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Türk Tıp Öğrencileri Birliği
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), 1952 yılında ku-

rulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen 
Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü 
kuruluştur. Ülke çapında 85 tıp fakültesinde üye yerel tem-
silcileri mevcut ve bu sayı artmaktadır.

Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000’den fazla tıp 
fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlik-
te, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi oldu-
ğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyo-
nu) dahilinde 129 ülkede bulunan 140 Ulusal Üye Kuruluşu 
arasında Türkiye’yi temsil etmektedir.

Birlik; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp 
fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönül-
lülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş 
Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi 
olarak tanınan IFMSA’in Türkiye’deki temsilcisi konumun-
dadır

Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü pro-
jeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar; tıp 
eğitimi, halk sağlığı, insan hakları ve barış, üreme sağlığı, 
staj ve araştırma değişimi çalışma kollarıdır. Bunların yanın-
da kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimle-
riyle tıp öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır

Birliğin vizyonu, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğren-
cilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gös-
teren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve 
becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal 
ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kurulusu 
olmaktır.
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Merhaba Sevgili Okuyucu!

Sen SCORA Dergi’nin birbirinden güzel sayfaları arasında yolculuğuna
başlamadan önce sana kısaca dergimizden, kendimden ve takım
arkadaşlarımdan bahsetmek istedim.
Öncelikle dergimizden ve amacından biraz bahsetmek gerekirse bizler Türkçe
kaynak yetersizliği bulunan cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları üzerine tıp
öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin ulaşabileceği güvenli bir
kaynak-araç olmak; üyelerin kendilerini ifade edebileceği, savunuculuk ve
aktivizm faaliyetlerini yürütebileceği resmi multidisipliner bir platform
oluşturmak adına çeşitli alanlarda içerikler toplayarak dergimizi hazırlamayı
amaçladık. Bu sayımızda; pesketaryanlıktan drag tarihçesine, HPV’den 
 jinekolojik şiddete pek çok konuda katkıya yer verdik. Ayrıca Pozitif Yaşam
Derneği’nden Canberk Harmancı’yla yaptığımız röportajın, pozitif haberleri
derlediğimiz Haber Bülteni’nin, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında
derlediğimiz “Film Köşesi ve Kitap Köşesi”nin, hazırlarken eğlendiğimiz “Sanat
ve Magazin Haberleri”nin ve son olarak çok değerli fotoğraf ve çizimlerden
oluşan SCORA Sergi’nin çok hoşuna gidebileceği kanaatindeyiz!

  Peki, sen ve bu dergiyi hazırlayan ekip kimdir dersen benim dergi maceram
yazmayı öğrenmeden önce not kağıtlarına çizdiğim “moda dergileri” ile başladı
sanırım. Okula başladıktan sonra da çizmek kadar okumak ve yazmak da beni
hep büyüledi. Belki hayatımın çok zorlandığım dönemlerinin üstesinden
gelmeme bunlar yardımcı oldu diyebiliriz. Çeşitli amatör okul dergilerinde yer
aldıktan sonra geçen sene SCORA Dergi KÇG’ye seçildim. Hem gönüllüsü
olduğum SCORA’nın konularıyla ilgili çalışmak hem de bir dergi hazırlıyor olmak,
yani çok istediğim iki şeyi aynı anda yapıyor olmak, benim için inanılmaz
mutluluk verici bir deneyimdi. Bu sene de dergide ve SCORA’da yer almaya
devam etmek istedim ve ‘20-’21 SCORA Medya ve İletişim Koordinatörlüğü
pozisyonuna başvurdum. Şimdi yeni editörlerimizle dergi çıkarma işini yine
büyük bir heves ve mutlulukla yürütüyoruz. Editörlerimizin de kendi deneyimlerini
onların ağzından dinlemek için seni bir sonraki sayfalara yönlendiriyorum!
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 Son olarak başta iki senedir dergimiz için çalışıp çabalayan ve bize her zaman
yardımcı olan Bade olmak üzere tanıma fırsatı bulduğum için çok mutlu
olduğum bütün SCORA Ulusal Takımı’na, sene başından beri birlikte çalışmalar
yürütürken güzel dostluklar da inşa ettiğimiz SCORA Koordinatörlerine, geçen
sene birlikte çalışma fırsatı yakaladığım ve bu sayımızda yer alan bazı içeriklerin
düzenlenmesinde emekleri olan ‘19-’20 SCORA Dergi editörleri Buket, İrem,
Kadriye, Osman, Sıla ve Umut’a ve son olarak iyi ki bu sene onlarla hepimizin bu
kadar ilgisini çeken ortak bir paydada çalışma şansı yakaladım dediğim,
birbirinden yaratıcı fikirleriyle beni büyüleyen ve derginin çatısını oluşturan
‘20-’21 Dönemi SCORA Dergi editörleri Ayşe, Berke, Nida, Özge, Robin ve
Yağmur’a en derinden teşekkürlerimi iletiyorum.

