adeta boşlukta salınan bir sarkaç gibiydim. 
Hiçbir kitapta, hiçbir şarkıda, hiçbir okulda bana yol 
gösterecek bir şeyler bulamamıştım.

• Ben top muydum? Neden? Neden kızlara değil de 
matematik hocama ilgi duyuyordum?

• İlkokula başladıktan kısa bir süre sonra, her çocuğun 
maruz kaldığı o kaçınılmaz soru bana da sorulmaya 
başladı “Sevdiğin kız var mı?” Birkaç kez “yok” dedik-
ten sonra “Madem bu kadar soruluyor, olması gerek 
sanırım.” diyerek arkadaşım olarak çok sevdiğim bir 
sınıf arkadaşımın adını vermeye başladım. Böylece, 
henüz o yaşlarda bilmiyor olsam da, heteroseksüel 
rolü oynamaya başlamış oldum.
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• Eee peki küfrederken neden ibne olmayanlara da ibne 
diyorsun?

• Sizler zannediyorsunuz ki, bu bir seçim, bir tercih. 
Kim bu zorbalığı, bu zor hayatı seçer?

•  … nereye kadar saklayabilirdim ya da neden saklı-
yordum onu da bilmiyordum.

Hikayeleri okumak bana ister istemez çocukluğumu; zorba-
lık yaptığım, zorbalığa uğradığım zamanları, beni bugün 
bu hikayeleri derlemeye getiren yolu düşündürdü. Dola-
yısıyla kitaptaki hikayeleri okumanın, sadece başlıktaki 
sorunun bizdeki karşılığını bulmaya değil, çocukluğumuza, 
kendimize, kim olduğumuza bakmamıza da yeni bir kapı 
aralayacağını düşünüyorum, benim için öyle oldu. 

Sizi hikayelerle başbaşa bırakmadan evvel, Yaşar Kemal’in 
bu kitabı hazırlarken kalbimde hissettiğim ve aklımın bir 
köşesinde tuttuğum, aşağıdaki alıntısında yer alan bir 
cümlesini söylemek istiyorum: 

Çocuklar insandır.

“Ben çocukları çok severim. Onları anlamaya çalışı-
rım sevmekten daha çok. Ben çocuklara çocuk gibi 
davranmam. Bir çocukla ilişkim, dostluğum, arkadaş-
lığım varsa, o benim arkadaşımdır, çocuk değildir. 
Çocuk gibi bakmam. Ayrı bir insan türü gibi bakmam. 
Niye bu böyle? İnanmadım hiçbir zaman çocukların, 
insanların çocuklara davrandığı gibi çocuk olduk-
larına. Basbayağı insandır onlar. Çok şeyler öğren-
memiştir daha, zenginliği azdır yaşlanmış insanlara 
karşılık, daha az yaşamıştır, ama düpedüz insandır. 
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Anaların babaların çocuklara yaptıkları inanılmaz bir 
zulüm benim için. Ayrı bir yaratıkmış gibi bakıyorlar. 
Korkunç baskılar yapıyorlar. Baskılar, dayaklar, öğütler 
canından usandırıyor çocukları. Ya da şımartıyorlar 
şefkatle, okşamayla. Çocuk, insanlıktan çıkıyor her iki 
halde de. Yine benim çocuklarda saptadığım bir şey 
var, bütün çocuklar evlerden kaçmak istiyor. Benim 
bu bir araştırmamdır. Derinliğine indiğin zaman her 
çocuk, bir eli yağda, bir eli balda bile olsa, kaçmak 
istiyor. Çocuk, dünyamızda rahatsız bir kişidir. Bu, 
dünyamızın da bir sorunu. Bu kadar kötü yetiştirilen, 
bu kadar kötü davranılan insanlar büyüdükleri zaman 
yarım oluyorlar. Savaşların, kötülüklerin nedenlerini 
ararsak, temelde, çocuklukta insanların başlarından 
geçenler karşımıza çıkıyor. Bir gün dünyamız gerçek 
bir barışa, insanca bir yaşama kavuşacaksa çocuklara 
davranışımızın değişmesi gerekiyor.”

Yasemin Zeynep Başaran
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  PELERİN
  Ece Gizem

Uzun zaman önceydi. Kaç yaşındaydım hatırlayamıyorum. 
Sanırım liseye daha başlamamıştım. Büyük bir fırtına 
çıkmıştı, okul dönüşü olduğu için dışarıda yakalanmış-
tım. Herkes sağa sola koşarken ben gözümü bulutlara 
dikip çıkan sese ve yağmura kulak vermiştim. Dikilip 
yağmur altında uzun bir süre sokağı izlemiştim. Neler 
düşündüysem yağan her yağmur beni o ana götürür. Gök 
gürültüsünün tüm insanları bir an bile olsa susturduğu 
o ana. Bizi kendi gürültümüzden alıkoyan ve beni içime 
döndüren yanına. Öncesinde ışık saçan o sessiz şimşeğin 
ve sonra gelen sesin bize anlattıkları, nihayetinde yağan 
yağmur, ıslanıp temizlenen sokaklar ve duyulan toprak 
kokusu bana hep büyük bir sırrımı anlattığım anları ve 
sonrasını anımsatır.

Yaşamdaki dört evremin hiçbirine denk gelmeyen, kayıp 
koca bir zaman var hayatımda. Yüzyıllar süren koca bir 
boşluk gibi. Hala hatırladığımda girdabında kaybolurum. 
Ne çocuk, ne genç, ne yetişkin, ne yaşlıydım. Sanki hiç 
kimseydim. Belki de içimde hepsinden bir doz barındırı-
yordum, bilmiyorum. Kendimi kabul etmeyi ertelediğim 
zor bir çocukluk geçirdim. Toplumun cinsellikle ilgili norm 
saydıklarından hislerime görünmezlik pelerini dikmiştim. 
Bana benzeyen kimse yoktu sanıyordum. Yalnızdım. En iyi 
ihtimalle neslimin tükendiğini düşünebilirdim belki ama 
daha çok yaradılışımın bir ceza olduğuna inandırılmıştım. 

Varoluşumu irademle gerçekleştirmem mümkün olmadığı 
için hiçbir zaman hayatıma dair bir plan yapamadım. Ne 
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lisedeyken, ne de üniversitede, eğitim ya da meslek olarak 
gelmek istediğim bir yer, olmak istediğim bir şey yoktu. 
Bir tür protestoydu bu benim için. Sanki dünyaya sürgüne 
gönderilmiştim ve zamanımın dolmasını bekliyordum. 
Fazlasını yapmak içimden gelmiyordu çünkü ne yapsam bir 
başka kimlikle yapmam gerekiyordu. Bir şeyleri başarmış 
olmamın anlamı yoktu çünkü başaran kişi ben değildim, 
onların yarattığı kişiydi. İşte tam o dönemde ‘Sürüklenmek 
savrulmaktan daha iyidir bayım’ diye yazmıştım bir yere. 
Unutamam. Sürüklenmekte bile onurlu bir karşı koyuş 
vardı. Oysa ben bir yapraktım. Yerden yere vurulurken 
rüzgarla dans ettiğini sanan bir yaprak. Yerden yükseldikçe 
düşüşüm ölümcül olur diye seviniyordum ama öyle olmadı.

Başarısız demesinler diye üniversiteyi bitirdim, iş bulamadı 
demesinler diye işe girdim, lezbiyen demesinler diye erkek-
lerle flört ettim. Göze çarpmamak için susmayı bile öğren-
miştim. Dünyayla bir aidiyet meselem var diye düşünmeye 
başlamıştım. Aidiyet tüm varlığınla kabul görmek ise bu 
benim için imkansızdı. Sosyalleşirken, çalışırken, iletişim 
kurarken, özellikle arkadaşlarımla; dinleyen taraf daha çok 
ben olurdum. Asla bilmedikleri ise sabrım ve takdir gören 
sükunetim benim seçimim değildi. Pelerinim üzerimden 
düşmesin diye her zaman saklamam gereken şeyler oldu-
ğundan zorunlu kıldığım özelliğimdi.

İş hayatına başlayınca yeni bir sosyal çevre edinmiştim. 
Pelerinim de işte tam o zaman küçük gelmeye başlamıştı. 
Bu süreçte İstanbul’a taşınmış olmamız bence kendime 
giden yolu bulmak için başlangıç noktam olmuştu. Bu 
süreci küçük bir yerde yaşamış olsam belki hikayem bir 
beş yıl daha gerçekleşmeyi beklerdi. 
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İlk eşcinsel ilişkimi yaşadığım zamanlarda yakın arkadaş-
larıma açılma sürecim, kendimi kabullenmem ve cesurca 
yaşayabilmem için attığım en güzel adımdı. Ancak o adımı 
atana kadar geçen zamandaki halim etrafımdaki herkesi 
korkutmuştu. Daha çok içe kapanmıştım ve daha mutsuz-
dum. Zaten açılmam için en büyük baskıyı da o dönemde 
gördüm. En yakın arkadaşımın eşcinsellere davranışlarını, 
söylemlerini, tutumlarını gözlemledim; verebileceği tepkiye 
hazır olmak için konuyu hep gündemde tuttum. Aldığım 
tepki beklediğimin aksine olumluydu. Yine aynı şekilde, 
bir kuzenime söylemek istemesem de, ısrarı sonucunda 
durumu itiraf etmiştim. Verdiği tepki inanılmazdı “Seni 
böyle görünce evli bir adamlasın falan sandım. Keşke öyle 
olsaydın daha kolay çözüm bulurduk” demişti. 

Sanırım o konuşma kırılma noktam oldu ve aslında norm 
sayılana göre oyuna ne kadar geride başlatıldığımızı da 
orada anladım. Haksızlığa uğradığımızı da. Bunun benim 
için bir mücadeleye dönmesi gerektiğini hissettim. Şundan 
o kadar emindim ki, dert dinlemeye bayılan cam kenarın-
daki tonton teyzeler bile beş çocukla sokakta kalsam hatta 
katil olsam ya da hırsızlık yapsam, her bir halime şefkatle 
nasihat verirdi ama lezbiyenim desem en iyi ihtimalle 
tövbeler çekerek beni yanından def ederdi. Toplumda 
suçlulara gösterilen bir hoşgörü vardı ama eşcinselsen 
sana yoktu. Bunu fark ettiğim noktadan sonra tüm yeni 
arkadaşlık ilişkilerimde cinsel kimliğimi ön planda tuttum. 
Aileme açıldım. 

Tam olarak hayatımın çözülmesi, kendimi keşfetmem 
ve hayal ettiğim yaşama attığım adım da burada başladı. 
Anladım ki insanın varoluşuyla ilgili saklamak zorunda 
kaldığı bir şey olması, kendisini gerçekleştirmesi önünde 
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büyük bir engel. İnsanların tutumları, önyargıları, kulaktan 
dolma fikirleri, hadsiz soruları, bunların çoğu dayanılmaz, 
evet ama ben kendim için verdiğim bireysel mücadele ile 
bunu asgariye indirebildim. Başladığım yere baktığımda, 
insanların fikirlerini nasıl değiştirdiğimi ve hak ettiğim 
saygıyı nasıl söke söke aldığımı görüyorum. Biliyorum, 
diğerlerinin kazanmak için hiç çaba göstermedikleri yöne-
lime saygı hakkını kazanmak için bazen çok yıpranıyorum, 
biliyorum çok yorucu, çoğu zaman yıldırıcı ama cinsel 
kimliğim için verdiğim savaşın, bana hayatta kazandığım 
her savaştan daha çok haz verdiğine de fazlasıyla eminim.

Hayatta yaşanan an içinde felaket saydığın ama biraz 
daha yukarıdan bakınca iyi ki olmuş ve şimdi olduğum 
kişiyi bana armağan etmiş dedirten bazı kritik noktalar 
var. Herkesin hikayesinde bu nokta başkadır. Dilerim 
kimse kendi hikayesinde bir görünmezlik pelerinine ihtiyaç 
duymaz ve bundan sonra bazı normlar, varoluşlar üzerinde 
yıkıcı etkiye sahip olmaz.
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  KAHRAMANIM ANNEME
  Can

Soruyu duyar gibiyim. Cevabım: Kendimi bildim bileli.
İlk duydukları zaman sordukları sorular: 
Ne zamandan beri böylesin? 
Ne zamandan beri böyle hissediyorsun?  
İşte verdiğim yanıt, aslında hepimizin yanıtı bu: 
Kendimi bildim bileli.

Çocukluğumdan hatırladığım anılar… Sapsarı uzun saçla-
rım vardı, güzel bir çocuktum, öyle diyorlar. İnsanların 
düşündüğünün aksine arabalarla değil bebeklerle oynu-
yordum. Yani bunun araba oynamakla alakası yoktu. 4-5 
yaşlarımda gece yatağımda kendi kendime tekrarladıklarım:
“Allah’ım, n’olur sabah erkek olarak uyanayım”
“Anne beni neden erkek doğurmadın?”
“Erkek doğsaydım adım ne olacaktı?” 

Her çocuk gibi bir gün bitlenmiştim, ailem de saçlarımı 
kısacık kestirmişti. İşte o an kendimi en iyi hissettiğim 
andı, çok iyi hatırlıyorum. İlkokula başlamıştım. Yaşım 
yedi, bir kıza aşık oldum. O zamanlar bir kıza ya da erkeğe 
aşık olmanın arasındaki farkı büyük ihtimalle anlamıyor-
dum. Kıza duyduğum yakınlığı anlayan okul müdürü 
ailemi çağırmıştı. “Çocuğunuzu televizyonlardan uzak 
tutun, erkek gibi davranıyor, kıza ilgi duyuyor” demişti. 
Annem ile babamın o gün çok kızdığını ama yine de bunu 
anlamlandıramadığını hatırlıyorum.
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Üzerinden 2-3 sene geçti ve ben yine bir kıza aşık oldum. 
Kendisi şimdi en iyi arkadaşım. O zaman söylediği şeyi 
hiç unutmam, “Erkek olsaydın belki sevgili olurduk ama 
değilsin, üzgünüm.” Bu sözlerin içime o kadar işleyeceğini 
hiç tahmin edemezdim. Günlerce hıçkıra hıçkıra ağladım 
ve yine yatakta 4-5 yaşımdayken ettiğim duaları tekrarlar-
ken buldum kendimi, “Allah’ım n’olur sabah erkek olarak 
uyanayım.”

Kızlara olan ilgim hiç değişmedi ama kızlar benim için 
hep imkansız oldu çünkü hiçbiri beni kabul etmedi. “Sen 
kızsın! Kızla kız sevgili olmaz” diyorlardı. Kendimi hiç 
kız gibi hissetmiyordum. Bunun nasıl ifade edileceğini 
de bilmiyordum.10 yaşındayken annemle babam boşan-
mışlardı. Bir de dünya güzeli kardeşim olmuştu. Herkes 
bana “Abla oldun, ne güzel” diyordu. “Abla” kelimesi hiç 
içime sinmiyordu.

13 yaşıma kadar annemle yaşadım, küçük küçük kavgala-
rımız başlamıştı. “Böyle giyinme, saçlarını uzat” diyordu, 
başka konular da vardı. Annemin yanından ayrılmak duru-
munda kaldım ve babamla yaşamaya başladım. Babam 
evlenmişti, üvey annem vardı. Üvey anne her zaman anti-
patik gelmiştir insanlara; bana da o yaşlarımda öyle geli-
yordu ama onun hayatıma bu kadar dokunacağını, ileride 
babamla bir arada olmamızı sağlayacağını o zamanlar 
tahmin edemiyordum.

Taşınmamız ile birlikte okulum da değişmişti. Saçlarım 
kısaydı, okula gidene kadar küçük bir erkek çocuğu gibiy-
dim. Okulda mecburen etek giyecektim. Beni hiç kimse 
yadırgamadı. Bir de kız arkadaşım oldu okul saatlerinden 
sonra çünkü ben artık Naz değildim. Dışarıda “Deniz” 

20



ismini kullanıyordum. Her şey mükemmel gidiyordu ta 
ki yeni başladığım okulun müdürü ailemi çağırana kadar. 
“Kızınız herkese kendini erkek olarak tanıtıyor, erkek gibi 
konuşuyor, erkek gibi top oynuyor, kızlara çok yakın, 
doktora götürmeniz gerekiyor” Aynı sözler… Bir de tam 
bunun üstüne kız arkadaşım “Sen kızsın, ben artık seninle 
birlikte olamam.” deyince her şey başladığı yere döndü. 
Babam “Seni doktora götürelim, saçlarını uzat, böyle 
olmaz.” diyerek benimle uzun uzun konuştu. Ama yine 
hiçbir şey değişmedi.

Bedenimde değişiklikler başladı. Göğüslerim çıkmaya 
başladı. Regl olmaya başladım. Tam bir kabustu. Bu kez 
sokakta insanları sürekli bana bakarken yakalıyordum. 
Sosyal ve dışa dönük bir çocukken, içe kapanık, insanlarla 
göz göze gelmeye çekinen biri oldum. “Aaa çocuğa bak 
memesi var”, “Aa kız mı, erkek mi, ne bu canavar mı?” ve 
daha tahmin bile edemeyeceğiniz ne sözler işittim. 

Lise başlıyordu, yeni bir hayat. Kendime “Değişmen lazım, 
böyle olmaz.” derken saçlarımı uzatmaya, annemin çanta-
larını kullanmaya başladım.  Kendime “Artık erkek gibi 
giyinmek yok, sen kızsın.” diyordum. Çanta kullanmakla, 
etek giymekle ve saç uzatmayla düzeleceğini zannediyor-
dum kendimce. Bu da uzun sürmedi. Şanslıydım. O dönem 
okulda kızlar için etek mecburiyeti kalkmış, pantolon 
çıkmıştı. Saniyesinde pantolona geçtim fakat saçlarım yine 
uzundu. Ailem erkek pantolonunu görmesin diye evden 
etekle çıkıyor, asansörde pantolonu giyiyordum. 

Okulda tekrar birine aşık olmuştum, o da kız. Kendimi 
nasıl ifade ettim bilmiyorum ama sevgili olmuştuk. Çok 
da mutluydum. Ailem ve arkadaşlarım bende bir değişik-
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lik olduğunu fark edip “Aşık mı oldun sen?” diyorlardı. 
“Evet, kız arkadaşım var.” diyemiyordum. Yakın bir erkek 
arkadaşım vardı. Durumumu bilmiyordu. Ona “Aileme 
seni erkek arkadaşım diye tanıştıracağım, idare et.” dedim. 
Tuttum elinden götürdüm böylece ailemin merakını gider-
miş oldum. 

Okulun bitmesiyle kız arkadaşımla yollarımız bir şekilde 
ayrılmıştı. “Acaba bir erkek arkadaşın olsa nasıl olacak? 
Düzelirsin belki.” diye kendi kendime konuşuyordum, 
böylece bir çocukla sevgili oldum ama yapamadım. Dura-
madım. Kendimi ilişkide bir kadın olarak göremiyordum, 
kadınlardan hoşlanıyordum.

Geçen yıllarla birlikte teknoloji gelişmeye başladı. Bir 
doktor yakın arkadaşım oldu. Sonrasında birbirimizden 
etkilendiğimizi fark ettik. O da kadındı, ben de. Kendimi 
ifade etmek istedim. “Ben kendimi bildim bileli erkek 
olarak hissediyorum” dedim. Cevap olarak “Ben zaten 
seni hiç kadın olarak görmedim ki” dedi. Doktor olduğu 
için biraz biliyordu bu konuları ve terapilerden bahsetti. 
Doktorlara gittik birlikte, ben istediğim hayata adım adım 
ilerliyordum. Üniversiteyi İstanbul dışında kazandığım 
için sürece ara vermek zorunda kaldım. 

Ailem beni kız yurduna yazdırmıştı. İlk zamanlar cennete 
düştüğümün farkında değildim. Tek kişilik odada kalıyor-
dum. Ailemden uzak olduğum için artık daha rahat hareket 
ediyordum. Saçlarımı erkek gibi kestiriyor, kıyafetlerimi 
erkek reyonlarından alıyordum. 