Dergimizi büyük bir zevkle okuyacağını umuyorum. Dilersen bir sonraki
sayımıza sen de katkıda bulunarak ailemizin bir parçası olabilirsin!

Rengarenk günlere bilimle, sanatla, aktivizmle!

 
 

Zeynep Ece Ulusoy
'20-’21 SCORA Medya ve İletişim Koordinatörü
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Tıp fakültesine başladığım bu senenin başında SCORA’yı, savunduğu değerleri ve
savunuculuğunun ışığında dokunabildiği hayatları görmemle beraber bu çalışma
kolunda görev almam gerektiğini iliklerime kadar hissettim. Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı savunuculuğuna duyduğum derin tutkunun motivasyonuyla yerelim olan
Ankara TÖB’de LORA-A olarak görev aldım. Gerek yerelimde katıldığım
webinarlarda ve eğitimlerde gerek ulusalda katıldığım atölyelerde kendime CSÜS
bağlamında sayısız değerli bilgi kattım. Ancak her katıldığım webinarda aklımda şu
soru kalıyordu: “Acaba yeterince insana ulaşabiliyor muyuz?”. SCORA’da ele
aldığımız konuların hayatiliğini, değerlerimizin ancak ulaşabildiğimiz kadar çok
insana bilimin ışığıyla ve kapsayıcı savunculuğumuzla ulaştığımızda değişim
yaratabileceğini göz önünde bulundurduğumda aklımdaki sorunun cevabının
“Çabalıyoruz ama ulaştığımız insan sayısı henüz yeterli değil.” olduğuna kanaat
getirdim. CSÜS alanındaki en güncel bilgileri ve kullanımları içeren, bilimin ışığıyla
aydınlanmış dergimizin formatı sayesinde dergimiz sınırsız sayıda insana ulaşma
imkanına sahip, bu bağlamda SCORA Dergi aklımdaki soruların çözümü
niteliğinde. Aradığım çözüme ulaşmamın sağladığı tatmin ve dergide tanıma fırsatı
edindiğim herkesin tutkusunu görmem benim içimi inanılmaz bir umutla doldurdu.
Her şeyden çok umuda ihtiyacımız olan bu dönemde umarım ki SCORA Dergi
okuyucularımıza ışık tutar.

Ayşe Ece Karabulut

Öncelikle çok klasik bir şekilde kendimi tanıtayım. Merhaba, ben Berke, Hacettepe
TÖB’ün bu seneki LORA’sıyım. Aslında dergi bende bir huydur diyebilirim.
Üniversiteye gelene kadar ufak tefek katkılarla içinde bulunduğum minik okul
dergileriyle başladı bu huy. Kendimi ilk dergi insanı hissetmeye başladığım dönem
de geçen sene yaklaşık bu zamanlara denk geliyor. Pandemi başlamış eve tıkılmış
olsak da yerelimde çıkartmak için yola koyulduğumuz dergiyle tekrar motivasyon
dolmuştum. Daha aktif savunuculuk yapmaya başladığım bu senede, ulusal
takımımız ve koordinatörlerimizle SCORA’ya daha da bağlandım. Hatta planlarda
SCORA Dergi’yi gördüğüm andan itibaren kendimi burada hayal ettim. Ve sonunda
bu hayalin gerçekleştiği yerdeyiz. Çeşitli SCORA konularından sanat köşelerine;
renkli ve kapsayıcı olması için uğraştığımız dergimizde umarım çok eğlenir,
eğlenirken çok bilgilenirsiniz. İyi okumalar…

Berke Gündoğdu
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Hepinize merhabalar değerli SCORA Dergi okuyucuları. Ben Nida Can Aydın. Bülent
Ecevit TÖB’de bir sene LORA-A, bir sene LORA olarak görev aldım. Bu sene aktif
üye olarak yerelimde varlığımı sürdürüyorum. Eskiden beri içimde bir dergi çıkarma
veya herhangi bir gazetede köşe yazım olmasını isterdim. SCORA Dergi takımı beni
bu hayallerime ulaştırabildi. Medya açısından görsel medya ile aram pek olmasa
da yazı hazırlamayı çok seviyordum ve bu yüzden bu takıma başvurdum ve sizlere
en güzel içerikleri çıkarmak için takım arkadaşlarımla bir süredir çalışıyoruz.
Üniversite hayatımın başlangıcından beri SCORA konusunda çevremi kendi başıma
bilgilendirmenin zorluğunu yaşadıktan sonra dergi gibi bir medya unsurunu
kullanarak ulaşabildiğim toplulukları görünce gerçekten kendimi rahatlamış
hissediyorum ve kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Bu süreçte birlikte
çalıştığım takım arkadaşlarıma, Dergi Takımı Süpervizörümüz Bade’ye, içerik
katkısı yapan ve yapmayan bütün gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Umarız ki bu dergiden beklediğiniz her şeyi karşılayabilmişizdir. Hep birlikte
‘kırmızı’ günlere…

Mustafa Rob�n Kara

Öylece oturup dalgın dalgın düşünüyordum. “Hangi küçük çalışma grubu benim
için daha uygun?”. Küçük çalışma gruplarını tek tek incelerken her birine âşık
oluyordum. Sonra köşeden iki tanesi bana gülümsedi (tabi biz şu an biri
üzerinden konuşacağız) ve “Her konuyu seviyorsun hepsi üzerine çalışmaya ne
dersin?” diye bir fısıltı kulaklarımda çınladı. Baktıkça baktım ve içimdeki küçük
melek çoktan sanatsal bir şeyler çiziktirmeye başlamıştı bile.
Küçük çalışma grubuna girmem ve takım arkadaşlarımla tanışmamla her şey
daha da güzel bir hal aldı. Koordinatörümüz ve süpervizörümüz eşliğinde
konuştukça konuştuk paylaştıkça paylaştık ve rengarenk olduk. İnanılmaz güzel
bu insanları eğer onayları dahilindeyse buradan öpüyorum. Sizinle çalışmak
benim için bir onur. 

N�da Can Aydın
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Merhaba, ben Özge. Medya ve internet yoluyla bilgi paylaşımına açık olmanın ve
insanlarla bilgi alışverişi yapmanın bizi ne kadar olumlu etkilediğini fark etmemle
birlikte geniş çaplı bir projede yer almak istedim. Elektronik paylaşım yoluyla
savunuculuk yapmak, insanların duygu ve düşüncelerine ortak olmak, evden
çıkamadığımız bu zamanlarda birçok kişiye ulaşabilmek, aynı zamanda bu
süreçte yepyeni kazanımlar edinmek... Birinci sınıfta okumam ve şimdiye kadar
SCORA altında yalnızca asistanlık yapmış olmamdan dolayı, gruplarımıza KÇG
bildirisi atıldığında başvuru yapmak için çok çekinmiştim. Ancak ekip
arkadaşlarımı tanıdıkça, onlarla vakit geçirdikçe, çalışmalarını bizimle paylaşırken
gösterdikleri gayret, motivasyon ve özveriyi gördükçe bu fırsatı kaçırmadığım için
seviniyorum.
Dergimizin ilk sayısına ulaşan okur; sizlerin sesi olmak, sizlerle birlikte
paylaşımlar yapmak ekibimize mutluluk veriyor. Devamı için sabırsızlanıyor, daha
da fazla kişiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

Yağmur Duraklı

Özge Sekreter

Merhaba ben Yağmur. Trakya TÖB’de SCORA asistanı olarak görev yapmaktayım.
SCORA Dergi’ye yazı yazarken gerçekten hem eğlendim hem de bilgilendim. Hep
araştırmak istediğim ama zaman bulamadığım konulara daha derince inceleme
fırsatı buldum ve bana çok şey kattığını söyleyebilirim <3
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Sevgi l i  SCORA Dergi  Okuyucusu,  

Sonunda bu hitabı  yapabi lmenin büyük heyecanını  ve biraz

da burukluğunu yaşamaktayım. İç imde çok büyük sızı

yaratan ik i  y ı ldır  emek verdiğim/verdiğimiz bu derginin

sonunda i lk  mahsulünü vermesinin coşkusuyla bu yazıyı

kaleme almaktayım.

Lise hayatımda başlayan okur yazarl ığım birçok amatör

dergide editör lük yaparak devam ett i .  CSÜS ve haklar ına

olan akt iv izm sevdamla sanata düşkünlüğüm harmanlanıp

19-20 döneminde SCORA Medya ve İ let iş im Koordinatör lüğü

i le iş i tsel  ve görsel  akt iv izmin buluştuğu bir  SCORA için

çal ışmalara başladık.  İ lk  defa açı lan ve okuyor olduğunuz

i lk  sayıya altyapı  sağlayan 19-20 Dönemi SCORA Dergi  KÇG

ile birçok içer ik  ve çıkt ı  sağlayıp büyük heyecanla tasarım

noktasına er işmişt ik  k i  pandemi herkesi  olduğu gibi  biz i  de

yıpratmışt ı  ve i lk  çıkt ıy ı  ç ıkarmak bu zamana kadar sürdü.