Okulda doğusundan batısına her kesimden insan vardı. 
Birçoğu beni olduğum halimle kabul etmişti, sorgulamı-
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yorlardı. Bir başka kesim de sürekli “Kız mı bu, erkek 
mi?” diye arkamdan konuşuyordu. Üniversitede de bir 
kız arkadaşım olmuştu. Anında derslerde insanların laf 
attığını işitmeye başladık. “Okulda da lezbiyenler çoğaldı” 
diyorlardı. Lezbiyen değildim. Biliyordum. Kız arkadaşımı 
böyle bir duruma düşürdüğüm için de çok üzülüyordum. 
Her gün birileri bir laf atıyordu. Sonra alıştılar bana. Çok 
üzüldüm, içime attım ama hiç belli etmedim. 

İstanbul’dan olabildiğince kaçıyordum, yaz tatillerinde, 
bayramlarda ailemin yanına gitmiyordum çünkü artık 
iyice erkek gibiydim. Bana kızacaklar diye çekiniyordum 
derken beklenen telefon annemden geldi. O dönemlerde 
Facebook benzeri bir uygulama üzerinden fotoğraflar 
atıyorduk. Fotoğraflarda tam erkektim. Annemin bir arka-
daşı bunları görüp “Erkek gibi fotoğrafları var, kızlar var 
yanında sevgili gibiler” deyince annem beni arayıp kıyameti 
kopardı. “O fotoğraflar nedir? Sen ne oldun öyle? Erkek 
misin sen? Nesin sen?” Evet anne, diyemedim. Aradan 
yıllar geçti ve okul bitti. Dönüş vaktiydi ve dönüş zamanı 
bayrama denk geliyordu. Tüm aile orada olacaktı. Bu kez 
korkmadan gittim ziyarete. Tam da tahmin ettiğim gibi 
herkes üstüme geldi. Saçlarını uzat, çanta alalım sana, 
erkek arkadaşın yok mu? Okul da bitti, evlenecek misin? 
Ağlayarak odaya gittiğimi ve annemin gelip “Herkes haklı” 
diyerek bana bağırdığını hatırlıyorum. 

Kırılma anıydı o gün. Çok korktuğum, sabaha kadar  
uyuyamadığım ama diğer yandan özgürleşmemin ilk 
günüydü o gün. Akşamına üvey anneme açılmıştım.  
Yaşım 20. Ertesi gün tüm ailem biliyordu artık beni. Nefes 
alıyordum artık. Omuzlarımdan kocaman bir yük gitmişti. 
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Sonrası mı? Sonrası daha zordu. “Kahramanım Anneme” 
yazıyordu başlıkta hatırlarsan. En büyük kavgalarımı 
annemle ettim ama ellerini bir an olsun omuzlarımdan 
çekmedi. Bugün bunları yazabiliyorsam ve Can isem onun 
sayesinde.

Her birimizin ayrı bir hikayesi, ayrı bir acısı, ayrı bir müca-
delesi var. Belki seninle aynı ayrımcılığa maruz kaldık, 
kalıyoruz. Belki seninle de şimdi dalga geçiyorlar, belki 
senin de için içini yiyor ailenle konuşmak için. 

Susma… Hikayen sen susmayı bıraktığında başlayacak ve 
biz susmadıkça özgürleşeceğiz.

Hikayene inanmaktan vazgeçme yol arkadaşım. 
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  BEN DE ONLAR GİBİYİM
  İsmail Alacaoğlu

Anneannemin evinin küçücük arka penceresi yemyeşil, 
çiçeklerle dolu bir bahçeye bakardı. Burası içinde birkaç 
ördek, birkaç tavuk ve bir horoz ile ortalıkta zıplayıp 
duran üç pofuduk tavşanın bulunduğu, anneannemin 20 
yıllık komşuları ve arkadaşları Mustafa Amca’yla Ahmet 
Amca’nın evinin bahçesiydi. Bahçenin içinde iki göz bir 
ev, evin önünde de küçük bir veranda vardı. O bahçeye 
gitmeye özellikle tavşanları sevmek için can atardık. Anne-
annem “Hadi Mustafalara çaya gidelim” deyince kardeş-
lerimle bayram ederdik. 

Mustafa Amca bir elini dizinin üzerine koyup kolunu da 
biraz yana doğru açarak oturduğu tahta sandalyesinde 
anlatırdı da anlatırdı. Ahmet Amca da çayı koyup gelirdi 
yanlarına. Biz bahçede tavşan peşinde koştururken, onlar 
orada sohbet eder, çaylarını içerlerdi. Bazen onlar dışarıda 
otururken biz içeride televizyon izlerdik zira o sıralar bizde 
televizyon yoktu. Henüz renkli televizyonların olmadığı 
dönemleri hatırlayanlar bilir, siyah beyaz televizyonun 
önüne düz renk –mavi, yeşil ve hatta pembe- camlar takı-
lırdı, maksat siyah beyazı renkliye çevirmek. İşte onların 
evinde başka hiçbir yerde görmediğim bir televizyon camı 
vardı, çizgi çizgi her rengin olduğu bir cam. Almanya’dan 
bir arkadaşları getirmiş, evet tıpkı gökkuşağı gibi. 

Birkaç kez haklarında “Karı koca hayatı yaşıyorlar” diye 
konuşulduğunu duymuştum fakat bunun ne anlama geldi-
ğini ancak ortaokul son sınıfa geldiğimde anlayabilmiştim. 
Küçük bir ilçeydi bizimkisi, küçük sıradan bir mahallede 
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yaşıyorduk ama Mustafa Amca’yla Ahmet Amca’yı herkes 
severdi. Sadece biz gitmezdik çay içmeye bahçelerine, diğer 
mahalleliler de giderlerdi. Mustafa Amca kapının önüne 
attığı sandalyesinde mavi çizgili pijamasıyla oturup çayını 
sigarasını içerken yanında hep sohbet ettiği birileri olurdu. 
Benim çocukluğumda idrak edemediğim sonra sonra 
hayretle hatırladığım böyle bir hikayem var. 

Aslında nasıl bir şeye şahitlik ettiğimi yıllar sonra anladım. 
Lisedeyken kendi kendimle kavga ederken hiç oturup 
düşünemedim “Bak oluyor işte, bak Mustafa Amca’yla 
Ahmet Amca’ya” diyemedim kendi kendime. İçimdeki 
korku öyle büyüktü ki, gözümün önündeki o şahane örnek 
bile rahatlatamadı beni. O korkunun nasıl oluştuğuna 
biraz sonra geleceğim.  

İlkokula başladıktan kısa bir süre sonra, her çocuğun 
maruz kaldığı o kaçınılmaz soru bana da sorulmaya başladı 
“Sevdiğin kız var mı?” Birkaç kez yok dedikten sonra 
“Madem bu kadar çok soruluyor, olması gerek sanırım” 
diyerek arkadaşım olarak çok sevdiğim bir sınıf arkadaşı-
mın adını vermeye başladım. Böylece, henüz o yaşlarda 
bilmiyor olsam da, heteroseksüel rolü oynamaya başlamış 
oldum. Sonraki senelerde defterlerime güya “sevdiğim 
kız”ın adını yazıyordum. Diğer taraftan da birkaç sınıf 
arkadaşımla sünnetli sünnetsiz farkını görmek bahanesiyle 
sıranın altından birbirimizin pipilerine bakıyorduk. İlko-
kul beşe geldiğimizde artık hepimiz sünnetli olduğumuz 
için bahanemiz tükenmiş olmasına rağmen birbirimizin 
pipisiyle ilgilenmekten vazgeçmemiştik. Artık bunu sıranın 
altında değil, okulun tuvaletinde yapıyorduk.   

Ancak başka mahalledeki bir ortaokula başlamam ve arka-
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daş grubumuzun dağılması sonucunda henüz başlamış 
cinsel hayatımı çok erken bir yaşta okulun tuvaletinde 
bırakmak durumunda kaldım. Silik ve sinik bir öğrenci 
olarak, belki de bu sayede, herhangi bir zorbalığa maruz 
kalmadan oradaki üç yılı atlattım. İlkokulda başlayan şey 
burada devam etmedi, henüz kendimle kavgam başlamamış 
olsa da, ortaokul yıllarım ufak ufak ortada bir yanlışlık mı 
var diye düşünmeye başladığım yıllar oldu. 

Ve sonra lise… Ömrümün en zor, en hatırlamak istemedi-
ğim yılları. Herkesin en çok hatırladığı döneme dair benim 
zihnimde ne bir isim var, ne bir hatıra. Demek istediğim 
iyi anlamda bir hatıram yok, yoksa kötüsünden bolca var. 
Daha birinci sınıftayken, beden eğitimi soyunma odasının 
yukarıda kalan küçük pencerelerinden, duvara yaslanmış 
kızların eteklerinin altına bakmadığım için duydum o sözü 
ilk kez: “Top musun lan sen!” 

Ben top muydum? Neden? Neden kızlara değil de mate-
matik hocama ilgi duyuyordum? Bu kadar belli miydi? Ben 
toptum da boyuna posuna bakmadan beni sıranın üzerinde 
nasıl becereceğini anlatırken arkadaşlarıyla gülüşen sınıf 
arkadaşım top değil miydi? Onlar eğlendikçe ben sustum, 
ben sustukça onlar daha çok eğlendi. Ta ki lise 2. sınıfın 
sonlarına doğru bir gün kendimi tutamayıp onlara ağız 
dolusu küfür edene kadar. O gün bana saldırmaya kalkış-
tıklarında, başka bir grup arkadaşım üzerlerine yürüyüp 
bir daha bana ilişmemeleri konusunda onları uyarmıştı. Bu 
sınıfsal bir şeydi aslında, benim de içinde olduğum yoksul 
grup, küçük ilçenin bize göre daha varlıklı grubuna karşı 
beni, kendilerinden olanı, korumuştu. Ancak bu hareket 
sadece sözlü tacizleri durdurmaya yetti. Sözler yerini pis 
bakışlara bıraktı. Zaten birkaç ay sonra da başka bir ilçeye 
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taşındık. Oraya taşınırken beraberimde içimdeki top olma 
korkusunu da taşıdım.

Kendimi bildim bileli, hadi diyelim 7 yaşımdan beri, hep 
erkeklere ilgi duydum. O zamanlar adını koyamasam da, 
nasıl hissettiğimi şimdi bile içimde, derinde bir yerlerde 
hissediyorum. Daha küçükken hiç dertlenmediğim ve hatta 
normal bulduğum bir şeyi, o bir avuç ergen alıp korkuya 
dönüştürdü, onlar bunu yaparken ben izledim. Nihaye-
tinde onların eğlencesi benim dört yıl süren karanlığım 
oldu. Kendi kendimle kavga ettiğim, kendimi mutsuz etti-
ğim, değersiz hissettiğim, kendimi ucube olarak gördüğüm 
koskoca dört yıl. Ancak 20 yaşıma geldiğimde bunun değiş-
tirebileceğim bir şey olmadığına ikna edebildim kendimi. 
Çünkü ne yaparsam yapayım gözlerimi kapattığımda hayal 
ettiğim hep bir erkekti, ben buydum, ortada bir sorun 
yoktu. Elbette bunu kabullenmek başka, kabullendiğin 
hayatı yaşamaya başlamak başka, hele açılmak bambaşka. 
Bunların her biri  başka bir hikâyenin konusu. 

Hikayeye Mustafa Amca ve Ahmet Amca’yla başladım, 
onlarla bitireyim. Onlara ne mi oldu? 80’lerin sonunda 
Mustafa Amca hastalandı, çocukları onu aldı gitti, bir yıl 
geçmeden vefat ettiğini duyduk. Ahmet Amca o güzel 
bahçeli evlerinde yalnız kaldı. O sandalye bir daha kapı-
nın önüne hiç çıkmadı. Zamanla hayvanlar da, çiçekler 
de azaldı. Birkaç yıl sonra da Ahmet Amca vefat etti. 
Tüm bunları o zamanlar hala anlamıyordum, hastalandı, 
çocukları bakmak için yanına aldı, e ne güzel değil mi? Ya 
Ahmet Amca’nın yalnızlığı? O zaman çok düşünemedim 
bunları, sonradan oturdu içime. 

28



Kim bilir onlar benimkinden en az 50 yıl önceki çocukluk-
larında neler yaşadılar? Nasıl yollardan geçtiler de birbir-
lerini buldular, kendilerini nasıl kabul ettirdiler, küçük 
mahalledeki o hayatı nasıl kurdular? Anneannem nasıl 
oldu da onlarla arkadaş oldu? Neler konuştular, birbirle-
rine neler anlattılar? 

Ben kendimi kabullendiğimde, daha doğrusu açılma süre-
cine girdiğimde anneannem yaşıyor olsaydı belki ona 
Mustafa Amca ve Ahmet Amca’yı sorardım ve sonra da 
derdim ki “Anneanne biliyor musun, ben de onlar gibiyim.”
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  O ÇOCUK BENİM
  Timur

Yakın zamana kadar kendimi tembel sanırdım. Yıllarca 
şuna vakit harcasaydım, buna emek verseydim kim bilir 
nerelerde olurdum diye düşündüm. Bu kadar tembel 
biriysem hayatım boyunca nasıl bütün öğretmenlerimin 
gözdesi, bütün işverenlerin en sevdiği elemanı olabildim? 
Gelecekten çok geçmişle ilgilenmeye başladığım yaşlarda 
kendime dönüp dönüp bu soruyu sordum. Meğerse insanın 
kendini tanıyabilmesi için kendisiyle bir ömür geçirmesi 
gerekiyormuş. 

Başkalarının korkularını koklayabilen insanlar var. Zorba-
ların en büyük silahı bu. Alaycı bir gülümsemeyle bile 
korkularınızı kabusa dönüştürebileceklerini bilen zorba-
lar. Korkularınızı acımasızca hapishaneniz haline getiren, 
bundan zevk alan kötü insanlar. Utanç yüklüyorlar yüre-
ğinize. Hem de daha küçücük bir çocukken. Değil kendi 
cinselliğinizi, henüz cinselliğin ne olduğunu bile bilmeye-
cek yaştayken, minicik halinizle birileriyle ibne diye dalga 
geçildiğine, birilerinin aşağılandığına, en önemlisi hayatın 
her alanında başarılı, ünlü ve zengin bile olsa değersizleş-
tirildiğine tanık oluyorsunuz. Sonra büyüyorsunuz, minik 
yüreğinizde bir korku pır pır atmaya başlıyor. Bir cenin 
gibi büyüyor bu korku, sizi her an tetikte olmaya, attığınız 
her adımı tedbirli atmaya zorluyor. Sizin de o aşağılayıp 
değersizleştirdiklerinden biri olduğunuzu anlamalarından 
ölümden korkar gibi korkuyorsunuz. 

Çocuk halimle bu korkuyla başa çıkabilmiş olmamın 
tek nedeni, çok güçlü bir hayal gücüne sahip olmamdı. 
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Sırları bilinmeyen süper kahramanlar gibiydim, kendi 
ailesinin bile bilmediği sırlarla yaşayan özel biri. Aslında 
ben bir kız çocuğuydum ama bunu kimse bilmemeliydi. 
Bilseler başıma neler gelebileceğini az çok hissedebiliyor-
dum, hissettiriyorlardı. Bana ait bu gizli gerçeği sadece 
kendi başımayken yaşardım. Evde kimsenin olmadığın-
dan emin olduğumda el havlularından saçlar, çoraplar-
dan memeler yapar, bir başıma evcilik oynardım. Kimse 
görmezdi, göremezdi. Ama çocukluk işte, arkadaşlarımla 
doktorculuk oynarken mesela, hep hemşire olmak için 
çırpınırdım. Kimseye gerçek nedenini belli etmeden, bir 
yandan istemiyormuşum gibi davranıp, aslında gizli gizli 
ölüp biterek. Kız kardeşim olduğundan kızların ergen-
liğe girerken memelerinin acıdığını öğrenmiştim, bunun 
erkeklerde olmadığını sanıyordum. Benim memelerim 
de ergenliğe girerken acımaya başlayınca sırrımın gerçek 
olduğundan emin olmuştum artık. Ben bir kızdım. Ama 
korkular her zaman sizden daha güçlüler. Hele yapayal-
nız bir çocuksanız. Bu korkuları yenebilmek bir çocuğun 
yalnız başına becerebileceği bir şey değil. Siz büyüdükçe 
korkular da büyüyor, içinizi bir ateş topu gibi yakıyor. 
Ne kadar saklarsanız saklayın anlamaya başlıyorlar çünkü 
koklayabiliyorlar. O güya isteksizce oynadığınız hemşireci-
lik oyunu gelip karşınıza çıkıyor. Günün birinde “lan top, 
ibne, napıyon nonoş” gibi lafları duymaya başlıyorsunuz. 

Hayal gücünüz yetmez olunca işin içine başka savunma 
mekanizmaları girer. Birden daha çalışkan bir öğrenci, daha 
uslu bir evlat, daha başarılı bir sporcu falan olursunuz. 
Değersizliğinizi herkesten daha başarılı biri olarak geçersiz 
kılmaya çalışırsınız. Sanırsınız ki böyle olunca biraz da olsa 
eşitleniyorsunuzdur. Ama çok kırılgan bir eşitlik bu. Bir an 
ayağınız takılsa hayatınız tepetaklak olur. “Lan herif ibne 
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işte.” deyip bir anda bütün emeğinizi, varlığınızı değersiz 
kılarlar. Benim için öyle oldu en azından.

Tembelliğimin nedenini anladım sonunda. Şu hayatta ne 
yaparsam yapayım, yaptıklarım hep ikinci planda kalacak, 
ben her şeyden önce hep ibne olacağım. Kanser tedavisini 
bile bulsam birileri benden bahsederken “O ibne doktor” 
diyecek mesela. O zorbaların örselediği kız çocuğu ruhum, 
uzun yıllar yenilgiyi kabul etmiş olarak yaşadı.

Ama işte hayat öyle güzel bir şey ki, seni sonsuza dek yalnız 
bırakmıyor. Senin gibi olanları buluyorsun. Birbirinizi 
buluyorsunuz bir şekilde. O sana kaybettirdikleri özgü-
veni, yürümeyi yeni öğrenen biri gibi, adım adım yeni-
den kazanıyorsun. Bir gün bakıyorsun ki yalnız değilsin. 
Hem de hiç yalnız değilsin. Koca bir dünya var yanında. 
Bir bakmışsın doktorculuk oynadığın çocukluk arkadaşın 
da yanında bitivermiş. Sonunda ürkerek de olsa kendini 
sevmeyi öğreniyorsun. Zorbaları umursamadan. Bir gün 
içindeki kız çocuğunun hala yaşadığını tekrar hissedi-
yorsun. Uzun bir yol var eşitliğe ve özgürlüğe giden ama 
sonunu görebiliyorsun artık. 

Bugün doğacak binlerce çocuk da benim yürüdüğüm 
yollardan yürüyecekler, biliyorum. O çocukların çekin-
meden oyunlarda hemşire olabilecekleri bir dünyanın, 
eğitimin, sokağın, evin mümkün olduğunu gördüm. O  
yolda ayağıma takılan taşlardan birini kaldırıp atsam, o 
yolda yürüyecek başka bir çocuğun dizinin kanamasına, 
gururunun incinmesine, kendini değersiz hissetmesine 
engel olsam bana yeter şu hayatta. Bir gülüşüne dünyayı 
yakacak kadar sevilesi o çocuklar.
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O çocuklara ses olmak lazım. Olacağız, biliyorum.   

O çocuk benim çünkü.
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  ELBET BİR GÜN 

  KABUL EDECEKLER
  Bilge

Öncelikle kendime ve aileme açılma sürecimde bazı binary, 
normatif ve fobik söylemler olabileceği için şimdiden sizleri 
uyarmak isterim. 