Bu noktada hiçbir  pişmanl ığımın ve üzüntümün olmadığını

siz lere bel i r tebi l i r im çünkü 19-20 ve 20-21 dönemler inin

muhteşem harmanıyla en iy i  şeki lde iç ime sinen rengarenk,

kapsayıcı ,  s imler le ve büyük emekle süslediğimiz SCORA

Dergi  i le  karşınızdayız!  

Dergimizde her  tür lü içer ik le karşı laşabi l i rs iniz ,  b iz

TurkMSIC gönül lüler i  g ibi  dergimizin de sıradan olmamasını

bir  dergiden daha fazlası  olmasını  amaçladık.  Bu sebeple

dergimizde sadece makale ve yazı  deği l ;  sergi ,  bülten,  ş i i r ,

k iş isel  deneyimler ,  s inema,  t iyatro ,  k i tap yorumları  gibi

birçok katkıy la rengarenk bir  dergi  ç ıkardık!  Bir  sonraki

sayıda siz okuyucular ımızı  da içer ik  katkı lar ınız la görmeyi

çok ister iz !

2020-2021 TURKM
SIC

 N
O

RA
-A

19-20 SC
O

RA
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ERG
İ Koordinatörü

deniz bade karakaş

uremesagl ig i tak imi@turkmsic.net
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Son olarak bayrağı  benden devralmış ve en iy i  şeki lde

yürüten bir ic ik  SCORA Dergi  Koordinatörümüz Zeynep’e ;

asla buluşamadığımız ama her zaman yanımda olan SCORA

Ulusal  Takımı ’na;  Best i ,  Bora,  Lara,  Murat ’a ,19-20

döneminde süpervizorüm 20-21 döneminde NORA’m olan 2

yı ldır  bana bayrak tesl imi  yapan her zaman (takım)

arkadaşım olan Burak’a ,  UT’mizin ener j is i  SCORA

Koordinatör ler i  Ege Mert ,  Ertuğrul ,  Eylül ,  F i ruze’ye,  geçen

sene koordinatör ler i  olduğum canım takımım ‘19- ’20 SCORA

Dergi  editör ler i  Buket ,  İ rem, Kadriye ,  Osman,  Sı la ve Umut’a

ve onlar  olmasa dergi  olmazdı  diyebi leceğim bu derginin

sonuçlanmasındaki  çal ışkan kar ıncalar ı  olan gördüğüm en

üretken takım ‘20- ’21 Dönemi SCORA Dergi  editör ler i  Ayşe,

Berke,  Nida,  Özge,  Robin ve Yağmur’a ve en son olarak

SCORA Dergi ’ye değerini  katan siz sevgi l i  okuyucular ımıza

en der inden teşekkürler imi  i let iyorum.

Bütün okuyucularımıza cinsel l iğin tabu olmadığı ,

dışlanmadığı ,  bireysel  huzur ve mutluluğun bol  olduğu bir

dönem di ler im.

Rengarenk günlere bi l imle,  sanatla,  aktivizmle!

Deniz Bade Karakaş (bademşekeri)  |  2020-2021 Cinsel

Sağlık ve Üreme Sağlığı  Ulusal  Asistanı
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Sevgi l i  Okuyucular ,

Cinsel  Sağl ık ve Üreme Sağlığı  a lanında güveni l i r ,

kapsayıcı ,  u laşı l ı r  b i r  kaynak oluşturmak ve insanların

kendi ler in i  güvenle i fade edebi leceği  b i r  p lat form sunmak

için oluşturmayı hedef lediğimiz dergimize öncel ik le hoş

geldiniz!

2018-2019 Dönemi Cinsel  Sağl ık ve Üreme Sağlığı  Çal ışma

Kolu Medya ve İ let iş im Koordinatörü olduğum dönem

SCORA Dergi  f ikr imiz yeni  yeni  f i l iz lenmişt i .  

Derginin ası l  temel ler in i  ise 2019-2020 dönemi SCORA

Dergi  Küçük Çalışma Grubu i le c iddi  b i r  çal ışmayla atmış

olduk. Bu dönem Dergi  KÇG'nin süpervizör lüğünü

yapıyordum, Medya ve İ let iş im Koordinatörümüz Sevgi l i

Bade ve KÇG Üyeler i  i le c iddi  çal ışmalar yapmış,

röportaj larda bulunmuş ve birçok yazı  katkısı  a lmışt ık.

Ancak bazı yaşanan teknik problemler nedeniy le dergimiz

paylaşım aşamasına gelmemişt i .

 

20
20

-2
02

1 
TU

RK
M

SI
C

 N
O

RA

nora@turkmsic.net   
   

  B
UR

AK
 ş

EN
OC

AK

SCORA DERGİ  |  SAYI  108



20
20

-2
02

1 
TU

RK
M

SI
C

 N
O

RA

2020-2021 Dönemi Cinsel  Sağl ık ve Üreme Sağlığı  Ulusal

Yönet ic is i  o larak savunuculuğumuzun sanatsal  ve bası l ı

paylaşımı olan SCORA Dergimizin i lk  sayısını  n ihayet

çıkarabi l iyor olmanın hakl ı  mut lu luğunu yaşıyorum!

Dergimizde her türde yazı (bi l imsel  makale,  k i tap/ f i lm/diz i

yorumu, röportaj lar ,  deneme, düşünce yazısı  ya da kiş isel

deneyim/anı. . . ) ,  ç iz im ve fotoğraf ,  v ideo ya da di j i ta l  dergi

formatına uygun her şeyi  bulabi lmenizi  hedef l iyoruz.  

Katkı  sağlayan tüm yazar lar ımıza teşekkür ediyorum.

Sonraki  sayı lar ımıza da diğer gönül lü ler imizin katkı lar ını

heyecanla ve merakla bekl iyorum!

Bu süreçte dergimizin hayata geçmesinde katkısı  bulunan

2019-2020 Dergi  KÇG'ye teşekkür ler imi i let iyorum. 2020-

2021 Dergi  KÇG ekibimiz Ayşe, Berke, Nida, Özge, Robin,

Yağmur,  Koordinatörümüz Zeynep ve Süpervizörümüz Bade,

verdiğiniz emeklere sağl ık!  Har ika bir  çal ışma çıkart t ığınızı

görüyorum ve tekrar tebr ik ediyorum.

Son olarak ulusal  takımımdan, Bade, Best i ,  Bora,  Lara ve

Murat;  Koordinatör ler imizden, Ertuğrul ,  Ege, Eylül ,  Firuze,

Zeynep; Tüm KÇG Ekipler imize sevgi ler imi i letmek ve bu

dönemi daha güzel  hale get i rd ik ler i  iç in teşekkür etmek

ist iyorum, iy i  k i  varsınız!

Cinsel  Sağl ık ve Üreme Sağlığı  Ulusal  Direktörü |  Burak

Şenocak

nora@turkmsic.net   
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SCORA
SERGİ

Irmak Pirbudak -"Vulva"
Aydın Adnan Menderes TÖB

Zeynep Ayta- Fotoğraf Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji

Sergimizi QR kodu okutarak
ya da buraya tıklayarak

gezebilirsiniz.
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Cinsiyet kimliği disforisi; bedensel cinsiyetin,
cinsiyet kimliğiyle uyumlu olmaması hâlidir.
Kişi kendini, bedeninin yansıttığı cinsiyette
hissetmez ve mevcut biyolojik cinsiyetinin
fizyolojik yansımalarından rahatsızlık duyar.1
Bu durum çoğunlukla karşı cinsiyetten olma
isteği olarak ortaya çıksa da sadece biyolojik
cinsiyetten rahatsız olma hâli de olabilir. Aynı
zamanda biyolojik cinsiyetin normlarına
uymayan davranışlar olarak tanımlanan
cinsiyet uyumsuzluğunun cinsiyet kimliği
disforisinden farklı olduğunu unutmamak
gerekir.2 Bunun yanı sıra cinsiyet kimliği ve
cinsel yönelimin de, cinsel kimliğin farklı iki
boyutu olduğu göz önünde bulundurulmalı ve
bu bağlamda eşcinsellerde cinsiyet kimliği
disforisi olduğu yanılgısına düşülmemelidir.3

Cinsiyet kimliği disforisi çocuklarda, gençlerde
ve yetişkinlerde olmak üzere farklı zamanlarda
kendini belli edebilmekte ancak kişinin kendisi
bunu baskılar ve sosyal çevresi de fark
etmezse tanısı daha geç konulabilmektedir.
Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından
hazırlanmış olan Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders(DSM-5) -Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El
Kitabı-’nınin tanı kriterleri çocuklar ve
yetişkinler için farklı sürelerde
değerlendirilmek üzere spesifik tanısal
özellikler tanımlamıştır. 