Bir şeylerin farklı olduğunu hissettiğimde küçücüktüm. 
Daha cinselliğin, cinsiyetin ne olduğunu bilmezken bile 
farklıydı bazı şeyler. Kuzenlerimle oyunlar oynardık, 
oyunda ‘’erkek’’ olurdum, anneanneme sorardım ‘’Bu 
günah mı?’’ diye. Hiçbir zaman çok İslami bir aile olmadık 
ama bir anneanneyle büyümek birtakım kültürel kalıpları 
beraberinde getirmişti. Dua etmeyi öğretmişti annaannem. 
Her gece ‘’Allah’ım n’olur yarın erkek olarak uyanayım’’ 
diye dua ederdim. Bir kadından hoşlanabilmem için erkek 
olmam gerektiğini düşündüğüm için. Erkek çocuk reyon-
larından giyinirdim; süpermenli kalem, örümcek adamlı 
çanta gibi eşyalara sahiptim. Futbol oynar, pantolon giymek 
isterdim. Ailem de bazı şeylerin farkındaydı. Annem küçük 
oyunlarla normalleştirmeye (!) çalışıyordu beni. Kreşteyken 
bir gün etek, bir gün pantolon günü yapıyorduk mesela. 
Her sabah o günün pantolon günü olmasını dileyerek 
uyanırdım. Bu tip ‘’Kız çocukları futbol oynamaz.’’ gibi 
algılarla açıklamak istemezdim fakat büyüdüğüm dönem 
ve bakış açılarını baz alarak yazıyorum maalesef.

Çocukken tam bir ‘’Erkek Fatma’’ olmama rağmen zorba-
lığa neredeyse hiç uğramadığımı söyleyebilirim. Çok da 
fena olmayan bir coğrafyada doğduğumu düşünüyorum. 
Çocukluğum minik minik farkındalıklar ve bazı “acaba”-
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larla geçerken ergenliğim çoğu LGBTİ+ bireyinki gibi biraz 
zorluydu. Tam büyümeye, yeni yeni dünyayı ve ilişkileri 
tanımaya başlamışken, engel olamadığım hislerle boğuş-
mak zorunda kalmıştım. 

13 yaşındayken internetten biriyle tanışmıştım. Her gün 
konuşmak istediğim, geceleri düşlediğim, tarifsiz hisler 
beslediğim biri. Aramızda bir şeylerin tuhaflaştığını fark 
etmek bizler için de ailelerimiz için de çok uzun sürme-
mişti. Ergenliğimin baharında kendimi keşfetmeye çalı-
şırken aileme danışmak konusunda başlarda tereddüt 
ettim. Beni ciddiye almazlarsa, yaşım küçük olduğu için 
endişelenirlerse, güvensizlik ve paranoyalar olursa derken 
bu süreci benim için daha da kötü hale getirmelerinden 
çekindim. Ancak ailesine her şeyi anlatmaya bayılan kişi-
ler bilir, eğer bir şeyler saklıyorsanız bunu onlara anlatana 
kadar asla uyuyamazsınız. Karşı klavyedeki sevgilim bana 
sevgili olmayı teklif ettiğinde 13 yaşındaydı. Ben ise 14 
yaşımdaydım. O gün bu tatlı teklifi, içimde çok büyük 
korkularla kabul etmiştim ve artık aileme açılma vaktim 
gelmişti. Evet, on dört yaşımda.

Önce anneme açıldım. Ona bizzat söylemeye cesaretim 
olmadığı için Listag’in ve KaosGL’nin internet sayfalarının 
linklerini yazdığım bir kağıt vermiştim. Akşam eve geldi-
ğinde ‘’Sen bunlardan hangisisin?” diye sormuştu. Bilme-
diğimi ve neler olduğunu anlamadığımı ondan yardım 
ister bir üslupla anlatmıştım. Annem ise sadece ‘’Ben 
senin öyle olduğunu düşünmüyorum’’ demişti. O sıralar 
dört yaşında olan kardeşime iki erkeğin evlendiği videolar 
izleterek onu kendi tarafıma çekmeye çalışmak da yeterli 
olmuyordu. Şimdi sırada babamdan destek almaya çalış-
mak vardı. Babamla yemeğe gitmiştik, sadece ikimizdik. 
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Ona kendisine daha önce bahsettiğim internet arkadaşımın 
artık sevgilim olduğunu söylediğimde kıpkırmızı olmuştu. 
Yemek boyunca konuşmamış, eve dönerken yolda durup 
ağlamıştı. Ertesi gün ‘’eşcinselliğin nedenleri’’nin yazılı 
olduğu bir internet çıktısıyla yanıma gelip tekrar ağlamıştı. 
Bu süreci zekice ilerletmeliydim. Anneme konuştuklarımızı 
babama söylememesini, babama da bunu konuştuğum tek 
insanın kendisi olduğunu söylemiştim ki birlikte hareket 
etmesinler. 

Çok kısa bir süre sonra her açılma sürecinde olduğu gibi biz 
de psikolog kapısına dayanmıştık. Bu süreçte hiç görme-
diğim 13 yaşındaki sevgilimin ailesi bazı konuşmaları 
okuyor, ailemi telefonla taciz ediyordu. “Artık bu kızlar 
konuşmasın, kızınız kızımızın peşini bıraksın” vs. Annem 
ise psikoloğa ilk gidişimizin ardından bunun nasıl olsa 
geçeceğini, ergenlik süreciyle ilgili olduğunu söylüyor, beni 
manipüle etme çalışmalarına devam ediyordu. Babam bu 
konuları konuşmamaya yemin etmiş gibiydi. Annem ile 
birkaç kez daha psikoloğa gittiysek de babam bize dahil 
olmadı. 

Açıldığım günlerden sonra sık sık LGBTİ+ hakları hak-
kında ve durumumun normal olduğu konusunda konu-
şarak annemi darladım. Ona zorla bu konularla ilgili bir 
şeyler okutuyordum. Bir gün nasıl çocuğum olacağıyla, 
bir gün bu durumu ilk ne zaman fark ettiğimle, başka bir 
gün cinsel açıdan nasıl tatmin olduğumla ilgili sorular 
sorarak kendini gittikçe geliştirdiğini fark ettim. Küçük 
bir kasabada doğup büyümüş biri olarak yine de çok zor 
bir anne değildi.

Son birkaç yılda sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan orta 
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yaş güruhundan ailem için benim gibi insanların varlığını 
duymak, bilmek rahatlatıcı bir durumdu. Üniversiteye 
başlamam bana, sözlerimin aile fertleri için daha çok 
önem arz etmesi, içinde bulunduğum durumu daha iyi 
anlatabilme ve bolca mesnetli argümanlar sunabilme gibi 
imkanlar sağlamıştı. Üstelik sokaklarda, mekanlarda ve 
birçok alanda LGBTİ+ görünürlüğü artıp yaşam alanları-
mız çoğaldıkça kabul görmek de kolaylaşmaya başlamıştı. 

Şu an 22 yaşındayım, bahsettiğim sevgilimle 8 yıldır bera-
beriz. İstanbul gibi aktivizm yapması zor fakat bir o kadar 
da özgür bir şehirde hayallerimizi bizim gibi insanlarla 
birlikte yaşıyor, tam bir LGBTİ+ komünite olduğumuzu 
iliklerimize kadar hissediyor, çok eğleniyoruz. Bir yandan 
da iyi gelinler olmaya çabalıyoruz. Annem gelinine küçük 
hediyeler dikip gönderiyor, bana ulaşamayınca onu arıyor, 
arada onun nasıl olduğunu soruyor. Ona Listag’dan bahse-
diyorum fakat fırsat bulup gelemiyor. Kayınvalidem bana 
3 günde bir kahve fincanı fotoğrafını atıp falına bakmamı 
istiyor. Baldızım sürekli bizim evde artık kanki olduk, o 
da LGBTİ+ olduğunu farketti. Küçük yaşlarımdan beri 
en büyük hayalim olan büyük bir aile kurabilme yolunda 
fena ilerlemediğimi düşünüyorum. 

Ailesine açılmak isteyip de bu konuda gerilen bireylere 
sadece şunu diyebilirim, ne olursa olsun, atsalar atılmaz 
satsalar satılmaz, bir şekilde kabul ediyorlar. Ailenizden 
korkmayın, onlarla uğraşın. Pes edeceklerdir.
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HANGİ DEVRİM  
GÜLE OYNAYA ŞARKILAR  
SÖYLEYEREK OLMUŞTU Kİ?

Dünyada benden başka herkes yaşıyor bense her sabah 
bilmediğim bir gökyüzünün altında yerküreye selam duru-
yordum. Yapmam gereken her şeyin ortasında oradan oraya 
sürükleniyordum. Herkes gündelik dertleriyle muğlak 
savaşlarının kahramanıydı, bense bir kitabın olmasa da 
olur yırtık bir sayfası. Henüz benimle yeni tanışmakta olan 
beni, en temel ihtiyaçlarını karşılayacak güçten yoksun bir 
varlık gibi hissediyordum. Hissettiğinle olduğun arasında 
her gün yeniden yaşadığın bir savaş. Biliyordum ki ayna-
daki bedenimden uzaklaşıp, kalbimdeki bana yaklaşmaya 
çalışırken çok yıpranacaktım ama hangi devrim güle oynaya 
şarkılar söyleyerek olmuştu ki? Bunu daha sonra o yolda 
yürürken tüm hücrelerimde hissedecektim.

Her insanın kendini arama ve bulma yolculuğu bende biraz 
değişik işleyen bir süreç oldu. Ben neyin içinde olduğumun 
biraz acemisiydim. Herkesin sığdığı dünyaya fazla geliyor-
muşum hissi ergenliğimle birlikte başladı ve her gün daha 
da artan bir kuvvetle gırtlağıma yapıştı kaldı. İnsanların 
normal dediği her şeyden uzak, normali özleyen, arayan 
ama onu bulmak için gezegenler arası seyahat etmeye ne 
teçhizatı, ne de teknolojisi yeten biriydim.

Kadınlar uzak, erkekler başka... Çocukluktan çıkmış, 
ergenliğe eksik, olgunluğa zorunlu, neyin yanlış oldu-
ğunu anlayamayan çaresiz bir figüran. Figüran diyorum 
çünkü ancak yevmiye ile çalışan, aynı senaryo içinde başrol 
kahramanıyla tek bir sahnede bile yan yana gelememiş bir 
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figüran benim kadar kendi rolüne uzak kalırdı. Ya da bu 
bana o zamanlar öyle gelen bir yanılsamaydı.

Bir ruh, yüzünde maskesi, gizli kapıların ardında, daha az 
konuşarak, daha az anlaşarak, daha az hissederek yaşamayı 
hiçbir şekilde devam ettiremez. Devam edemezmiş öyle, 
etmedi de... İnsan er ya da geç özüne ulaşmaya programlıy-
mış. Ben biraz geç kalmış hissediyordum kendimi. Ailem 
üzülür, arkadaşlarım terk eder, insanlar ne der demeyi 
hemen bırakmadım elbette. Bazı çocuklar gibi hiç kimse-
den çekinmeyen biri olmadım, kapıyı çarpıp çıkmadım, 
her şeyi yakıp yıkmadım. Bilhassa korktum incitmekten, 
arkamda bırakmaktan, üzmekten ama ben korktukça üzül-
meye, “Yapma yoksa...”, “İmkansız” demeye devam ettiler.

Kaçmak böyle durumlarda yersiz. İnsan kendinden ne 
kadar kaçabilir ki? “Gerçek sen senin içinde hapsolmuş” 
dedim kendime ve ilk adımı sendeleyerek de olsa attım. 
Hani bir odanın ışığını kapatıp karanlıktaki diğer odaya 
ışığı açmak üzere geçerken bir el arkanızdan uzanacak-
mış gibi hissedersiniz ya… İşte adımlarım hızlı, nefesimi 
tutmuş, bütün kaslarım gergin koşar adım yürüdüm. 
Ben yürüdükçe cesaretim büyüdü, adım attıkça korkumu 
yendim. Şimdi detaylandıramadığım bütün kötü dene-
yimlerin, cesaret gerektiren işlerin, atılan kazıkların, edilen 
yeminlerin, hastane koridorlarının, mahkeme salonlarının, 
yoldan geçenlerin, beni büyütenlerin, çaresiz, yorgun, 
yalnız, yapayalnız, kararlı, korkak, cesur hissedilen her 
şeyin tam ortasında bir el tuttu elimi. Bildiğinden değildi  
o yolları, küçüktü daha ama  kocamandı yüreği. Bilmediği 
her halinden belliydi, yürüdü benimle ve “Birlikte öğreni-
riz.” dedi, ona “Bir ömür sürer.” dememe rağmen. Cesaret 
her zaman hediyesiyle geliyor, bunu da yolda öğrendim. 
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Bizim ortak dilimiz; ne toplumun dayattığı engebelerdi, 
ne de ne kadar uzak olduğu; ne altı, ne üstü.  Biz yürüdük, 
yollar bitmedi. Yürümeye alıştık bir zaman sonra ve anladık 
ki hayattaysan durmaman gerekir. Kendine acımaman, 
vazgeçmemen gerekir, incitmeden yol alman. Kendini 
de incitmeden... Bunu anlayıp kabullenince kendine ait 
bir hayatı da oluyor insanın, işi de, kimliği de... Hatta 
ait hissettiği bir beden başlıyor var olmaya, yeşeriyor bir 
filiz gibi kışın ortasında. Ailen de anlıyor olan biten her 
şeyin senin seçimin olmadığını, sevdiklerin de... Arkandan 
birçok el uzanıyor ama karanlıkta seni yakalamak için değil, 
aydınlığa ilerlerken yanında destek olmak için.

Onca yıl geçti aradan, arkama baktığımda acılarıma gülüm-
sediğim.. Ve içimde bir kıyı var, her an o telaşlı, heyecanlı, 
sevdiklerini kaybetmekten korkan çocuğa sarıldığım; asla 
vazgeçmediği için ona ve elimi bırakmayan, yıllar sonra 
hayat arkadaşım olan dünya güzeli karıma teşekkür ettiğim.
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  BİR BEN
  Burçe

Evden ayrıldıktan sonraki 22 yılım birçok baskı ve umut-
suzluğu geride bırakarak geçti.

Hikayem çocukluğumda kendimi kendime ve çevreme 
kabul ettirmeye çalışmakla başladı. Zorlu mahalle koşulla-
rında, kendimi kamufle etmeye çalışarak geçen bir çocuk-
luktu. Dünyada tek olduğumu, bu durumun sadece bende 
olduğunu sanıyordum. Bir şeyleri tam yaşayamıyordum. 
İçinde olmak istemediğim, bana yanlış olduğuna inandığım 
bir bedene hapsolmuş gibiydim. Nereye dönsem görmek 
istemediğim bedenimle, kendimle çarpışıyordum, ta ki 
bir gün evden ayrılana, dışarıda bir hayatın benim için 
var olduğunu görene dek. 

Sonunda “düzgün davran”ları, “kız gibi konuşma, erkek 
gibi ol”ları, babamın keskin tavrını, baskıcı karakterini, 

“Seni kahve ortamına sokucam, birahaneye götürücem, 
erkek gibi olacaksın”ları ve koskocaman “Elalem ne der?” 
baskısını geride bırakmıştım. Zaten evden ayrılışım, kaçıp 
gidişim biraz da ailemin “El alem ne der, aman duyulma-
sın! İnsanlara ne söyleriz?” korkuları yüzündendi.
 
Hoş, herkesin hayatında bir el alem yok mu? Sanki haya-
tımızı onların laflarına göre şekilendiriyor, onlara göre 
kalıp alıyoruz. Annem sağ olsun travmasını iki senede 
atlatabildi.  O da çalıştığı yerdeki aydın görüşlü kişiler 
sayesinde. Evet, evden ayrıydım ama annem her koşulda, 
her zaman yanımdaydı. Bu süreci kabullenebilmesi zor 
olsa da, bugüne kadar savrulmama hiç izin vermedi, elimi 
hiç bırakmadı.  
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Evden ayrıldığımda 14 yaşındaydım. İzmir Alsancak’ta 
Sevgi Yolu’nda çalışıyor, tezgahtarlık yapıyor, akşam olunca 
bir şekilde kendime sığınacak bazen güvenli, bazen de 
güvensiz yerler buluyordum. Mesela bankamatikte yatıyor 
ya da arada Basmane’de bir otelde (yaşımdan dolayı) saklı 
gizli de olsa kalmaya çalışıyordum. Orada bir Seyit Abim 
vardı, Basmane’nin pisliğiydi. Ama bana çok iyi bir abiydi. 
Çok saçma ortamlara düşecekken beni çok korudu. Herkes 
benim kadar şanslı değildi,  Allah’ın sevdiği kuluymuşum. 

Bir süre bu böyle devam etti ama artık kendim için bir 
şey yapmak zorundaydım. Ev tutmalı ve daha güvenli bir 
alan kurmalıydım. Yavaş yavaş hormon almaya başladım. 
Kendimce değişmiştim, aslında herkese göre de değişimim 
çok belliydi. 

İçimdeki bene kavuşmaya başlamıştım. İçimdeki beni 
özgür bıraktıkça zor bir sürece gireceğimi, dışarıdaki hayat 
daha da zorlaşmaya başlayana dek bilmiyordum. Sanki 
üzerimde binlerce göz var gibiydi. Görüntümden dolayı 
iş bulamıyor ve toplumda kabul görmüyordum. Tamamen 
değişmeye karar verdim. Bunun için her seyi yapmam ve 
hayatımı düzene sokmam lazımdı. Bir süre Alsancak’ta 
çalıştım. Benim yeni bedenimdeki hikayem aslında burada 
başladı. Artık toplumun beni nasıl gördüğü umrumda 
değildi çünkü artık ben bendim, artık özgürdüm. Benim 
için sadece ailem önemliydi. Ailem ve çevresi İzmir’deydi. 
Onlara laf söz gitmesin, yüzleri yere düşmesin diye İstan-
bul’a gelmeye karar verdim. Bir süre daha böyle devam 
ettim. Burada yeni kızlarla tanıştım ve onlarla yaşamaya, 
onlarla aynı hayatı paylaşmaya başladım. Onlar benim 
kader arkadaşlarımdı çünkü hepimiz aynı yoldan geçmiş-

44



tik. Bedenlerimiz yüzünden, ailelerimizin yüzünü yere 
getirmemek için onları geride bırakmıştık. Ne hastalık-
larında, ne cenazelerinde, ne de düğünlerinde yanlarında 
olabiliyorduk. Adana, İzmir, Batman, Diyarbakır, Trabzon, 
Mersin... Her yerden benim gibi bedensel savaşa girmiş, 
ailelerini geride bırakmış trans kadınlar ve yaşamak için 
seks işçiliğine mecbur kalmış yüzlerce insan…

Sorsan herkes haklı. Peki ziyan olan ömürlerin suçlusu 
kim? Bize sahip çıkmayan devlet ve toplum, bu bedende 
olduğumuz için yaşadığımız toplumsal dışlanma. Şimdi 
diyeceksiniz, herkes kendi kaderini yaşar. Bedensel özgür-
lüğüm, benim bedenim, benim kararım! Ben yine aynı 
ben, bedenim değişse de, ben yine beni tanıdığınız kişiyim, 
ismim Uğur, bedenim Burçe, ruhum Burçe, özgürlüğüm 
Burçe. Ben Burçe oldum. Bu yüzden çok polis zorbalı-
ğına maruz kaldım. Bana sahip olmak isteyen kişiye karşı 
koyduğum için kaçırılarak bir eve kapatıldım. Şiddet ve 
zorlamayla geçen üç aydan sonra kaçıp polise gittiğimde 

“Hak etmişsindir, size herşey mübah.” diye karakoldan 
uzaklaştırıldım. Kaçıran kişi hakkında dosya bile açmadılar.