Cinsiyet kimliği disforisine tam olarak neyin
neden olduğu bilinmemekle beraber, farklı
cinsel gelişim bozukluğu sendromlarının
disforiye eşlik ettiği söylenebilir. Örneğin
konjenital adrenal hiperplazi tiplerinden biri
olan 17 alfa hidroksilaz enzimi eksikliği;
düşük androjen seviyesine ve bu nedenle
de yüksek adrenokortikotropik hormon
seviyelerine neden olmaktadır. Bu durum
sonucunda da erkeklerde genital belirsizlik
söz konusu olabilir.4 Androjen duyarsızlığı
sendromu da erkek bireyin erkeklik
hormonlarına dirençli olması halidir ki bu
durumda genetik olarak cinsiyeti erkek olan
birey kadınsal fiziksel özellikler gösterir.5
Bunların yanı sıra anormal prenatal
androjen ekspozürünün de cinsiyet kimliği
disforisine sebep olabileceği
düşünülmektedir.6 

CİNSİYET KİMLİĞİ
DİSFORİSİ: BİR “KENDİNE
KARŞI KENDİN OLMA”
MÜCADELESİ

CEMRE KILIÇARSLAN - BAŞKENT TÖB

SCORA DERGİ  |  SAYI  11 1



CiCinsiyet kimliği disforisinin tedavisinde kesin kuralları olan yöntemler bulunmamaktadır.
Tedavinin asıl amacı, kişinin hissettiği rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu
bağlamda kişiye eğer kendisi isterse, kendini tanımladığı cinsiyete yönelik hormon tedavisi
ve/veya cinsiyet uyum cerrahisi uygulanabilir. Bu kararlar sürecinde bireyin ve yakın sosyal
çevresinin terapiye ve profesyonel danışmanlığa başvurması, sürecin daha sağlıklı
yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda yapılacak terapinin amacı; kişiyi bir tarafı
seçmeye zorlamak değil, bireyin kendini rahatça keşfedebileceği ve ifade edebileceği bir
ortam yaratmak olacaktır. Kişi, terapistin de yönlendirmeleriyle kendisi için doğru olan
çözümleri ve istekleri açıkça dile getirebilecektir.6 Günümüzde transların maruz kaldığı
ayrımcılık, dışlanma, damgalanma; disforinin sosyal rahatsızlık yönünü ön plana
çıkartmaktadır. Kişi zaten kendi bedeniyle ilgili yaşadığı hoşnutsuzluğu, aynı zamanda
sosyal ilişkilerinde de yaşamaya mahkum kalır. Bu durum da bireyde kendiyle ilgili olumsuz
bir algıya sebebiyet vererek; kişide depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıkları
tetikleyebilir. Bu noktada tedavinin önemli bir parçası da sosyal çevrede maruz bırakılan
ayrımcılıkla başa çıkma yöntemi olacaktır. Kişinin kendisiyle ilgili tanımlamalar yapma
süreci yeterince zorluyken, sosyal dışlanma ve damgalanmanın intihara sürükleyici
olabileceği de düşünüldüğünde, sosyal çevre etkilerinin önemli ve yaralayıcı olduğu gerçeği
unutulmamalıdır. 

Cinsiyet kimliği disforisi, birçok faktörün aynı
anda değerlendirilmesi gereken karmaşık bir
durum olmakla beraber toplumun rolü bu
konudaki en önemli faktördür. Kişi tam da kendini
tanımlamaya çalışırken toplumun bu tanımı
dışlaması veya hor görmesi; kişinin kendisini
yetersiz ve sevilmeyen olarak görmesine, bu
doğrultuda ilişkisel ve ruhsal problemler
yaşamasına ve hatta intihara sebebiyet
verebilmektedir. Bu noktada “kendine karşı kendi
olma mücadelesi veren” kişi aynı zamanda
topluma karşı da bir mücadele vermeye
başlamak durumunda kalır. Kimliğini sosyal çevre
üzerinden tanımlayan ve kanıtlayan varlıklar
olarak, kabul görmeyen bir tanımla var olmaya
çalışan bireylere saygı duymanın, destek
olmanın, aslında tedavinin temelini oluşturacağını
unutmamalıyız. Şimdi sizlere soruyorum; kendi
bedeninizde rahatsız hissetmek, kendiniz
olduğunuz için kabul görmemek nasıl olurdu? 

Kaynakça
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“Oğlumu aldınız benden!”
Ve ben vahşi ana, güz millerini tanırım
Ağaç kabuklarındaki karıncaları, gökteki yıldızları
Denizdeki balığın pulları olurum bazen, yüzgeçleri
Bazen gökteki fırtına kuşunun fildişi renkli kanatları
Bir gün saklamıştım oğlumu, öylesine bir gün
Bir denize, siyah kumun içerisinde uyuyan annenin göğsünün içine, kuğunun kırılışına,
gökyüzünün içerisine ve gök gürültüsüne aynı zamanda
Ve siz onu benden çaldınız, ben ayın doğurduğu kız La Luna
Sizden öcümü alacağım, gözyaşlarım dökülecek kalbinizde söndürülen bir lav tabakası gibi,
Şehrinizde küçük bedenler ölecek, küçük zihinler
Ben La Luna
Göğsümde uyuyan ay ışığını çaldınız .