Bir kandil günü, arkadaşımla konuştuk, yemek yer duamızı 
birlikte yaparız dedik. Yola çıktım tam elimde yemek poşet-
leriyle arkadaşıma giderken polis önümü kesti, anneme 
küfrederek arabadan indi. Çalışmadığımı söylememe, 

“Bugün kandil, arkadaşıma gidiyorum.” dememe rağmen 
anneme küfredince kayıtsız kalamadım çünkü bizde anne 
hasreti kutsaldır. Yokuş üzerindeyiz beni itti, düşmemin 
ardından ayağa kalktım. Elimdeki yemek poşetleri her yere 
saçıldı. Sabrımı sınıyordu sanki. Kendimi korumam gerek-
tiğini anladım. Ne kadar kendimi korusam da, o arbedede 
sadece suratıma üç tekme yedim ve sonra ters kelepçeyle 
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karakola götürüldüm.  Bir posta da orda dayak yedim. Polis 
haklıymış da sanki polise ben mukavemet etmişim gibi 
bir de hakkımda dava açılmasıyla tehdit edildim. Bir saat 
sonra Taksim, Tarlabaşı, Şişli kızlarından oluşan yaklaşık 
100 kişilik bir grup bana yapılan haksızlığın karşısında 
durmaya geldiler çünkü onların nasıl davrandıklarını en 
iyi biz biliriz. Bize bunları yaşatmayı alışkanlık haline 
getirdikleri için kendi aramızda kader ortaklığımız var 
çünkü biz ölümümüzde, hastalıklarımızda, her koşulda 
birbirimizin ailesi ve kardeşiyiz. Beni kızlara bir saat sonra 
gösterdiler, bir kandil gecesi yaşamak isteyeceğiniz en son 
şey. Sonra çıktım karakoldan. Bazen istemeyerek de olsa 
hakkımızı bu yolla aramak zorunda kalabiliyoruz. Bazen 
delirebiliyoruz ama kimse bu şartlar altında normal olmayı, 
normal kalmayı beceremez. Biz kendimizi korumazsak 
kimse bizi korumaz; biz kendimizi sevmezsek kimse bizi 
sevmez. Bizim üniversitemiz de bu, yaşamımız bu! 

Bu süreçte üç ev arkadaşım öldürüldü. Sevgili trans kadın 
arkadaşım Handan, Malatyalı, koca yürekli biriydi. Ailesi 
trans kadın olduğunu bilmiyordu. İstanbul’da garsonluk 
yaptığını biliyorlardı. Düzenli olarak ailesine para yardımı 
yollar ve bu parayı maaşıymış gibi gösterirdi. Bir gün 
evden çıktı, bankaya giderken iki kişinin saldırısına uğradı. 
Üzerindeki parayı ve elindeki 3310 telefonu vermeye diren-
diği için üç bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay Şişli Camii 
karşısındaki Ziraat Bankası’nın önünde yaşandı. Kurtarı-
labilirdi fakat polisler yanına gittiklerinde trans olduğunu 
görünce ambulans bile çağırmamışlar. Kaderine terk edildi, 
kayıtlara kan kaybından ölüm olarak geçti. Başka bir ev 
arkadaşım da tecavüz edildikten sonra İzmir Kemalpaşa’da 
bir ormanda yakılarak  öldürüldü. Yine bir arkadaşım da 
atış talimi yapmak isteyenlerin köprü üzerinden üzerine 
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ateş yağdırmaları sonucunda öldü çünkü bizi koruyan bir 
devlet yok. Sanki bizim arkamızdan ağlayacak ailelerimiz 
yok… Daha katledilen yüzlerce trans kadın arkadaşım 
var, sizlere hangisini anlatayım? Bu yok sayılmanın içinde 
bazen hayatın gidişatını, kaderini kendin çizmek istiyorsun.

Ne demiş Mevlana Celalettin Rumi: Aldığın yara, ışığın 
sızacağı yerdir. Bu yaşadığımız zorlu hayat mücadelesinde 
LGBTİ+lerin kendi olma çabası ve yaşam özgürlüğü için 
mücadele verdiğini biliyorsunuz. Belki bilmeyenleriniz de 
vardır.  Kimimiz öldürülerek, kimimiz vurularak, kimimiz 
susarak, kimimiz haksızlıklara karşı koyarak bir mücadele 
içindeyiz ve hayatımız boyunca bu böyle olmak zorunda, 
kendi yaşam hakkımızı alıncaya dek. Ama şu da bir gerçek 
ki herkesin, her insanın, her canlının yaşam hakkı eşittir, 
eşit olmalıdır. Hakkımızı, var oluşumuzu yok sayanlara 
inat, varız, var olacağız. 

Burayı birlikte söyleyelim: 
Her şeye inat, yaşasın hayat!

Nazım Hikmet “Yok öyle” diyor “Umutlarını yitirip karan-
lıkta savrulmak.”

Unutma, aynı gökyüzü ve gökkuşağı altında bir direniştir 
yaşamak.
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  BAYAT VİCDAN
  Cenk Bahar

Bu kitap için çocukluk ve gençlik hikayem sorulduğunda 
bir an düşündüm: Acaba çocukluğum tam olarak ne zaman 
bitti de gençlik denilen dönem başladı? Peki yetişkin olmak 
için gençliği tüketmek mi gerekiyordu? Bir gün yetişkin 
olmak zorunlu muydu yani? Hani gülüp eğleniyorduk? Ya 
da bazı tiplerin yıllardır “içimdeki çocuk” diye bahsettiği 
şey (içimdeki çocuk klişesi) benim birazdan yazacakla-
rım mı olacaktı? Bu tarz sorular. Bende bu konuya dair 
keskin çizgiler ya da tanımlar yok. Hiçbir zaman olması 
gerektiğine inanmadım. Bu sayede de aile, arkadaşlık, 
vicdan konularına daha rahat yaklaşan biri oldum. Arada 
hala “Büyümek denilen şey bu mu?” diye sorguladığım 
zamanlar oluyor.

Son yıllarda daha net görebildiğim şey, çocukluk anıla-
rının zaman zaman, belki de eskisinden daha sık geri 
geldiği ve kendilerini sana hatırlatmak istediği oldu. Bunu 
karşılayacak cesaret sende ne kadar varsa sanırım o kadar 
yetişkin oluyor, kendini o kadar korunaklı hissediyorsun. 
Bunun yerine anılarla savaşmaya kalkışırsan  boşuna zaman 
harcıyorsun. Ben bu geçişleri mümkün olduğu kadar hafif 
atlatmaya çalıştım. Atlatıp geride bıraktığımı düşündüğüm 
zamanlar da oldu. Hala elimden gelenin en iyisini yaptı-
ğımı düşünüyorum. Hiç acelem yok.

Okula başladığım günlerden itibaren hep sınıfın en yara-
maz çocuklarından biri oldum. Önce yaramaz, daha sonra 
top, ibne. Yani aslında küfür oldum. İlkokulda kendini 
yavaşça gösteren, ortaokulda hormonlar sayesinde iyice 
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dirilen, büyüyen, lisede asabileşen zorbalık. Zorbalık beni 
çok zorladı. Bedelleri hiç çekinmeden ödedim, bazen de 
ödemek zorunda kaldım. Sadece gey bir çocuk olduğum 
için değil, onlar gibi olmadığım için de zorbalığa uğru-
yordum çünkü sürüye uymamak da zorbalığa uğramak 
için bir sebepti. 

Zorbalık maruz kalan için hiç kolay değil. Zorbaya da 
bambaşka zor olsa gerek. Nasıl bir rahatsızlık hissediyorsa 
artık. Zorbalığa uğramak, yalnız hissettirdiği kadar, kişinin 
kabuğunun kalınlaşmasına da neden oluyor. 

Neyse ki bir süre sonra sürüye uymayan başkalarıyla 
yolum kesişti. Lisedeyken dershanede çok güzel bir arka-
daş grubum oldu. Bir şekilde kendimi onların arasında 
bulmuştum: Bir gey, bir lezbiyen, bir biseksüel, bir de 
hetero kadın. Okulda yaşadığım zorbalığı, dershanede 
onların sayesinde adeta törpülüyordum. Demin bahset-
tiğim güvensizliğim, yerini kendimi bulmaya ve daha 
az yalnız hissetmeye bırakıyordu. Bu arkadaşlarıma hala 
minnet duyuyorum.

Yıllar içinde bazı kişiler gelip özür diledikçe zorbalık üzerin-
den vicdan konusunu sorgulamaya başladım. Vicdan sahibi 
olmaları mıydı dert o noktada? Özür dileyenler o zaman-
lar bana hiçbir şey ifade etmedi. Günah çıkartmak gibi 
geldi, ne de olsa yapması bedava. Ortaokul sonrası, daha 
olgun olunması beklenen, kısacası büyünmesi gereken bir 
dönem değil mi? Bu tipler giderayak gelip benden özür 
diliyorlar. Ben de onların vicdanlarını rahatlatmaları için 
durumu kolaylaştıran bir nesne oluyorum. Özür dileyelim 
de, işlediğimiz bir suç varsa mezun olmadan önce onu 
ortadan kaldıralım. Ne de olsa liseye gideceğiz, biz artık 
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büyüdük. Sonrası kolay. Ben buna bayat vicdan diyorum! 

Yıllar sonra zamanında hak etmediğimi düşündüğüm 
birçok zorbalık teriminin aslında sadece küfür olarak kulla-
nıldığı için zorbalık haline geldiğini anladım. Zorbalığı 
nasıl karşılamam, ona nasıl direnmem gerektiğini öğren-
dim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, sen ibneye 
ibne deyince küfretmiş olmuyorsun ki, sadece ona ne 
olduğunu söylüyorsun. Eee peki küfrederken neden ibne 
olmayanlara da ibne diyorsun? Uzun lafın kısası, siz siz 
olun ibneye ibneliği öğretmeyin. Önce kendinizle barışın. 
Daha az zorba hissedeceksiniz.
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  HERKES KARANLIKTA 

  YOLUNU KAYBEDEBİLİR
  Mehmet Aslan

 
Merhaba. İsmim Mehmet. 32 yaşında, uzman doktor 
olarak çalışan, doğayı ve hayvanları seven, hümanist, veje-
taryen, eşcinsel bir erkeğim. Size söylemek istediklerim var. 
Şimdi yazacaklarımın pek çok eşcinsel erkek için geçerli 
olduğunu düşünüyor olsam da, kendi adıma yazdığımı 
hatırlatmak isterim. 

Ben hayatım boyunca hiçbir zaman tacize uğramadım. 
Sevgisiz bir ortamda yetiştirilmedim, ailem tarafından 
ihmal edilmedim. Çocukluk döneminde özendiği herhangi 
bir bireyin eşcinsel olduğunu öğrenmedim. Bir doktor 
olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir hormonal ya da 
psikiyatrik bozukluğum da yok. Son derece olağan bir 
aile ortamında büyümüş, en az sizler kadar kusurlu ya da 
kusursuz biriyim. Hepiniz gibiyim. 

Şimdi sizlerden biri olarak, eşcinsel bir evlat, bir erkek ve 
bir birey olmanın ne demek olabileceğini kendi ifadelerimle 
anlatmaya çalışacağım. Fakat bunu yaparken ilkokuldan 
başlayarak üniversite yıllarına kadar toplum tarafından 
dışlandığımdan, ailemin isteği ile birbirinden farklı psiki-
yatri ve genel dahiliye kliniklerinde defalarca muayene 
edildiğimden ve sapkın olduğum tarafıma dayatıldığı için 
32 yıllık hayatımın önemli bir kısmında kendimden nefret 
edecek seviyeye geldiğimden bahsetmeyeceğim. Bunlara 
gerek duymuyorum. Yapmak istediğim sizlere farklı bir 
bakış açısı kazandırmak. İşte başlıyoruz. 
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Çok küçük yaşlarımdayken farklı olmanın cezalandırıldı-
ğını öğrendim. Bu yüzden hala toplum içinde kendim gibi 
davranamam. Her zaman olmadığım biri gibi davranarak 
toplumdan dışlanmamaya çalışırım. Eğer sizin de eşcinsel 
bir yakınınız varsa bunu aklınızda bulundurun. Onu yargı-
lamayın ki en azından sizin yanınızdayken, kendi evinde, 
kendisi gibi olabilsin. Bu inanılmaz bir lüks.

Sosyal medyada bir eşcinsel erkeğin konuşmasını dinleme 
fırsatım olmuştu. Aklımda kalan bir kısmı şuna benziyor: 
‘’Ben hayatım boyunca insanların içinde, sevgilime en 
ufak bir sevgi gösterisinde bulunamadım. Basit bir el ele 
tutuşma, güzel bir söz söyleme, belki yanağından masum 
bir öpücük gibi; siz eşcinsel olmayan bireylerin farkında 
bile olmadan her yerde yapabildiği davranışlardan bahse-
diyorum.‘’ Bu bana çok hitap etti, sizlerin farkında bile 
olmadan sergileyebildiği pek çok davranış bizler için o 
kadar ulaşılmaz ki.

Bir diğer mevzu ise şu, askerliğimi bitirmiş meslek sahibi 
biri olarak, etrafıma düzenli şekilde yalan söylemek zorunda 
kalıyorum çünkü bir kız arkadaşımın olmaması, beni dahil 
olmak istemeyeceğim birtakım dedikodulara malzeme 
yapıyor. Bilirsiniz, yalan söylemek insanı tüketen çirkin 
bir şey. Fakat toplum sussun diye uzakta bir sevgili hika-
yesi uydurmaktan başka çare kalmıyor. Yalanı dallandırıp 
budaklandıramadığım için, kendi adıma, insanlarla derin 
arkadaşlık bağları da kuramıyorum. Bu, insanı yalnızlığa 
iten bir şey. İnanın sizin etrafınızdaki eşcinseller de en 
az benim kadar yalnız. Yalnız kalan insan bunalır, hata 
yapmaya meyilli olur ve hayatını tam potansiyeli ile yaşa-
yamaz. Eğer bir yakınınız, evladınız belki, size eşcinsel 
olduğunu söylerse bu yalnızlığı aklınızda bulundurun. 
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O kişiyi daha fazla yalnız bırakmayın.

Ben, hayatta pek çok şeye sahip olabilmiş biriyim. Beni 
olduğum gibi kabul eden bir ablam ve arkadaşlarım var. 
Sevdiğim mesleği icra ediyorum. İnanıyorum ki tüm bunlar 
beni güçlü biri yaptı ama her şey de mükemmel değil. Anne 
ve babama cinsel yönelimimi söylemiş olsam da onlardan 
kabul göremedim. Mevcut halimizle bu konunun asla 
konuşulmadığı bir aileyiz. Annemin idealize ettiği erkek 
olamadım, bu onu çok üzüyor. Dolayısıyla anne ve babamla 
romantik hayatım hakkında, özel hayatım hakkında konuş-
muyoruz. Özellikle özel hayatım dedim çünkü öyle. Bir 
evlat olarak tabii ki ailem ile bazı şeyleri daha rahat konu-
şabilmeyi, onlara akıl danışabilmeyi isterdim. Ama onları 
bu şekilleriyle kabul ediyorum ve seviyorum. Bu da eşcinsel 
arkadaşlarıma bir tavsiyem. Bazen aileniz sizi olduğunuz 
gibi kabul edemiyor. Onlar da çok farklı aile ortamlarından 
ve toplum baskılarından sağ çıktılar. Eğer size çok ciddi 
zararları yok ise, onlardan beklediğinizi siz onlara verin. 
Onları kabul edin.

Her insanın ilgiye ve desteğe ihtiyacı vardır. Herkes karan-
lıkta yolunu kaybedebilir. En güçlü dediğimiz insan bile 
hayattan umudunu kesebilir. Ne yazık ki, eşcinsel çocukla-
rın yolunu kaybetme olasılığı, eşcinsel olmayan çocuklara 
nazaran daha yüksek. Ben şanslı bir çocuk olarak dünyaya 
geldim. Her konuda bana destek olan bir ablam var. Bazen 
anlayamamış olsa da, sadece dinlemiş olması bile çoğu 
zaman beni kurtarmıştır. Ayrıca hala beni anlayamamış 
olsalar da ellerinden geldiğince beni koruyan, enerjimi 
sorumluluklarıma (yani derslerime ve insani sorumlu-
luklarıma) yönlendiren bir anne babaya sahibim. Bu çok 
kıymetli bir şey çünkü bazen sorunları takıntı haline getir-
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mek onları çözmeye yaramıyor. Anne ve babam dikkatimi 
başka konulara, derslere, kitaplara, sanata yönlendirerek; 
hayatımdaki merakı canlı tutmama yardımcı olarak beni 
hem stres kaynağımdan uzaklaştırdılar, hem de bana farklı 
dünya görüşleri katmış oldular. Biz ailecek bu kadarını 
yapmayı başardık. Siz de kendi ailenizde bunları başara-
bilirsiniz. 

Aile demişken, aile yalnızca aranızda kan bağı olan birey-
ler ile oluşturduğunuz bir topluluk değildir. Aileniz size 
değer verenlerdir, zor zamanınızda yanınızda olanlardır, 
yanlarındayken doğal olabildiğiniz, birlikte pek çok şeyi 
paylaşabildiklerinizdir. Bazen uzak, bazen yakın olsak da 
desteğinden emin olduğunuz insanlardır. Bazen içinde 
bulunduğunuz durum ne kadar karanlık olursa olsun, 
unutmayın LGBTİ+ olarak biz de bir aileyiz. Birbirimizi 
dinleyerek, anlayarak, severek taşıyan bir aile. Biz bu aileyle 
neleri başardık, daha fazlasını da başaracağız. 

Sevgilerimle
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  BU BİR SEÇİM DEĞİL
  Çağla

Çocukluk ile başlayıp okul ve ergenlik yılları ile devam 
eden büyük yolculuğun en önemli dönemecidir 20’li yaşlar. 
Çoğumuzun en unutulmaz dediği, en büyük aşklarını yaşa-
dığı, hayatla ilgili en önemli sınavlarını verdiği ve yaşamını 
etkileyecek en büyük kararları aldığı yaşlar. Bana sorsalar, 
bu dönemin, hayatla verdiğim mücadelelerde aldığım, 
bugün bile izi kalan yaralarımı ifade ettiğini söylerdim. 
Dünyamın alt üst olduğunu hatırlıyorum. Hayat bana 
mücadele edilecek o kadar çok şey sundu ki, nasıl yapaca-
ğımı, nereden başlayacağımı bilemedim. Ya savaşacaktım, 
ya da teslim olacaktım.
 
Herkes gibi yaşayacağım zorlukların ekonomik problemler, 
kariyer veya gönül dertleri gibi sıkıntılar ile sınırlı kalaca-
ğını sanıyordum. Ama işler öyle değildi, kendimle bir savaş 
vermeye başlamıştım. Bedenime  hapsolmuş yanlış bir ruha 
ya da ruhuma ait olmayan, onu ele geçirmiş bir bedene 
sahiptim. O yıllarda hissettiğim tam da buydu. İlkoku-
lun başlarında aşık olduğum çocuğun cinsiyetinin kendi 
cinsiyetimle aynı olmasının bana bir zararı yoktu hatta 
ben bunun normal olduğunu düşünüyordum. Sonuçta 
bu seçimi yapan ben değildim, hayata bununla beraber 
gelmiştim. Saçımın rengi, boyum veya en sevdiğim yemek 
kadar normaldi. Her ne kadar bir erkek bedenine sahip 
olsam da, ruhumda o kadar güzel bir kız vardı ki bana 
hissettirdiği duygular bedenimi görmemi bir süreliğine 
engelledi. İşte bahsettiğim büyük mücadele ve sınav böyle 
başladı, toplumun cinsiyet kimliğine verdiği roller üzerinize 
uymayınca kendinizi sıkışmış ve kafeste hissediyorsunuz.
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“Neden” diye başlayan sorular beynimi kemiriyordu. 
Ruhum “ben kızım” diye haykırıyordu adeta ancak sahip 
olduğum beden ergenlikle başlayan yıllarla birlikte benim 
kafesim olmuştu. Büyüyüp araştırıp öğreniyordum birçok 
şeyi, gey diye bir kimlik miydi benimkisi? Hayır. Bugün 
girin Türk Dil Kurumu’nun web sitesine, gey yazdığınız 
zaman kelimenin sadece iki kelimeyle tanımlanmış oldu-
ğunu görürsünüz, “eş cinsel erkek” Eş! Cinsel! Burada 
bir yanlış vardı. Bana uyan kimlik bu da değildi çünkü 
ben bir erkek olarak değil, bir kadın olarak erkeklerden 
hoşlanıyordum. Memelerimin ve uzun saçlarımın olmasını 
hayal ediyordum ve vitrinlerde duran rengarenk rujları 
sürmeyi istiyordum.