LA LUNA
Berkay İçen  X Ege Ün�vers�tes� Felsefe
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La Luna ,
Ayın hırçın dansçı kızlarıyla aramaya çıktık oğlumu. Tüm oğulları bulduk, tüm
oğullar her yerde
Ağaçlar oğullardan yapılmış, yer tabakasının pürüzü ve göğün mavi şamdanı
Aklınıza gelen her türlü imge oğuldan yapılmış
Ama benim oğlumun saçları sarı ve boynunda inci bir kolye vardı, benim oğlumun
oğulluğu gizildi, bir isim vermiştim ona
Bir isim… Neydi o isim, neydi o isim?
İnci kolyeli oğlumun adının sizin dünyanızda karşılığı yoktu. Benim göğsümün sizin
dünyanızda bir karşılığı yoktu
Yüzümün bir karşılığı yoktu, bir buğu görürdünüz dişillik gördüğünüzde
Bu gece dolunayım ve benim dansçı kızlarımla oğlumu ararız her yerde
Çalgılar eşliğinde ve fok balıklarının kürklerini giyip çıkarız aranıza
Çalgılar eşliğinde Mona Lisa oluruz, izlersiniz bizi
İzlersiniz ama anlamazsınız
Anlam ötededir, zihnin küçük kutucuğunda
Ve ben La Luna
Hiçbir zihinde anlam bulamamış ay imgesi olarak
Sana yalvarıyorum
Oğlumu bul, düşlerinde, gün dönümünde
Oğlumu hatırla, onu anımsa.... bir ağacın gölgesine evrilip saklanıyor mu sizden,
olmak istemediği şeylerden mi saklanıyor
Belki de kıştan saklanıyor
Sizin mızraklarınızdan, adıllarınızdan saklanıyor
Tapınaklarınızdan ve tanrılarınızdan belki de...

“La Luna, La Luna! “
Güneşin oğlu çağırır beni, erilliğin simgesi ve parıltı
İşte o sizin tüm eylemlerinizin izlencesi
Sizden gizlenmesi gerek kalmayan bir oğul o
Günün her diliminde sizinle
Ve gökyüzü örttüğünde kendini siyah bir pelerinle
Yerini bırakır bana
Beyaz örtülü gelinine, ancak sorduğumda oğlumu ona
Söylemedi hiçbir şey
Bir iklim ve iklim bozulması değildi söyledikleri
Söyledikleri asırlardır kalbimde ve zihnimde hissettiğim boşluktu.
Söyledikleri kendime söylediklerime benziyordu, bir amnezi çiçeği
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Acilen beyaz bir odaya aldılar beni Tanrılar
Bir amnezya doğuruyordum tropik bir iklimde bulunan tapınakta, işte o an
oğlumu görmüş olabilirdim
Bir saydamlık uğradı odama,
Bir saydamlık...
Adım gibi.
Ve sana seslendiğimde güneşin oğlu, kimse duymadı beni oysa senin sesini
duyar tüm deriler, tüm kafatasıları geçirir bu yankıyı
Oysa benim sesim silik bir çizgi gibi çarpıp geri döner krizin ortasına
Bir medyum zıplar belki gecenin ortasına, belki bir peri uğrar geceleri odana,
belki de bir deniz kızıyla sevişirsin hülyanda
Ancak gecenin sesi duyulmaz, geceleri olanlar zihinlerde olmuş bitmiş olandır,
gündüz hiçbir karşılığı yoktur geceleyin olanların.
Sizin tapınağınızın görkemli duvarında, bir çizik dahi olamayan La Luna...

İşte, işte zihnimde büyüyen amnezi çiçeği
Bir tren yürür belki de bir ten yürür
Öylesine bir geçiş, diğer yarısına zihnin
Vahşi sarmaşıkların sardığı hırçın ikiz.
Oğlumu gösterdi düşsel evren bana bu gece, bir ışıltılı kutuda gösterdi onu
Soluk bir pencerenin dibine çöküşünü gördüm gölgemin daha o kutuyu açmadan
İnci kolyeli oğlanlar anneleri tarafından dahi unutulurlar karanlık gök pençesinin
sandığında,
İnci kolyeli oğlanlar nefessiz ölmeye mahkumdurlar
o sandığın içerisinde
Ve onu o kutudan çıkarıp koyduğumda tek tek kemiklerini yere, kutsal bir tutkal
dilendim tinsel güçten
Onu yeniden bir araya getirecek ve yine yıldızların arasında koşmasını
sağlayacak
Ve uçurmasını bir kuyruklu yıldızı saçlarımın arketipik alanında
Güneşin oğlu söyledi onu yapıştıracak tek tutkalın zaten onu ayrıştıran kaos
olduğunu 
Ve ayın dans eden kızlarına hediye edip tüm parçalarımı, keşfedilecek tüm ruh
bölgelerimi
Onların gözyaşlarının oluşturduğu nehirde sürükleneceğim... Hafıza ve unutuşun
acıyan nehrinde...
Hiç isim koyulmamış,
Hiç oğlu olmamış bir öz olarak.
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S C O R A  B Ü L T E N
G Ö K K U Ş A Ğ I N I N  A L T I N D A  B İ R  Y A Ş A M  M Ü M K Ü N !