En büyük mücadelem bu isteklerimi gölgeleyerek kendini 
göstermeye başladı. Ardından üniversite yıllarında az da 
olsa kazandığım özgürlükler sayesinde hayatımda olma-
sını istediğim sevgilim ve topluma aykırı gelen tarzım 
ortaya çıktı. Üniversiteyi yarıda bırakıp annemin yanına 
döndüğümde, tarzımın ve davranışlarımın değişmiş olması 
onun da dikkatini çekti. Yıllardır beynimi kemiren sorular 
artık onun da yakasına yapışmış olmalı ki, arkadaşının 
yardımıyla kontrol ettiği bilgisayarda gördüğü gerçek 
ikimiz için de yıkıcı oldu. Yıllardır yaşamayı beklediğim 
bir durumdu bu, nereye kadar saklayabilirdim ya da neden 
saklıyordum onu da bilmiyordum. Çok üzüldü, üzüldük. 
Şimdiki aklım olsa haykırırdım “Bunu ben seçmedim, ben 
bununla yaratıldım, bu bir suç değil!” ama öyle olmuyor 
işte, diyemezdim çünkü ben de birçok şeyi daha yeni öğre-
niyordum. Annem bunun düzelebilecek bir şey olduğuna 
kendini inandırmıştı, doktor dahil birçok yönteme başvu-
ruyordu. Tabii o benim gey olduğumu düşünürken ona 
aslında kadın gibi hissettiğimi söylemek hiç kolay değildi.
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Bu kaostan kurtuluşun bir yolu olmalıydı. Ve işte hayatı-
mın en zor kararı diyebileceğim o an gelip çatmıştı. Düşün-
düğüm birçok çözüm yolu tek bir noktada birleşiyordu: 
Gitmek! Genç ve toydum; birçok büyük karar bana kolay 
geliyordu. Eğer gidersem bir defa üzülecekti. Sürekli karşı-
sında olmayacaktım böylece onu hem üzülmekten, hem 
de çevreden gelebilecek tepkilerden kurtarmış olurum diye 
düşündüm. Beni yıllardır esir alan bu bedenden kurtulu-
şumun tek yolu buydu. Hangi hedefiniz ve idealiniz için 
böyle bir fedakarlık yapardınız, bir düşünün şimdi. İşte 
bahsettiğim buydu, benim için veya benim gibiler için 
hiçbir şey kolay olmayacaktı.

Hayatla baş başaydım. Yıllardır yaşamayı istediğim hayatı 
elde etmek için mücadele edecektim, doğup büyüdüğüm 
sokaklarda artık tek başımaydım. Oradan oraya savrulu-
yordum. Bu belirsizlikler içinde netleştirmem gereken ilk 
şey geçim kaynağım oldu. Barmen olarak işe başladım ve 
sonrasında içimde yaşayan kadın kimliğinin verdiği renkli 
kişiliğim ile hızlı yol aldım. Ekonomik özgürlüğümü kazan-
mıştım artık içimdeki kıza ilk ödülünü vermenin zamanı 
gelmişti. Göğüs ameliyatı için yattığım hastanede heyecan 
kadar hüzün de vardı çünkü yıllarca bir yerim ağrısa başım-
dan ayrılmayan annem yanımda yoktu. Ameliyathanenin 
soğuğu iliklerime işlerken hep onu düşündüm.

Şimdi artık o kız kafesten çıkmış dünyaya “merhaba” 
demişti, o gün Çağla doğmuştu. Kadın kimliğim ile haya-
tıma devam ederken bir buçuk yıl boyunca birçok yoldaş 
ve dost kazandım. Bu kıymetli dostlarımdan biri, benim 
yaşadığım süreci daha önce yaşamış ve annesini gerçek 
kimliği ile tekrar kazanmıştı. Annesinin desteği ile ben de 
annemi tekrar kazandım. İkimiz de bu ayrılıkta birçok şey 
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öğrenmiş ve büyümüştük.

Annem ile bugün hiç ayrılmamak üzere birlikte yürümeye 
devam ediyoruz. Onun yanımda olması ve yeniden elimi 
tutması sayesinde artık ikimiz de çok güçlüyüz. Bu yolda 
bizi yalnız bırakmayan ve belki de bizi bu kadar güçlü 
kılan LİSTAG’ın payı büyük. 

Ben böyle doğdum, böyle yaşıyorum ve böyle de öleceğim. 
Bana seçme hakkı verilmedi. Bu bir tercih değil. Bu bir 
seçim değil. Bu bir varoluş şekli. Emin olun seçme hakkım 
olsaydı asla bu kadar zor bir yolu seçmezdim. Kim bunları 
yaşamak ister ki?
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  KOLU KANADI KIRIK  
  BİR LİSE AŞKI
  Erdal Partog

Herkesin herkesi tanıdığı küçük bir kasabada büyüdüm. 
Bir erkek olarak erkeklerden hoşlandığımı fark etmem uzun 
sürmedi. Daha on bir yaşındayken kendimi keşfettim. Bu 
keşfimle birlikte üzüntüm de başladı. Çünkü erkeklerin 
kızlardan, kızların da erkeklerden hoşlandığını, birbirle-
riyle evlendiklerini ve çocuk sahibi olduklarını anlamıştım. 
Zaten bunu anlamamak mümkün değildi, her yerde bu 
ilişkileri görüyordum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ilk aşk 
hikayemi anlatmaya başlamak istiyorum. 

Ortaokul birinci sınıfa başladığımda bazı erkeklere ilgi 
duymaya başladım. Onları cinsel ve duygusal olarak arzu-
ladığımı fark ediyordum ancak bunu hoşlandığım kişilere, 
daha doğrusu hiç kimseye söyleyemiyordum çünkü ben 
diğerleri gibi değildim. Diğerleri gibi olmadığım için 
kendimi hiçbir zaman suçlamadım. Kendimi korumam 
gerektiğini ise çoktan öğrenmiştim. 

Ortaokul dönemi bir iki uzaktan beğenme ve hoşlanma 
ile geçti. Ortaokul sonunda benimle aynı yaşlarda olan 
bir çocuğa olan ilgim diğerlerinden farklı şekilde arttı. Ne 
olduğunu bilmiyordum sadece onu her gördüğümde heye-
canlanıyordum. Sokaktan her geçtiğinde kendimi dışarı 
atıp onunla karşılaşmak ve konuşmak için fırsatlar yaratı-
yordum. Yani bir şekilde yollarımızın kesişmesi için çabalı-
yordum. Birbirimizi tanıyorduk ama arkadaş değildik. Bu 
karşılaşmalar sıklaşınca konuşmalarımız arttı ve arkadaş 
olduk ama ben ondan çok hoşlanıyordum. Hoşlandığımı 
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ona hiçbir zaman söyleyemedim. Aynı yıl ikimiz de liseye 
başladık ve ayrı sınıflara düştük. Yine de tiyatro kulübünde 
ve futbol takımında hep birlikteydik. Bir şekilde hayat bizi 
birbirimize yakınlaştırdı. Ben de her geçen gün daha çok 
aşkın içine düştüm. Gözüm ondan başkasını görmüyor, 
zihnim ondan başkasını düşünmüyordu. 

Lise ikinci sınıfta, sınıflar matematik ve sosyal olmak üzere 
ikiye ayrıldı. Onun da tercih ettiği matematik sınıfına 
başladım. Artık lise boyunca aynı sırada yana yana otura-
caktık. Bu benim için mucize gibi bir şeydi. Her gün onun 
yanında oturmak arada şakayla karışık birbirimizi elle-
mek, birbirimize dokunmak inanılmaz güzeldi. Kendimi 
platonik aşk oyunlarının içinde mutlu hissediyordum. 
Daha fazlasını yapmak ya da bugünün tabiri ile açılmak 
hiç aklımdan geçmedi. Ben diğerleri gibi değildim. Eğer 
ona âşık olduğumu söylemiş olsaydım onu kaybedebilir-
dim ayrıca ayrımcılığa, alaya, şiddete maruz kalabilirdim. 
Kasaba hayatının bu konuda acımasız olduğunu anlatılan 
hikayelerden biliyordum. İbne olduğu söylenen bir çocuğa 
neler yaptıklarını güle eğlene anlatıyorlardı. Bundan dolayı 
kendi küçük dünyamdan çıkmaya hiçbir zaman cesaret 
edemedim.

Bu platonik aşk bir süre sonra kıskançlığa dönüştü çünkü 
kasaba lisesine başka şehirden bir kız gelmişti. Birçok erkek 
de bu kızın peşine düşmüştü. Aşık olduğum kişinin de bu 
yola girdiğini ilk öğrendiğimde tabii ki içimde fırtınalar 
koptu. Onunla buluşmaya başlamıştı artık, anlamıştım 
o zaman, o da diğerleri gibiydi. Ancak aşk bitmedi, aşk 
kıskançlık nöbetlerine döndü. Hayatımda ilk defa bir 
bahane ile sınıfta defter ve kitapları dağıtıp dersi terk 
etmiştim. Herkes çok şaşırmıştı. Bütün gün evde, odamda 
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ağlamıştım. Sınıftan bir iki arkadaş ne olduğunu anlamaya 
gelmişlerdi. Ancak benim söyleyecek bir şeyim yoktu. 
Muhtemelen âşık olduğum kişi de ne olduğunu anlama-
mıştı, belki de anlamıştı çünkü olaydan sonra gelip benimle 
konuşmak istememişti. Ben de bir iki gün sonra her şeyi 
unutup gençlik vurdumduymazlığına geri dönmüştüm. 

Lise bitti, o başka bir şehirde üniversiteye gitti, ben 
İstanbul’a okumaya geldim. Aramıza mesafeler girdi. 
Bir de ailem ile yaşadığım problemler nedeniyle tatil-
lerde Mersin’de yaşayan ablama gider olmuştum. Bir iki 
mektuplaşmadan sonra aşk sönmeye başladı. İstanbul’da 
avukatlık bürosu açtığında aradan yıllar geçmişti. Bir iki 
kez ziyaret ettim. Aşkın bittiğini bu buluşmalarda bir kez 
daha anladım.  

Aşk köprüsünün altından çok sular aktı, eski romantik 
Erdal değildim. Artık benim gibi insanların gittiği barlara 
gidip kendim gibi insanlarla tanışabiliyordum. Kim oldu-
ğumu, ne istediğimi çok iyi biliyordum. O ana kadar hep 
başkaları ne der, ne söyler diye korkmuştum. Ne istediğimi, 
ne için okuduğumu da hiçbir zaman kendime sorama-
mıştım çünkü bu iki kişilikli hayat beni hep iki arada bir 
derede bırakmıştı. Kendi küçük aklım, küçük kasabadan 
büyük şehre kaçarak kurtulacağımı söylüyordu. Bunun 
yolu üniversiteyi kazanmaktı, onu da başardım. 

Aşklarım hep eksik ve yaralıydı. Kendimi hep eksik, hep 
yarım hissettim ilk aşk zamanlarında. Adeta boşlukta salı-
nan bir sarkaç gibiydim. Hiçbir kitapta, hiçbir şarkıda, 
hiçbir okulda bana yol gösterecek bir şeyler bulamamıştım. 

Evet kalbi kırık, paramparça bir lise aşkı yaşadım.
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Yarım bir aşktı, 
Kelimeleri olmayan bir şiir gibiydi aşk 
Çizgileri ve renkleri olmayan bir resim gibiydi aşk
Kolu kanadı kırık bir korkuluk gibiydi aşk
Gerçekliği çalınmış, yasaklanmış bir aşk. 
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  TUĞLALAR
  Tarkan

Annem beni hep çok güzel giydirirdi. İlkokuldan ortao-
kula geçiş sınavı vardı, Anadolu Liseleri giriş sınavı mıydı 
neydi, unuttum gitti adını. Nefti yeşil, kadife bir sweatshirt 
giydirmişti mesela o gün. Kimselerde yoktu öyle bir şey, 
görmemiştim. Sonra sırt kısmı baskılı bir montum vardı, 
ba-yı-lır-dım. Bir de hiç unutmam, koyudan açık maviye 
degrade metalik renkli bir montum daha vardı. Öyle çok 
severdim ki onu, küçüldüğünde (ya da ben büyüdüğümde) 
artık giyemiyorum diye üzülmüştüm. Parlak makosen 
pabuçlu hallerim filan vardır yani, o derece. Kısacası bayı-
lırdı annem oğlunu cici cici giydirmeye. Ama sakın es 
geçmeyelim, ben de kendimce bir zevk, bir gusto sahibiy-
dim her zaman. Ekose bir pantolon almıştı annem mesela, 
özene bezene. Çok şıktı, kabul, ama rahatsız bir panto-
londu, kalındı, dalardı. Giymek istemezdim pek. Bunun 
gibi başka birkaç parça daha vardı, rengi olsun, modeli 
olsun giymekten hiç haz etmediğim, o orlon kazak gibi, 
aman aman! Buna rağmen annesinin cici çocuğuydum ya, 
itiraz da edemez, giyerdim işte. Öyle davranmak makbul 
olduğundan. Uslu çocukların böyle davranması gerektiğini 
bildiğim için. Sonrasında birçok başka konuda da sesimi 
çıkarmayacağım gibi susar ve giyerdim o pantolonu. Şimdi 
fark ediyorum da böyle böyle örmeye başlamışım tuğlaları.

Diğer yandan babam tipik bir aile babasıydı. Çocuklarıyla 
hep belli bir mesafeden ilgilenir, o “işi” genellikle anneme 
bırakırdı. Kendisini daha çok ekonomik olarak sorumlu 
görür ve bu işi de kendi ölçüsünde ama iyi, ama kötü 
başarırdı. Daha ne yapsındı zaten. Arada, bir sebeple öfke-
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sinden esip gürlediği de olurdu tabii ama bu durumlardan 
da nasibini alan genelde ya abim olurdu ya da annem. 
Ben ise bu şiddetten, azarlardan, hep muaf tutuldum. 
Evin en küçüğü olduğumdan sanırım, ağabeyime bana 
davrandıkları gibi davranmazlar, beni hep bir parça kayı-
rırlardı. Dedim ya, usluydum zaten, bana kızmaları için 
onlara pek bir sebep de vermezdim. Ördüğüm tuğlaların 
ötesine geçmediğim müddetçe, onlar için bir problem 
olmadığını keşfetmiştim bir kere. Annem hep “Koyardık 
önüne oyuncağını, saatlerce çıt çıkarmadan oynardın” derdi 
mesela, bu matah bir durummuş gibi. Gerçekten de çok 
severdim halının kenarını yol yapıp üzerinde Matchbox 
arabalarla oynamayı. Ama öyle demeyin, hikayeleri vardı 
o arabaların. Şoförleri mesela, sohbet ederdi aralarında. 
Ama ben “erkek oyuncağı” olduğundan değil de daha çok 
renklerinden severdim sanki o arabaları. Hatta birkaç tane-
sinin zaten yarı sökülmüş olan boyasını tamamen kazıyıp 
sulu boyayla tekrar boyamışlığım bile vardır. Sonra yıkayıp 
yıkayıp farklı renklerle denerdim nasıl duruyor diye. 

Evin içinde el üstünde tutuluyordum ve iç dünyam da işte 
böyle hep çok genişti, aynı o Matchbox arabalarda olduğu 
gibi, üzerini kazımadan altını göremediğin koskoca bir 
dünya. Okul hayatımda beni özellikle rahatsız edecek bir 
olay yaşamış olmasam da, diğer çocuklarla aynı olmadığı-
mın da farkındaydım. Kızlarla oynamak hep daha güvenli 
alan oldu benim için. Zaten top oynamayı da sevmezdim 
ki, misketlerim bile sırf renkli oldukları için vardı. Ne işim 
vardı benim oğlanların arasında. Bu ilkokulda da böyleydi, 
sonrasında da. Ne öyle “karı-kız” ya da futbol muhabbet-
lerine dahil olmak istedim, ne de kabına sığmayan bol 
testesteronlu “erkek” itiş kakışlarının bir parçası olmak. 
Ama diğer taraftan toplum normlarını idrak edip kızlardan 
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da uzaklaşınca güvenli tek alanım diyebileceğim, doğal 
olarak, sadece kendi iç dünyam kaldı; alabildiğine geniş, 
duvarları bir o kadar kalın ve yüksek. Tabii ki hayatımın 
her evresinde sayıları az ya da çok arkadaşlarım oldu ama 
kendimle, daha doğrusu gerçek kendimle baş başa kaldığım 
o iç dünyamı hep korudum zaten korumak zorundaydım. 
Tüm çocukların yaptığı gibi.

***

Bütün çocukların kendi iç dünyaları vardır. Onlar aslında 
kendilerini sizden çok daha önce ve iyi tanırlar, bilirler. 
Onların hayalleri de olur, herkesten gizledikleri sırları 
da. Onların içten, şen kahkahaları da vardır belki ama 
sizin göremediğiniz içlerine akıttıkları gözyaşları da. Belki 
okulda dersleri iyi değildir, ne gam, bilmezsiniz aslında 
kendilerini inşa etmekle meşguldürler, tepeden tırnağa. 
Evet, o küçücük çocuklar yaparlar bunları. 

LGBTİ+ çocukların ise yükleri bundan daha da ağır-
dır. Bir bilseniz o küçücük bedenleriyle daha o yaşta ne 
büyük canavarlarla mücadele etmek zorundalar, hem de 
tek başlarına. Ne ağır yargılarla, toplumdan çok daha önce 
kendi kendilerini nasıl hapsettiklerini hatta bazen idam 
ettiklerini, keşke bir bilseniz. Bir gün gelip dolaptan çıkıp 
size kendilerini açtıklarında, keşke bir bilseniz onlar için 
aslında ne kadar değerli olduğunuzu. Tüm risklere rağmen 
her şeyi göze alarak kendi gerçek renklerini sizinle paylaş-
maya cesaret ettikleri için. 

***

Bense kendi hikayemde biri “kendim olmaya”, diğeri 
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“toplumca kabul görmeye” giden bir yol ayrımına geldi-
ğimde önce kolay olanını seçtim. Onca yükün altına bile 
bile girmeye cesaret edemedim. Nedense gerçek kimliği-
min etrafına tuğlalarla kalın bir duvar örmek, kendimi 
diri diri o alanın içine gömmek topluma karşı mücadele 
vermekten daha kolay geldi. Böylece toplumun standart 
ayarlarını seçtim. Zahmetsiz. Uğraşmadan. Biliyordum 
ki öyle rahatça yaşayabilirdim, su nereye akıyorsa bıraka-
caktım kendimi, o kadar. Hatta öyle kolay olacaktı ki, bir 
şeyler ters gittiğinde hayattan şikayetlerimiz bile birbirine 
benzeyecekti, yeri geldiğinde birbirimizin sırtını klişeden 
tesellilerle sıvazlayacaktık. Böylesi daha emindi, mücadele 
gerektirmiyordu. Herkesin bakıp üç kere tahtaya vurduğu 
“kibar, beyefendi” doktor, aslında koca bir ömür boyunca 
bir yalanı yaşayacaktı ama olsun, maksat elalem mutlu 
olsundu.

Olmadı ama, öyle olmuyor, ben de olduramadım. Tüm 
o kolaycılıktansa, sığındığım limanımın dışına çıkmak 
zorunda hissettim kendimi ve  zamanında kendi ellerimle 
ördüğüm o tuğlaları yıkmaya karar verdim. Öyle nefessiz, 
öyle yalnız bırakmışım ki kendimi kendi hapishanemde, 
koşar adım attım yüklerimi üzerimden. Birden daha içten 
kahkaha atar, hayattan daha bir tat alır oldum. Daha bir 
özgürleştim. Bir de özgürleştirmişim bilmeden, farket-
meden. İlk açıldığımda dünyası başına yıkılan, 80 küsur 
yaşında kaybettiğim babam bile “Ben senden çok şey 
öğrendim” dediğinde anladım yaptığımın aslında sadece 
kendim için önemli olmadığını. 

Sonunda tuğlaları yıkmış olsam da olamasam da bu müca-
deleyi veren çocuklardan biri de bendim. 50 yaşıma girdi-
ğim bu yıl, size hikayemi anlatabilmek için 50 yıl geriye 
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dönüp baktım anılarıma. Gördüm ki bazen o tuğlaları 
kendi ellerimizle yıkıyoruz, bazen de bir deprem taş 
üstünde taş bırakmıyor. Ama her koşulda yenileniyoruz, 
özgürleşiyoruz ve bir bakıyorsun geçmiş koca bir ömür. 
Öyle bir şey.
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   NEDEN BÖYLE OLDUĞUMU  
   BİLMİYORDUM
    Canacun

6 yaşımdan beri kendimi erkek gibi hissediyorum. Şu an 
40 yaşındayım. 34 yıldır bana ait olmayan bir bedende 
yaşamaya çalışıyorum. Ergenlik çağıma geldiğimde bu 
bedenin bana ait olmadığını daha iyi anladım. Yaşım 
ilerledikçe kadınlara ilgi duyduğumu gördüm. Hep neden 
böyle olduğunu düşündüm ama nedenini bir türlü bula-
madım çünkü ben neden böyle olduğumu bilmiyordum. 
Bu konuda hiç bilgim yoktu diğer kız arkadaşlarım gibi 
değildim. Onlar erkeklerden hoşlanıyordu, bense kadın-
lardan hoşlanıyordum.

Yıllarca kendime “Ben neden böyleyim, neden erkeklere 
ilgi duymuyorum, acaba bir hastalığım falan mı var?” 
diye sordum. Hissettiklerimi hiç kimselere söyleyemedim 
çünkü nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ben 
köy çocuğuyum, köyde doğdum ve lise çağına kadar hep 
köyde yaşadım. O zamanlar neden böyle olduğumu araş-
tırabilmek için bilgisayarım, telefonum da yoktu. Zaman 
geçtikçe bedenimle ruhum arasında sıkışıp kaldım. İlk önce 
beni neden kız doğurdu diye anneme kızdım. Hatta ona 
yıllarca kendim için “Olmamış bu çocuk, malzemeden 
çalmışsınız” dedim. Halbuki annemin suçu olmadığını bili-
yordum. Annem dünyadaki en verici insanlardan biridir.

Yaşım 20’ye geldiğinde bir evlilik yapmak zorunda kaldım 
çünkü her ne kadar kadınlara ilgi duyuyor olsam da 
topluma göre ben kız çocuğuydum ve bir erkekle evlen-
mem gerekiyordu. Kimseye durumumdan söz edemezdim. 
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Bilgisizlik çok kötü bir şey. Şimdiki LGBTİ+ bireyler çok 
şanslı ve ben onlar adına onlardan daha çok seviniyorum. 
Keşke benim yaşım ve bulunduğum durum onlarınki 
gibi olabilseydi. O zaman ben de bu konuda bilinçli biri 
olurdum, hissettiğim şekilde hayatımı yaşar ve bedenimle 
ruhumu bir an evvel birleştirirdim. Ama maalesef benim 
bedenimle ruhum hala aynı değil.

2000 yılında evlendim. Hissettiğim duyguları kelimelerle 
tarif etmem mümkün değil. Bana göre tecavüz, hissettik-
lerimin yanında çok basit kalır ama bilinçsiz olduğum ve 
kimseye bir şey söyleyemediğim için bu evlilik 8 yıl sürdü. 
Bu süreçte dünyalar güzeli bir kızım oldu. Bu hayatta 
yaptığım en güzel şey. Rabbim kızıma ve tüm çocuklara 
aydınlık günler göstersin.

Evli olduğum süre içerisinde çalıştığım yerde dünyalar 
güzeli bir kadınla tanıştım. Onu ilk gördüğüm anı ve o 
an hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem. 27 yaşınday-
dım, ilk defa o güzel kadına aşık oldum. 14 yıl süren bir 
ilişkimiz oldu. Tabii ben bu ilişkiyi yaşarken araştırdım, 
bilinçlendim ve cinsiyet kimliğimin erkek olduğunu iyice 
anladım. Daha sonra evliliğimi bitirdim ve kızımla yaşa-
maya başladım. Artık kendimle ilgili her şeyi biliyordum, 
kendimce özgürdüm. Ancak özgürlüğümü, özellikle de bir 
kız çocuğu annesi olduğum için hissettiğim şekilde yaşa-
yamadım; sadece sevdiğim kadının yanında yaşayabildim. 
Bu kadarı bile beni çok mutlu ediyordu.

İşim gereği emekli bir öğretmenle tanıştım. Yıllarca aileme, 
kendi yakınlarıma anlatamadığım hislerimi ona tak diye 
anlattım çünkü ondan farklı bir elektrik almıştım. Annem 
yaşındaydı ve benimle yaşıt bir oğlu vardı. Hissettiklerimi, 

72



yaşadıklarımı ona anlattım. Beni kınamadı, yargılamadı ve 
her koşulda yanımda oldu. Bir gün ona “Bu bedende ölmek 
istemiyorum.” dedim. O da beni aldı, İstanbul’a, trans 
erkekler konusunda uzman bir profesöre götürdü. O kadar 
mutluydum ki doktorla ilk randevudan sevinçten ağlaya-
rak çıktım çünkü artık sürece başlayacak ve bedenimle 
ruhumun aynı olması için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bu 
arada sevdiğim kadın bedenimin değişmesine çok karşıydı. 
“Ben seni böyle tanıdım, böyle sevdim eğer bedenine bir 
neşter değerse seninle olmam, evlenmem, beni bir daha 
asla göremezsin.” dedi. Doktorla görüşmenin ertesi günü 
yaşadığım şehre dönmek için otobüsü beklerken manevi 
annemle kahve içiyorduk, bir anda aklıma yıllarca gelme-
yen bir şey geldi ve ağlamaya başladım. Manevi annem ne 
olduğunu anlayamadı. Neden ağladığımı sorduğunda ona 
cevabım gözyaşlarımla birlikte şöyle oldu:

Düşünsene ben yıllarca kimselere hissettiklerimi söyleye-
medim; bilgim zaten yoktu, bedenimle ruhum arasında 
sıkışıp kaldım. Şimdi ise ne olduğumu, kim olduğumu, 
ne yaparsam kendim olacağımı bildiğim halde kızım geldi 
aklıma. Ben cinsiyetimi değiştirirsem bir erkek olacağım 
ve benim çocuğum nefes aldığı sürece bana bir daha asla 
anne diyemeyecek, bu kelimeye hasret kalacak. Zaten 
babası babalık görevlerini maddi olarak da manevi olarak 
da hiç yerine getirmiyor. Kızımın her şeyini paylaştığı, 
arkasını yasladığı, onunla ilgilenen bir babası yok. Şimdi 
ben hayallerime, hissettiğim bedene kavuşacağım, çok 
mutlu olacağım diye sevinirken diğer yandan onu sahip 
olduğu, doğduğu günden beri birlikte yaşadığı, her şeyini 
paylaştığı annesinden mahrum etmiş olacağım.
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Ne ben trans erkek olarak dünyaya geldim diye suçluydum, 
ne de kızım annesi trans olduğu için suçluydu. Kızımı, 
kendi öz annesinden, benden almak vicdanıma sığmadı, 
ona hiç kıyamadım. Ben bunu yaparsam en sevdiklerim 
üzülecekti. Kızım bir daha anne diyemeyecek, sevdiğim 
kadın benimle birlikte olmayacaktı. Herkesi bir kenara 
bırakıp kendim olsam kızıma ve sevdiklerime haksızlık 
olacak diye düşündüm. Onlar için bütün hayallerimden 
vazgeçtim.

Bir gün ergenliğe yeni giren kızım manevi anneme benimle 
ilgili sorular sormuş. O da beni nasıl biliyorsa kızıma elin-
den geldiğince açıklamaya çalışmış. Bunun üzerine kızım 
bana “Senden nefret ediyorum.” dedi. O an kendimi o 
kadar kötü hissettim ki, hiçbir şey söyleyemedim. Birkaç 
gün hiç konuşmadık. Ona ne diyeceğimi bilemiyordum.

Sonra ona Benim Çocuğum Belgeseli’ni izlettim. Dilim 
döndüğünce anlatmaya çalıştım. Belgeseli izlerken ikimiz 
de ağladık. Daha sonra bana “Annecim seni çok seviyo-
rum.” dedi ve sımsıkı sarıldı. O günden sonra o da kendince 
araştırdı, okudu, bilinçlendi.

Annem kendimi bildim bileli bana “Hanım hanımcık 
olsana etek, elbise giysene.” demiştir. Ben de ona hep 
böyle mutlu olduğumu söylerdim. Artık bu cümleleri 
söylediğinde kızım ona şöyle cevap veriyor:

Allah onu öyle yaratmış, nasıl mutlu oluyorsa öyle giyinsin 
hatta etek, elbise giymesin, karışma sen.

Kızım öğrendiğinden beri biraz daha rahatladım. Onunla 
bu tarz konuları rahatlıkla konuşabilmek beni mutlu 
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ediyor. Her ne kadar sürece başlamak istiyor olsam da 
hala onlara kıyamıyorum. Sadece göğüslerimi kestirsem 
sanki o bile beni fazlasıyla mutlu edecek gibi geliyor. Belki 
bir gün kızımla bu konuyu da konuşabiliriz ve belki o 
benim değişmemi, kendim olmamı ileride daha iyi anla-
yıp isteyebilir. Kim bilir belki ben de ölmeden önce bir 
gün mutlu olurum.
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  HAYATIMIN GERÇEKLERİ  
  GALİP GELDİ
  Mert

Çoğu LGBTİ+ bireyin içinde kendi benliğini özgür bir 
şekilde açıklama isteği vardır. Hayatımın büyük bir çoğun-
luğunu kendi benliğimi, yani cinsel yönelimimi saklayarak 
geçirdim. Bir meslek sahibi olup kendi yolumu çizene 
kadar da bu böyleydi. Sonrasında kendimi kabullendim, 
bunun utanılacak bir şey olmadığını anladım. Tabii ki 
bu süreçte birçok sınavdan geçtim. Ne yazık ki toplumda 
farklı cinsel yönelimler halen ayıplanacak, merak edile-
cek ve hatta yorum yapılıp yargılanacak bir konu olmaya 
devam ediyor. İnsanların bu konuyu aşırı derecede önem-
semesi veya bizim bunu açıklamakta yaşadığımız korku 
artık bana çok manasız geliyor. Sonuçta ben eşcinsel bir 
birey olarak heteroseksüel arkadaşlarımın cinsel yaşamını 
sorgulamayı veya ilişkimi onlara göre düzenlemeyi hiç 
tercih etmedim. Eşcinsel bir birey olmasaydım da böyle 
düşünür müydüm orası büyük soru işareti tabii. Bu sevi-
yeye gelene kadar çocukluk, ergenlik ve üniversite hayatım 
süresince kendi iç dünyamda birçok şey yaşadım. Mezun 
olup İstanbul’a geldikten sonra tanıştığım, bugün karde-
şim diyebileceğim yakın arkadaşımın, yine bana çok şey 
katan çocukluk arkadaşımın ve aramızda akrabalık ya da 
kan bağından daha güçlü bağlar olan kıymetli insanların 
bugün geldiğim noktada çok etkisi var. Onların hayatıma 
kattıkları sayesinde kendimi daha rahat ve özgür hissedi-
yorum. Kendi benliğimi kabul etmemin dışında, cinsel 
yönelimin saklanacak bir konu olmadığını fark etmemde 
onların rolleri büyük. 
 

77



Bugün size eşcinselliğimi kabul ettiğim bu uzun yolcu-
luktan kısa bir kesit anlatacağım. Benim için çok önemli 
hatıralardan biri olmasının sebebi aslında yıllarca kendi 
içimde yaşadığım bu savaşta hayatımın gerçeklerinin galip 
gelmesinin bir göstergesi olması. Kendimi benimsediğim 
zamanlarda birçok problemi çözdüğümü düşünüyordum 
ama içimde alevlenen ve kafamda yer eden bir soru vardı. 
Arkadaş çevrem veya ailemden biri bunu öğrenseydi ne 
tepki verirdi? Bunun öğrenilmesinden korkuyor olsam da 
bir arkadaşım ile veya aileden biriyle bu konuyu paylaş-
mayı ve olduğum halimle kabul görmeyi de istiyordum. 
Bu artık ihtiyaçtı benim için. Esas mesele bu kişinin kim 
olacağıydı. 

Günlerce içimde yaşadığım ve beni uykusuz bırakan karar-
sızlıklar sonrası iş yerinde çok yakın olduğum bir arkada-
şıma kendimi açmaya karar verdim. Kendisi aynı zamanda 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanıydı, bireysel ve 
grup olmak üzere iki şekilde psikodrama seansları düzen-
liyordu. Bir gün kahve içerken “Bana bir psikodrama 
seansı yapar mısın? “ dedim. O da “Tabii ki” dedi “Ama 
yakın arkadaşım olduğun için ne kadar rahat olursun 
bilmiyorum” diye de ekledi. Ben de “Sana güveniyorum, 
ihtiyacım var ve belki de senin olman daha iyi olur” diye 
cevap verdim. Ortak bir zaman bulup, seans günü bir 
araya geldik. Daha rahat olmam için iş yerinde olma-
masını tercih ettik. Bu nedenle beni kendi evine davet 
etti. Evine gittiğimde salonda masa üzerinde makas, takı 
kutusu, kalem, defter gibi rastgele seçilmiş bir sürü obje 
vardı. Manzarayı görünce merakım artmıştı, neler olaca-
ğını, ona neler söyleyeceğimi bilmiyordum. En önemlisi 
o gün o seansta olma sebebim psikodramadan ziyade ona 
kendimi açmak olduğu için daha çok gerilmiştim. Seans 
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için karşılıklı oturduk. İlk sorusu “Bugün üzerine eğile-
rek çözmeyi istediğin mesele nedir?” oldu. Ben de “Ailem 
ve onlarla olan ilişkim” şeklinde cevap verdim. “Ailemin 
baskıcı tutumunun, kontrol arzusunun ve onlarla yaşadı-
ğım çatışmaların kaynağını bulmak ve bunlardan sıyrıl-
mak istiyorum” dedim. Bu kendimi açma isteğim kadar 
hayatımda yaşadığım ve çözemediğim meselelerden biriydi 
de sonuçta. Masaya yaklaşmamı istedi; annemi, babamı 
ve hayatımda benim için önemli olan şeyleri simgeleyen 
objeleri seçmemi istedi. Makası, annem olarak seçtim 
çünkü çocukluğumdan beri beni hep kesip şekillendirmeye 
çalışması, sözlerinin bıçak kadar keskin olması ve bazen 
beni aşırı derece sıkıştırmasını en iyi anlatan obje buydu. 
Babamı da kalem olarak seçtim, çünkü o ne yazarsa onu 
oynamamız gerekirdi. Onun çizdiği net çizgilerin dışına 
çıkamazdık, aynı şekilde hep onun çizdiği profilde görün-
memiz gerekirdi. Bu seçimleri yaparken, gözüme masada 
duran takı kutusu takıldı. Üstü süslü ve şık tasarlanmış bir 
kutuydu. İçinde değerli bir yüzük, küpe ve benzeri takı-
lar vardı. Kutuyu elime aldım, o an aklımdan geçen tek 
düşünce arkadaşıma açıklamak istediğim şeyi bu kutuya 
koymaktı. Ona doğru döndüm ve “Bu kutuda benliğim, 
hayatımın gerçeği var ama onu bugün değil başka bir 
zaman belki ikinci seansta açacağım” dedim. Kutuyu kenara 
bırakarak seansa devam ettik. O gün annem ve babamla 
ilgili bu nesneler üzerinden çok güzel bir seans geçirdim 
ve rahatladım. Bir konu hariç, o kutunun içini açmam 
gerekiyordu. Evet belki bu seans aileme karşı daha güçlü 
olmam gerektiğini anlamamı sağlamıştı ama esas mevzu 
bu değildi. 

Günlerce bir seans daha yapalım diye konuştuk ancak 
aradan 3-4 ay geçmiş olmasına, bu arada bir araya gelme 
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fırsatları bulmuş olmamıza rağmen bu konu üzerine hala 
bir seans yapmamıştık. Bir gün işyerinde haberleri okur-
ken, İngiltere’nin LGBTİ+ hakları ile ilgili aldığı karar 
ve yasal düzenlemeler ile ilgili bir habere denk geldim. O 
esnada takı kutusu ve yarım kalan psikodrama seansı geldi 
aklıma. Bunca zamandır bu konuyu açma fırsatı bulama-
yışımın bir sebebi de bundan kaçmamdı aslında. O anda 
çok kısa bir süreliğine de olsa bir cesaret hissettim “artık 
zamanı” dedim ve hızlıca arkadaşımın odasına girdim. 
İçeri nasıl bir duygu ve ifade ile girdiysem, arkadaşım “Ne 
oldu, iyi misin?” diye sordu. O esnada masasının üstünde 
takı kutusunu gördüm. Evinde çok kullanmadığı için 
kutuyu ofisine getirmişti. İçinde post it, silgi, kalemtraş 
gibi kırtasiye malzemeleri vardı. Hızlıca kutuya atıldım, 
içinde yer alan not kağıdına iki kelime yazdım ve kutuyu 
arkadaşımın önüne uzattım. O an söylediğim cümleler dün 
gibi aklımda. “Bu kutunun içinde benliğim var. Yıllarca 
koruduğum, bazen görmezden gelip inkar ettiğim, bazen 
de beni mutlu eden gerçeklerimi saklıyor. Kutuyu açtıktan 
sonra kafanda benimle ilgili her şey değişebilir. Bu kutuyu 
ister şimdi aç, ister sonra aç” dedim. Kutuda yer alan not 
kağıdına “Ben eşcinselim :)” şeklinde bir not yazmıştım. 
Kurduğum cümleye inanamıyordum, tek korkum içimdeki 
cesareti kaybedip vazgeçmekti ama yapmadım. Kutuyu 
yavaşça eline aldı ve içini açarak notu okudu. O esnada 
her hareketini, her mimiğini kontrol ediyordum. Bir tepki 
bekliyordum belki kabul etmeyecek, belki ayıplayacak 
hatta benimle arasına mesafe koyacaktı. Beklediğim birçok 
ihtimal vardı olumlu ve olumsuz, o ise normal bir metin 
okur gibi okuyup kağıdı bana uzattı. Ve gayet normal 
bir ifade ile “Ee ne var bunda? Bu senin hayatın, bunun 
kafamdaki seni değiştireceğini nerden çıkardın? Ayrıca bu 
senin açıklamak zorunda olduğun bir konu değil. Bizim 
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esas seninle üzerine düşmemiz gereken konu, yıllarca bu 
iki kimlik arasında kalmanın seni nasıl yıprattığı olmalı.”

O an ne yaşadığımı, neler hissettiğimi tarif etmek çok zor 
sanki gözümden bir perde kalkmıştı. Bir uykudan uyanmış 
gibiydim. Hayatım boyunca yaşadığım korku ve kaygıların 
gerçekten beni ne kadar yorduğunu fark ediyordum. Haklı 
olduğu en önemli konu, bu açıklamak zorunda olduğum 
bir durum değildi. Bu bendim ve kendimi kabullenmem 
gerekiyordu. O günden sonra kendimi daha özgür ve rahat 
hissettim hatta artık beni birinin öğrenmesi kaygısını yaşa-
mıyordum. Bunu kimseyle paylaşma konusunda bir ısrarım 
ve ihtiyacım da yoktu. En önemlisi, o gün ona bunu iki 
kelime ile söylerken yanına gülücük eklemiş olduğumu 
fark etmiştim. Farkında olsam da, olmasam da halimden 
mutlu ve memnundum aslında. Şimdi eşcinsel olduğumu 
bilmesini istediğim kişilere bunu içimde bir korku, heyecan 
veya herhangi bir güçlü duygu olmadan rahat bir şekilde 
söylüyorum çünkü bu bizi biz yapan bir değer. Başkala-
rının önyargılarına malzeme olacak veya karakterimizi 
belirleyecek bir konu değil. Nasıl ki bir insana haftada 
kaç defa seks yaptığını sormuyorsam, kiminle yaptığını 
da sormak aynı derecede özel. Tabii bu benim düşüncem. 
Bana göre insanı insan yapan sahip olduğu değerleridir, 
yatağa kimi aldığı, hangi dine ve inanca sahip olduğu, 
giyim tarzı veya siyasi görüşü değil. Bu ve benzeri birçok 
tecrübe sayesinde bugün kendimi daha çok seviyorum 
çünkü birilerinin sizi olduğunuz gibi kabul etmesi ve 
sevmesi için önce sizin kendinizi sevmeniz ve benliğiniz 
ile barışık olmanız gerekiyor. 
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  ANNE, BABAMA SÖYLE  
  BEN EVLENDİM
  Güneş

Beş yıl önce evlendim. O sırada sevgilim ile sekiz buçuk yıl-
dır birlikteydik. Yani şu anda birlikteliğimizin on dördüncü 
yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Eşcinsel olduğumu bilen 
ya da tanıştığımızda yeni öğrenen kişiler eşcinsel olmamdan 
çok bu kadar uzun süreli bir ilişkiyi nasıl sürdürdüğüme 
şaşırıyor. Bazılarına eşcinsel bir ilişkinin düzcinsel ilişki-
den farkı olmadığını açıklamak gerekiyor. İlişkiyi bitiren 
ya da sürdüren şey bizim eşcinsel olmamız değil. İlişkinin 
devam etmesi, cinsel yönelimlerden bağımsız, kişilerin 
ilişkiyi nasıl yaşadığı; karakterleri, uyumu, hayat görüş-
leri ve hayatı sevgiyle ne kadar paylaşabildiklerine bağlı. 
Ben yaklaşık on dört yıldır hayatı bir kişi ile paylaşıyo-
rum. Hastaysam her daim yanımda olan, mutluysam beni 
kucaklayan, üzgünken dertleştiğim sevgilim ile akşamları 
birlikte yemek yediğimiz, geceleri sarılarak sımsıcak uyudu-
ğumuz, film izleyip keyif aldığımız, tatillere gittiğimiz bir 
beraberliğimiz var. 

Bundan beş yıl önce yakın arkadaşlarımızın önünde evlilik 
yemini ederek bu birlikteliği pekiştirdik. İngiltere’de evlen-
dik. İngiliz yasalarına göre evliyiz. Türkiye yasalarına göre 
ise evli değiliz. Çok uzun süre boyunca  “Evli misin?” diye 
soranlara ne demem gerektiğini bilemedim. Doğal olarak 
Türkiye’de bu sorunun cevabı hep “Hayır, bekarım” oldu 
ama aslında evliyim ben. Yasal olarak evliyim. Hiç kullan-
madığım bir alyansım bile var. Sırf hevesimi alabileyim 
diye bazen tatillere gittiğimde takıyorum. Yoksa o yüzük 
çekmecenin bir köşesinde son beş yıldır beni bekliyor. 
Sırf meraklı sorularla karşılaşıp, yalan cevaplar vermemek 
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için alyansımı takmıyorum. Yani ben hem evliyim, hem 
de evli değilim. 

Gel gelelim bu durumun yaşadığımız düzende, pratik, 
psikolojik ve yasal nedenlerden dolayı önemi oldukça 
büyük. Evlilikle süren düzcinsel bir ilişkiye toplumun 
bakış açısı ve duyduğu saygıyla, eşcinsel bir çiftin birlik-
teliğine yaklaşımı arasındaki farklar bir yana; eşcinsel bir 
çiftin sahip olamadığı yasal hakların çok temel anlamda 
insan hakkı ihlali olduğunu düşünüyorum. Bunun ispatı 
için günlük hayatta karşıma çıkan sayısız örnek sıralayabi-
lirim. Hayat arkadaşım Türkiye’deki yasalara göre birinci 
derece yakınım değil. Hayatımdaki en yakın insan olma-
sına rağmen, birileri bunun böyle olmadığını söylüyor. 
Mesela eğer bir gün hastalanırsam, hastanede yanımda 
kalamayabilir ya da bir gün hapse düşersem beni ziyaret 
edemeyebilir. Tabii biz bunların hiç başımıza gelmeyece-
ğini varsayarak yaşıyoruz. 

Bir de gündelik hayatta karşılaştığımız kısıtlamalar var. 
Mesela sağlık sigortası kapsamında eş durumundan fayda-
lanamıyoruz. Kocamın sigortası beni, benim sigortam onu 
gerektiğinde hayata döndürebilecekken düzcinsel evli çift-
lere sağlanan imkanlardan biz faydalanamıyoruz. Bunun 
için bizim özel hastanelere para ödememiz gerekiyor. Yani 
en temel insan haklarından birinden, sağlık güvencesinden 
yoksun kalıyoruz. Peki miras konusu? Ya bana bir şey olursa 
ya da ona bir şey olursa? Biz birlikte bir hayat inşa ettik. 
Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bizi sevenler de biliyor 
ama yasalar karşısında korunmasız kalıyoruz. Türkiye’de 
evli çiftlere sağlanan haklar, eşcinsel çiftlere sağlanmıyor. 
Burada esas dikkat çekmek istediğim nokta, ayrımcılığın 
günlük hayatımızda karşımıza çıkardığı engeller. Beş yıldır 
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evliyim ama bunu söyleyemiyorum çünkü toplum buna 
hazır değilmiş; yasalar ise zaten değil. Peki benim suçum ne?

Aslında toplumun dayattığı manada evlilikler bana göre 
değil. Yani ben evlilik kurumunun özellikle toplumlarda 
üstlendiği ahlaki, geleneksel tabu ve kuralları, bireylerde 
oluşturduğu baskı ve travmatik durumları gereksiz bulu-
yorum. İki kişinin birlikteliğini meşru hale getirmesi için 
evlenmesi gerektiği düşüncesine katılmıyorum. Dünyanın 
bazı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de insanlar evlen-
meden yasal olarak çocuk sahibi olabilmeli, birbirlerini eş 
olarak tanımlayabilmeliler.

Hadi neyse bunları yine bir kenara bırakabiliyorum da, 
evliliğimi ailemle paylaşmamış olmanın ağırlığını bir türlü 
atamıyorum. Evet belki de benim sorunum bu. Bu durumu 
onlarla er ya da geç paylaşacağım ancak belki henüz doğru 
zamanı gelmedi ya da ben her seferinde erteliyorum. Ama 
bunun ağırlığını sürekli hissediyorum.

Evlendiğim gün hayatımın en mutlu günüydü, bir yandan 
da en derinden ağladığım günlerden biriydi. Dünyanın 
çeşitli ülkelerinden arkadaşlarımız bizim için Londra’da 
toplandı. Çok yakın bir arkadaşımız bize evini ve bahçesini 
açtı. O gün benim aile evim orasıydı! Sevdiğimiz kişilerle o 
günü paylaştık. Sevgilerini, desteklerini tüm gün boyunca 
bakışlarından, sarılmalarından ve sözlerinden hissettim. 
Düğünümüze sadece arkadaşlarımız davetliydi, ailelerimiz 
davetli değildi. Eşimin ailesi bizi biliyor ve seviyor. Onlar 
için düğün gününden bir hafta önce bir yemek organize 
ettik ve aile içinde minik bir kutlama oldu. Aslında ailesiz 
düğün yapmamızın ana nedeni, benim ailemin gelmesi-
nin mümkün olmamasıydı. O yüzden sevgilim de ailesini 
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davet etmedi. Kendimizi “En iyisi biz ailesiz bir düğün 
yapalım.” fikrine alıştırdık.

Benim ailem ne yazık ki hala eşcinsel olduğumu bilmiyor 
ya da bilse bile bununla yüzleşmek istemiyor. Son 14 yıldır 
her an yanımda olan kişi, görünen köy kılavuz istemez 
misali bariz bir şekilde benim eşim ama bu konunun evde 
bahsi geçmiyor. Onlara göre o benim ev arkadaşım. Ne 
onlar bununla yüzleşmek istiyor, ne de ben bu yüzleşme 
için gereken cesareti kendimde bulabiliyorum. Şimdilik 
“Sorma, söyleme” oyununu karşılıklı güzel oynuyoruz.

Anadolulu geleneksel bir aileden geliyorum. Kesinlikle 
tutucu değil ama geleneksel. Türkiye’de kadın olsun, erkek 
olsun “insan” hayatını etkileyen yazılmamış bazı kurallar 
var. Kadınlarla ilgili sorunları saysak bitiremeyiz ama Türk 
toplumunda klasik bir erkek çocuğunun hayat akışı da 
doğduğunda bellidir. En basitinden sıralarsak önce doğar-
sın, sonra büyüyüp okula başlarsın. Sonra mümkünse 
saçma sapan bir üniversite giriş sınav sisteminde başarılı 
olabiliyorsan üniversiteyi bitirirsin, eğer üniversiteye gire-
mezsen hemen askere gidersin. Askerlik de bitti mi önce 
bir iş bulman gerekir, sonra sıra tabii ki evliliğe gelir. Asker-
liğini yapmış, iş bulmuş birisi olarak artık evliliğe senden 
daha hazır birisi yoktur. Evlendikten sonra da peşinden 
çocuk olur. Eğer çocuk biraz gecikirse hemen dışarıdan 
müdahaleler başlar. O sıralarda bir de ev alman gerekir. 
Evlenip, çocuk sahibi oldun mu artık konu, komşu, akraba 
tayfasının seninle işi kısmen bitmiştir. Seni nispeten rahat 
bırakıp dikkatlerini “Sıra sana geldi” diyebilecekleri yeni 
birisine verirler.

Senin için ise vakit durmadan çalışma vaktidir. Ev taksidi, 
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çocuk bakımı derken yılların elinden kayıp gider. Bazen 
zamanın nasıl geçtiğini aynaya baktığında gördüğün beyaz-
lamaya başlayan saç tellerinden anlarsın. Birçokları gibi 
hayatımızı bizi mutlu etmeyen bir işte çalışarak harcarız. 
E bir de erkeksen eve ekmek getirme görevini toplum 
zaten sana vermiştir. Bunun aksine ev adamı fikri henüz 
bizim toplumumuzda yaygın değil. Erkek çalışır, kadın 
ev hanımıdır. Bu anlayış iki tarafa da yapılmış büyük bir 
haksızlıktır. Kadının çalıştığı, erkeğin evde kalıp, çocuk 
baktığı, yemek yaptığı, ev işleri ile uğraşıp evinin erkeği 
olduğu modeller de aslında oldukça mümkündür. Ama 
ailenin ekmeğini aslanın ağzından toparlamaya çalışan 
erkek modeli, bir süre sonra büyüyen göbeği ve beyazlayan 
saçlarıyla barıştığında artık gençlik kategorisinde değildir. 
Onu hem ev taksidi, hem de geçen yıllar yaşlandırır. 

Geri kalan zamanı ise emekliliği bekleyerek geçirirsin. “Az 
kaldı, dayan” diyerek çalışmaya devam edersin. Biraz daha 
yaşlanırsın. Geçen yıllarını düşünürsün, sağlık sorunları 
baş gösterir demeye kalmadan ölüp gidersin. Sonra haya-
tını şekillendiren toplumdaki bireyler son görevlerini de 
yapmak için helvanı yemeye gelirler.

Benim hikayem de kimilerine göre askerlik sonrasında 
sekteye uğradı. Bu nedenle hakkımda oldukça endişeliler. 
E çocuk üniversiteyi okudu, askerden geldi, iyi de bir işi 
var, şimdi evlenmesi lazım! Şanslıydım ki, üniversiteyi 
İstanbul’da okuduktan sonra tekrar memleketime dönme-
dim. Lise sonrası üniversite için geldiğim İstanbul’da tek 
başıma bir hayat kurdum. Hatırlıyorum ben lisedeyken 
abim yirmi sekiz yaşındaydı “E artık zamanı geldi, ne 
zaman evleneceksin?” sorularından bunaldığını çok net 
gözlemliyordum. Bizim buralarda tanıdıklar seni gördükleri 
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anda, önce “nasılsın” derler; sonra “işler nasıl” diye sorarlar 
ve üçüncü soru da genelde evlilikle ilgilidir. Yani sen her 
gün, her hafta, her ay bu soruları çeşitli kişilerden sürekli 
duyarak bir hayat yaşamaya başlarsın.

- Ne zaman evleneceksin?
- E artık sen de evlen de, işten eve geldiğinde sofranda bir 
kap yemeğin olsun.
- Sana bir kız bulalım, artık vakti geldi.
- Yaşlandığında yalnız mı kalacaksın?
- Artık işin var, evlen de bir evin barkın olsun...

Onlar sormaktan, söylemekten yorulmaz ama sen herkese 
benzer cevaplar vermekten çok yorulursun. En sonunda 
kibarca “kısmet” demeyi öğrenirsin. “Kısmet” bu baskılar 
için en kestirme cevaptır. Daha önce çeşitli cevap kombi-
nasyonları denemişsindir, kısmet lafını duyan kişinin 
genelde üstelemediğini bilirsin. Ne de olsa kısmetimi bekli-
yorumdur. Sonuçta kısmet Tanrı’dan gelen bir durumdur, 
fazla sorgulamaya gelmez diye düşünüp susarlar.

Ailemi çok seviyorum, ben de her zaman onlar gibi temiz 
kalpli ve iyi niyetli olmaya çalışıyorum. Son yıllarda “Ne 
zaman evleneceksin?” sorularını giderek azalttılar. Bu 
soruya daha az rastlamak için bayramlarda artık memlekete 
gitmediğim için, benim yerime eş, dost, akrabanın sorula-
rını onlar cevaplıyor. Belki de soranlara yalan söylememek 
için yüzleşmiyorlar benim gerçeğimle. Çünkü odadaki fil 
ortaya çıktığında artık onlar da bu gerçeğe ortak olacaklar 
ve benim durumumu savunmak ya da saklamak zorunda 
kalacaklar ama şu anda “Senin oğlun ne zaman evlenecek?” 
sorusuna onlar da “kısmet” diyebiliyorlar. Yalan söyleme-
den, kendilerini kötü hissetmeden. Cinsel yönelimimi 
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ailem ile açık şekilde konuşmuş olsam, büyük olasılıkla 
bu soruları soran kişilere yalan söylemeye başlayacaklar. 
Kısmet derken elleri, kolları birbirine dolaşacak. Bili-
nen gerçeği bilmiyormuş gibi yapmaktan farklı bu, bilip 
buna ortak olmak, onları da yalan söylemeye itecek. Yalan 
söylemeyi kim ister ki? En iyisi belki de “bilmiyorum” 
ayaklarına yatmak. 

Hangisi daha kolay? Gerçeği sahiplenmek mi, yoksa 
gerçekle yüzleşmeden, eksik yaşamak mı?

5 yıl önce düğün günümde kaldığımız otelden ayrılıp 
nikahın kıyılacağı evlendirme dairesine doğru yola çıkma-
dan hemen önce sevgilimin annesi Skype üzerinden bizi 
aradı. Güzel dileklerini iletip mutluluklar dilerken “Keşke 
yanınızda olsaydım” dedi. İşte bu cümleden sonra benim 
bütün kayışlar koptu. Ağlamaya başladım, uzun süre 
durduramadım kendimi. “Annem keşke yanımda olsaydı” 
dedim. Keşke en azından Skype ile konuşabilseydim canım 
annemle. Sonra gün boyunca arkadaşlarımdan gelen sevgi 
selinin içinde bir yandan dünyanın en mutlu insanı oldum 
diğer yandan ailemin yanımda olmayışının acısını ilikle-
rime kadar hissettim. 

Bazen toplumun bize dayattığı normlara ait olmadığımızda 
kurallara toptan karşı çıkıyoruz. Yıllarca “Evlilik bana göre 
değil” deyip geçmiştim. Bana sorulan soruların karşılığı 
hayatımda şimdi vücut buluyordu. Ben evleniyordum, 
çok mutluydum ve çok ağlıyordum. Kısmetimi sonunda 
bulmuştum.

Şimdi geriye dönüp baktığımda, çifte standartlara, toplu-
mun dayattıklarına, zorluklara rağmen kendi gerçekliğimi 
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yaşamanın verdiği güven beni mutlu ediyor. Çok sevdiğim, 
beni çok sevdiğini bildiğim, kan bağıyla bağlı olduğum 
ailemin bir gün gerçek hikayemi öğrenip beni sahiplene-
ceğini biliyorum. Bunun için doğru zamanın gelmesini 
bekliyorum. Bu arada kendime arkadaşlarımdan oluşan 
yeni aile fertleri edindim. Beni olduğum gibi seven, sorgu-
lamayan, yargılamayan, bir ihtiyacım olduğunda yanımda 
olan, sevgi bağıyla bağlı olduğum bir sürü insan var çünkü 
her şey kendini olduğun gibi sevip kabul etmekle başlıyor.
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  SESSİZLİĞİN HİKAYESİ
  Metehan

Anlatımın sonunda söyleyeceğimi en başında söyleyim, bu 
aslında çocukluk ve ergenlikteki cinselliğe dair bir suskun-
luk hikâyesidir; susarak büyümenin, içinde büyütmenin 
ve kendini korumanın hikayesi.

75’in Haziran ayında doğdum. Çalışan bir kadın olan 
annem, ilgilenecek başka hiç kimse olmadığı için, beni 
her gün Kurtuluş - Sultanahmet troleybüs/otobüs hattında 
puset ile İstanbul Adliyesi’ne taşımış ve yasak olduğu için, 
gizlice mahkeme kaleminde büyütmüş. “Öğretmenim 
çişim geldi” demeyi öğrendiğimde kendimi adliyeye yakın 
Cağaloğlu Akşam Kız Okulu’nun yuvasında buldum. 
Böylece annem biraz rahatladı.  

Yuvadayım

Yuvada cinselliğime dair hatırladığım iki gerçeklik var: 

Biri, ebeveynlerimin her misafir ortamında sorduğu “En 
çok hangi kızı seviyorsun?” sorusu. Cevabım hep en iyi 
arkadaşımın adıydı, ailemin duymak istediği cevap bu 
olduğu için benim kurtuluşumdu.

Diğeri, yuvada bizi öğle uykusuna yatırdıklarında uyumak 
yerine yanımdaki üst ranzada yatan çocukla birbirimize 
pipilerimizi gösterip oynaştığımız anlar.

İlkokuldayım
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Kendi kendime geliştirdiğim bir oyun vardı; okul ve anne-
min işyeri arasında gidip gelirken, sakince yürümez, koşar-
ken her adımımda birer adım sekip hız alır, uçtuğumu 
hissederdim. Kendimi televizyonda izlediğim (o zamanlar 
tek kanal TRT) bir dizideki karakterlerden Şahin Adam’a 
benzetirdim, onun gibi uçabiliyordum, bana sorarsanız 
kimseye benzemeyen bir yanım ve onun kostümüne benze-
yen bir ceketim vardı. Sokaklarda, kalabalıklar arasında 
bile böyle sekerek koşsam da etrafımdaki kimse bunun 
farkında değildi sanki, bu benim gizli gücümdü. 

Bugün bu yazdıklarımı okuyan birçok genç, zamanında 
bizim içinden geçtiğimiz eğitim sisteminde, ilkokullarda 
oluşturulan  “küme” kavramını, sınıfın “başarılı” ve  “başa-
rısız” çocuklarının ayrıştırıldığı çalışkanlar ve yaramazlar 
kümelerini muhtemelen bilmeyecek. Çalışkanlar kümesi, 
öğretmen masasına en yakın küme olurdu. “Tembeller”, 
“sorunlu” öğrenciler, “ucubeler” ise öğretmenin kalbine 
göre uzaklıkları derecelendirilmiş mesafelerde, kendi küme-
lerinde otururlardı. Bir sınıfa yaklaşık altı küme sığardı.

Kendince sırları olan, çalışkan bir çocuktum

Herkesten daha çok çalışmam gerekiyordu. Annesi babası 
ayrılmış, annesinin memur maaşıyla tek başına büyütmeye 
çalıştığı bir çocuk olarak bu sorumluluğu hep hissettim. 
İçinde olduğum çalışkanlar kümesinde daha çok kızlar 
vardı. Teneffüslerde onlarla oynar, sınıfın haşarı çocuk-
larıyla giriştiğimiz kovalamaç, yakalamaç, gibi oyunlarda 
kendimi hep bizim kümedeki kızları savunurken bulur-
dum. Yok! Lastik, seksek gibi oyunları hiç beceremedim 
ben ama hep kızların yanındaydım. Sanki uçan “Şahin 
Adam” hep işbaşındaydı. Farklı olduğumu biliyordum ve 
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yanlarında kendimi mutlu hissettiğim çocuklarla oynu-
yordum. 

“Çocuklar acımazsız oluyor”muş.

Bu lafı sonradan çok duydum. Bilimsel gerçekliğini bile-
mem ama ben yaşadım. Teneffüslerde hep birlikte oynadı-
ğım, çok sevdiğim kız arkadaşlarım bir gün beni yanlarına 
çağırdılar. Kızlar meclisi kurmuşlardı sanki. “Sana bir sey 
söyleyeceğiz Metehan” dediklerinde bir oturuma çağırıldı-
ğımı hissetmiş, yanlış bir şey yaptığım kanısına varmıştım:

- Sana bir şey söyleyeceğiz Metehan! 
- …
- Biliyor musun, sen yürürken kırıtıyorsun!
 - ...

O gün dersler nasıl bitti, annemin yanına nasıl gittim, 
olanları hangi cesaretle ona nasıl anlattım hatırlamıyorum. 
Anneme anlattıktan sonra o bu yaşananları kendi süzge-
cinden nasıl geçirdi de bana şöyle söyledi hiç bilemiyorum:

- Ama sen de yolda yürürken sekmekten vazgeç! Biraz 
düz yürü.

Şahin Adam orada sustu. Konuşmamayı ve bir daha hiç 
uçmamayı tercih etti.

Bundan sonrası liseye kadar sokaklarda yürürken kırıtıp 
kırıtmadığımı anlamak için mağaza vitrinlerindeki yansı-
mama bakmakla geçti. Bunu hiç unutamam. İlkokulda bu 
yaşadıklarımı acıyla anıyorum ama merak etmeyin, bu o 
kadar da çok acıtmadı, daha ortaokul varmış.
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Çalışkan ve başarılı çocuk olmaya devam ettim. Cinsel-
liğimi ve bedenimi sınıftaki diğer oğlanlardan geç fark 
ettiğim, hepsi tarafından anlaşılıyordu. Ben de onları 
kolay kolay yanıma yaklaştırmıyor, onlarla arkadaşlık 
etmiyordum. Aralarında çok beğendiğim oğlanlar vardı 
ama bunu düşünmek bile yanlıştı, ben yine en iyisi başarılı 
kızlarla ders aralarında not paylaşmalı, onlarla konuşma-
lıydım. Yürürken mağaza vitrinlerini ayna yapıp bedenimi 
kontrol ediyor, kırıtmadan yürüme çalışmalarıma devam 
ediyordum.

En sevdiğim derslerden biri olan İş-Teknik dersinde, hoca-
nın kendi projelerimiz üstünde yalnız çalışma fırsatını 
verdiği zamanlarda, sınıftaki oğlanların durumu fırsat bilip 
yanıma yanaşarak yaptığı cinselliğim odaklı zorbalıklarını 
bu yazıda paylaşmaya sanırım hala cesaretim yok.

Lise başlıyor, yeni bir sayfa

Annem subay olmam için çok uğraştı. Ben hımbıl bir 
çocuk olarak beden eğitimi sınavlarından ne kadar kaldıy-
sam da, o bir şekilde torpil buldu. Ben de ikinci aşama 
yazılı sınavlarda inadına rastgele loto oynadım. Başka ne 
yapacaktım o kadar askerin içinde, nasıl ifade edecektim 
kendimi? Asker olmadım. Türkiye’nin ekol okullarından 
birine diploma notuyla girdim, girdiğim okul bir erkek 
lisesiydi.

Hemcinsleriyle bütün haftayı okulda çoğunlukla yatılı 
olarak geçirip cuma akşamları okuldan çıktıklarında önle-
rine gelen her şeyi yıkabilecek hatta Cem Yılmaz’ın dediği 
gibi “yıkayabilecek” güçte hisseden ergen erkek güruhunun 
taşkınlıkları hala aklımda. İyi ki benim mezun olduğum 
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senenin ardından okula kız öğrencileri de almaya başladılar 
da ortalık biraz sakinleşti.

Hayatımın en güzel senelerinin bir kısmını lisede yaşa-
dım. Çok güzel arkadaşlıklarım ve çok değerli hocalarım 
oldu. Eşcinsel kimliğimi kendim bile kabul etmemiştim 
ama duygularım çok yüksekti. Hala çalışkandım, tiyatro 
çalışmalarında ve önemli günlerde sahne üstünde kendimi 
göstermekten geri durmuyordum. Kabul de görüyordum. 
Makbul öğrenciydim. Yalnız bir konu vardı, tanık oldu-
ğum ve bugün bile hala unutamadığım; okulda kendini 
benim gizleyebildiğim gibi gizle(ye)meyen bir çocuk 
feminenliğinden dolayı sürekli zorbalığa ve tacize maruz 
kalıyordu. Arkadaşlarım onunla alay ediyor, her fırsatta 
yeniyetme erkeklik performanslarını onun üzerinde sergi-
liyorlardı.

Ben ne yaptım?  

Sustum. 
O yokmuş gibi davrandım. 
Ben onun gibi değilmişim gibi davrandım.
En sevdiğim arkadaşlarım arkasından bağırdıklarında 
sesimi çıkaramadım.
Özür dilerim arkadaşım, yeteri kadar güçlü olamadığım 
için.
Ama biliyor musun? Bizden güçlü bir nesil var artık okul-
larda susmayan.
Zaten bizim arkadaşlarımız da çocuklarının arkasından o 
veya bu nedenle bağırılmasını istemezler şimdi.
 
Onlar da büyüdüler değil mi?
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Bugün

Çoğumuz bir şekilde yaşıtlarımızın zorbalıklarına maruz 
kaldık, kalıyoruz. Şişman, gözlüklü, öğrenme zorluğu 
çeken, öteki olduğumuz için. Bu zorbalıklardan biz 
LGBTİ+lar da nasibimize düşeni almaya devam ediyo-
ruz. Zorbalığın faili olmamakla seyircisi olmak arasında 
çok ince bir çizgi var. Benim nezdimde sesini çıkarma-
mak, suça ortak olmak ile aynı şey. İşte bunun için, size 
en başta söylediğim gibi bu aslında sessizliğin hikayesi. O 
sıralarda otururken, haksızlıklara karşı çıkmak için yeteri 
kadar yüreklendirilmedik. Bu zorbalığın yanlış olduğunu 
söyleyen eğitimcilerimiz çok azdı, bugün baktığımda onları 
anlayabiliyorum. Tek bildiğim, bugün yeni bir gelecek 
kuracaksak, bunu ailelerle ve öğretmenlerle beraber yapa-
cağız. Ben hala LGBTİ+ İnsan Hakları için mücadele 
ediyorsam, bunun bir sebebi de, bugüne kadar o arkada-
şımdan özür dileyememiş olmamdır. 

Özür dilerim arkadaşım.
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OLANAKSIZI İSTEMEK

Doğup büyüdüğüm yer bana artık yabancı. Gidemiyo-
rum; her seferinde daha fazla acıyla yüzleşmem gerekiyor 
ve bu beni yaşım büyüdükçe yoruyor. Hayatımı sürekli 
yeni bir yerde var olmaya çalışarak geçirdim. Son birkaç 
yıldır, bir şekilde de olsa, kendimi İstanbul’a sabitledim. 
Hayatımın en zorlu vakitlerine de şahit oldum burada, en 
güzel zamanlarına da. Benden olan, beni anlayan insanlarla 
karşılaştığım ve kendimi herhangi bir kalıba sokmadan 
rahatlıkla var edebildiğim bir alan yarattım kendime. Ne 
dediğimi sorgulamadığım, bilmediklerimden bolca öğren-
diğim, deneyimlerimin önemli olduğunu hissettiğim bir 
dünya. Nasıl bırakabilirim burayı diye düşünüyordum 
epeydir. Bırakmayı istemiyorum çünkü. 

Türkiye’nin her bölgesinde çalıştım, birçok bölgesinde de 
işim gereği yaşama şansı elde ettim. Hepsinden öğrendi-
ğim şu oldu, nereye gidersem gideyim, nerede yaşarsam 
yaşayayım, ben bulunduğum yerin ‘delisi’ olarak kabul 
ediliyordum. Toplum dediğimiz yapı, benim farklılığımı 
biliyor, beni ya ‘mahallenin delisi’ ya da ‘bizim çocuk bu 
ya’ diye görüyordu çünkü onların istediği gibi yaşayıp 
göze batmamak için elimden geleni yapıyordum. İçimde 
sürekli “Ya bir şey söylenirse benimle ilgili, ya evim bası-
lırsa, öldürülürsem” korkusu vardı. Tüm bunlar berabe-
rinde muazzam bir güvensizlik ve yalnızlığı beraberinde 
getirdi. İçinde bulunduğum yaşta, halen birisiyle ortak bir 
hayat kurmayı düşünmek dahi beni ürpertiyor. İnsanlarla 
ilişkilenirken korkuyorum. Karşımdakine güvenene kadar, 
benden vazgeçilmiş oluyor. O kadar kalın ve sert ki artık 
duvarlarım, ben bile kendime erişmekte zorlanıyorum. 
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Epey uzun zaman önce çalıştığım yerde işe başlayan birine 
hafiften tutulmuştum. Farkındaydı, beğenilmek hoşuna 
gidiyordu. Galiba o da benden hoşlanıyor ancak bir hem-
cinsinden hoşlandığını kabul edemiyordu. Bir yıl kadar 
birlikte çalıştık. Tüm sigara molalarımızı beraber veriyor, 
öğlen yemeklerimizi beraber yiyorduk. Akşam herkes 
kendi yoluna ama. Aramızda sanki kimsenin bilmediği, 
şüphelenmediği gizli bir anlaşma vardı. Masalarımız uzak 
olsa da, birbirimizi rahatlıkla görmeye müsaade ediyordu, 
herhangi bir şeye ihtiyaç duymaksızın bakışarak rahatlıkla 
anlaşabiliyorduk. 

Çalıştığım birim bir arka sokakta başka bir yere geçince, 
dokuz saatlik mesailerimiz de ayrıldı. Dosya getirileceği 
zaman dosyaları işi olmamasına rağmen hep o getiriyordu 
böylece hem birbirimizi görme şansımız oluyordu, hem 
de birlikte sigara içebiliyorduk. Sigara içme alanımız yeni 
yerde, arka balkondaydı ve kapalı bir balkon olduğu için, 
oradayken kimse bizi görmüyordu. Yeni ofisteki birkaç 
arkadaşım durumu anlamış olacaktı ki, o geldiğinde “Hadi 
siz sigara için” diyerek bizi yalnız bırakıyordu. Her sefe-
rinde heyecanlanıyordum sanki bir şey olacak, biz bir anda 
öpüşmeye başlayacağız ve kendimizden kıstığımız ne varsa 
hepsi kendini ortaya bırakacak. 

Sürekli işle ilgili konuşuyoruz, arada kendimizden de 
bahsediyoruz; neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz diye. 
Artık aramızda öyle bir gerilim vardı ki, sadece tek bir 
öpücük tüm gerilimi yok edecek ve bizi serbest bıraka-
caktı. Tabii ki öyle bir şey olmadı, hiçbir zaman. Bir gün 
ofise geldiğinde, elinde bir zarf vardı. Düğün davetiyesiyle 
gelmişti. Kalbimin ne kadar acıdığını tahmin edebilir 
misiniz, emin değilim. İçimden bir parça kopmuştu ve 
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kopan parçayı sadece ben görebiliyordum, belki de gözle-
rini benden kaçırmasaydı o da görebilecekti. Dosyaları bir 
daha o getirmedi, ben de almaya gitmedim. Sanki uzaktan 
uzağa var olan küçük balonumuz patlamıştı ve biz artık 
nefes alamıyorduk, daha doğrusu ben alamıyordum. Çok 
zorlandığımı hatırlıyorum, şimdi bile aklıma geldikçe 
içim biraz acır. 

Dedim ya ‘deli’ diyerek beni kabullenirlerdi. Hemen izin 
istedim bir hafta. Uzaklaşmam gerekiyordu, eski halime 
en yakın halime, kendime evrilmemin yolu uzaklaşmamdı. 
Gittim geldim, ancak kendimde bir değişiklik olmadı-
ğını fark ettim. Ne yaptım biliyor musunuz? İstifa ettim, 
tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek, kurduğum tüm 
düzeni iki satırlık bir yazıyla bitirip yeni bir yerde onun 
hatıralarının olmadığı, yüzünün anımsatıcısının olmadığı 
bir yaşama koştum. 

Gitmek iyi bir yol muydu yoksa kalsam farklı bir şey olma 
ihtimali var mıydı benim için, inanın hiç düşünmedim. 
Kalsaydım, kendime daha fazla acı çektirecektim ve haya-
tıma devam etmem çok zor olacaktı. Tek sebebim elbette 
ki o değildi. O sadece, içinde bulunduğum yerde ayakta 
durmama yardımcı olan bir yapıydı. O yapı da yıkılınca 
kalmamın bir değeri yokmuş gibi hissettim. 

Birkaç farklı yerde yaşadıktan sonra İstanbul’a geldiğimde 
beni buraya bağlayan, bunu ilk kez anlatabilmenin rahat-
lığıydı. Ne İstiklal’in güzelliği, ne Kız Kulesi, ne Maçka 
oturmaları. Yaşadığımı paylaşmak için yıllarca beklemiştim 
ve İstanbul hep ihtiyacını duyduğum, bana kabul veren 
gözlerle bakan insanları vermişti. En önemlisi ise, benim 
yaşadığıma benzer hikayeleri olan insanların var olması ve 
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benimle kendi hikayelerini paylaşmalarıydı. Odur budur 
sürekli buluşuyor, birbirimize destek oluyor ve dayanışı-
yoruz her konuda. Nasıl giderim ben buradan?
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     BİR KENDİNİ BULMA HİKAYESİ
       Can

‘92 yılının Mayıs ayında bir kız çocuğu olarak dünyaya 
gelmişim. Adımı Cansu koymuşlar. Herkesin çok sevdiği, 
bakmaya doyamadığı bembeyaz topaç gibi bir bebek-
mişim. Kocaeli İzmit’te küçük bir mahallede büyüdüm. 
Mahallenin “Erkek Fatma”sıydım. Mahalle maçları, 
boncuklu silahlar, bisiklet ve arabalar favori oyun ve oyun-
caklarımdı. 

Annem devlet hastanesinde memurdu, ben de ilkokula 
kadar her sabah onunla birlikte hastanenin kreşine gider-
dim. Çok küçük yaşta oraya başladığım için bakıcımı 
annem zanneder ve ona anne derdim. Kreşte en yakın 
arkadaşlarım yine erkeklerdi. Kız arkadaşlarla oynamaz, 
çoğu zaman muhatap bile olmazdım. 

İlkokula başladığımda bir hafta uyum sağlamakta zorlan-
dım. Mavi önlük altına annemin giydirdiği o dantelli 
çoraplar okuldan nefret etmem için yeterliydi. Ağabeyim 
son sınıftaydı. Tenefüslerde yanına gidip onun arkadaşla-
rıyla sosyalleşmeye başladım. Uyumlu ve zeki bir çocuk-
tum. Okula alışmaya başlamıştım. Dantelli çoraplarımın 
altına kramponlarımı giyip tenefüslerde erkek arkadaşla-
rımla top koşturmak en sevdiğim şeydi. 

Ortaokul yıllarımın sonlarına doğru farklı olduğum ve 
dünyada tek olduğum düşünceleri ağır basmaya başladı. 
İyice içine kapanan depresif biri oldum. Bunları kimseyle 
paylaşamıyordum. Yavaş yavaş göğüslerim belirginleşmeye 
başladı ve ilk adet günümü yaşadım. O gün sanki dünya 
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başıma yıkıldı. Geceleri sessiz sessiz ağlıyordum; ne yaşa-
dığımı, ne yapacağımı bilemiyordum.

Lise yıllarımı İzmit’in “Bermuda Şeytan Üçgeni” diye 
adlandırılan en tehlikeli üç mahallesinin tam ortasında 
yaşadım. Ergenliğin de vermiş olduğu özgüven ve cesa-
retle aileme zor dönemler yaşattım. Ağabeyim o zamanlar 
üniversiteydi. Çok sosyaldi, sürekli dışarıdaydı. Bugün 
oturup konuştuğumuzda, o döneme ait birbirimizle ilgili 
bilmediğimiz çok şey, birbirimizden haberimizin olmadığı 
kayıp bir zaman olduğunu görüyoruz. 

İlk aşkımı bulduğum, aileme açıldığım ve yardım istediğim 
zaman 15 yaşındaydım. Çok şanslıyım ki ne arkadaşlarım, 
ne de ailem bana sırtını çevirmedi. Annemin bu durumu 
kabullendiğini görmek uzun yıllarımı aldı ama yine de 
şanslıydım çünkü sorgusuz sualsiz durumumu anlayıp 
kabullenen bir ağabeyim vardı. O saatten sonra “Ne gere-
kiyorsa birlikte” diyerek elimden o tuttu. Bugün bu yaşıma 
en az zararla, en temkinli şekilde gelmemi ağabeyime 
borçluyum. O, hayattaki en büyük şansımdır. Ruhsal ve 
bedensel yönden kendimi bulma yolunda, ameliyatlarımda, 
kimlik sürecimde bıkmadan usanmadan yanımda olan tek 
destekçimdir. Her şey için en başta ona, sonra da 9 yıldır 
benimle birlikte yürüyen kız arkadaşıma ve aileme teşekkür 
ederim. Yaşadığım bu uzun süreçte tanıdığım doktorlara, 
psikologlara, bana büyük yardımları dokunan LİSTAG 
ailelerine ve kurucusuna sonsuz minnettarım. 
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Belgeselimizi internetten, www.benimcocugumbelgeseli.com  
web sitesindeki linkten izleyebilirsiniz.





Gökkuşağından Hikayeler adlı kitabımızda LGBTİ+ aileleri 
hikayelerini anlatıyorlar. Ücretsiz olarak temin etmek için 

info@listag.org adresine mail atabilirsiniz.





LGBTİ+ hakkında bilgi vermek ve farkındalığı arttırmak için 
hazırladığımız bu kitapçığı ücretsiz olarak temin etmek için 

info@listag.org adresine yazabilirsiniz.





Kabulleniş sürecindeki aileler ve yakınlari için hazırladığımız 
İLK ADIM kitabımızı ücretiz olarak temin etmek için  

info@listag.org adresine mail atabilirsiniz.
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