Türkiye'den Haberler

İÇERİK

Dünyadan Haberler

İlkler

Her gün mü kötü haberler duyarız? Her gün mü üzülür aileler?
Aşk insanı yozlaştırır mı peki? Bunları zaten sık sık duyuyoruz.
Bıktık kötü haber almaktan artık.  Biz de SCORA Dergi olarak bu
duruma bir çare olması, artık haberlere duyarsızlaşmayı önlemek
adına dünyada hâlâ güzel olayların da yaşandığını göstermek
istedik. Biz hazırlarken umutla dolduk, umarız ki sizlerle de aynı
duyguları paylaşıyor oluruz.

N�da Can AYDIN-
Bülent Ecev�t TÖB
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Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
(TAPV); uzun yıllar boyunca Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde yaptığı araştırmalar
sonucunda, insanların cinsel sağlık ve üreme
sağlığı hizmetlerinden yeterince
yararlanamadığı sonucuna vardı. Son
yıllarda artan mülteci nüfusu ile cinsel sağlık
hizmetinden yeterince yararlanamamanın
sebebini altyapı yetersizlikleri, dil ve kültür
farklılığına bağlamıştır. Hak ihlallerinin daha
fazla yaşanmaması için “Cinsel Haklar/
Üreme Hakları ve Savunuculuğu” alanında
proje duyurusu yaparak bu konularda
farkındalığı arttırmayı ve hak temelli
savunuculuğu yaymayı amaçlamışlardır.   
 (18 Aralık 2018,Tapv.org.tr) CİSÜ
Platformu ise aynı konuda savunuculuk ve
araştırma çalışmalarıyla kendi projesini
yönetmeyi planlamaktadır.(2 Ekim
2020,Tapv.org.tr) Projelerin başarıya
ulaşması dileklerimizle yeni haberimize
geçelim.

Konu haklar oldu mu çizgimiz kesindir ve hiçbir
şekilde kimsenin, herhangi bir hakkından taviz
vermesini bekleyemeyiz. Ne yazık ki oldukça
benmerkezci bazı varlıklar olduğu için, bazı kimseler
en temel haklarından yararlanamaz hâle
gelebiliyorlar. Bunun olmaması için çabalayan
insanlar, kurumlar olduğu müddetçe yaşama olan
umutlarımız daha da artıyor. Konu haklar olunca bu
konuda çalışan birkaç kurumdan ve bu sıralar
gerçekleştirmeye çalıştıkları bazı projelerden
bahsetmemek olmaz. Fransa’nın Türkiye
Büyükelçiliği ve Institut Français, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve kadına karşı şiddetle mücadele
kapsamında proje çağrısında bulundu. Bu çağrı, bu
konuda çalışan tüm STK’lere açık ve bir miktar
maddi destek de içermektedir.(12 Mart
2021,Milliyet.com)

Türk�ye'den Projeler
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2020 yılında Kırmızı Şemsiye, 17 Mayıs
Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi
Karşıtı Gün için ‘Trans Seks İşçilerinin İnsan
Hakları’ temalı bir kampanya düzenledi.
Kampanyanın amacının trans seks işçilerinin
maruz bırakıldığı ayrımcılık, şiddet ve nefret
suçlarına dikkat çekmek ve farkındalık
yaratmak olduğu duyuruldu. Çeşitli tasarımcı
ve gönüllüler kampanyaya destek olmak
amacıyla #IDAHOBIT2020 etiketiyle sosyal
medya kanallarından bir sürü resim paylaştı.
Resimlerden bazılarına Kırmızı Şemsiye’nin
internet sayfasından ulaşabilirsiniz.(17
Mayıs 2020,kirmizisemsiye.org)

Dünyanın her yerine ürün taşımacılığı gayesiyle
kurulan Amazon şirketi şu an birden fazla alanda
diğer şirketlerle yarışır konuma geldi, dahası yarışın
önemli şirketlerinden biri hâline geldi. Verdiği
kararlar her zaman birileri tarafından tartışmaya
açılmıştır. Ancak aldığı bir karar bizim çok
hoşumuza gitti ve sizinle paylaşmak istedik.
Amazon artık cinsiyetleri ve cinsiyet kimliklerini birer
akıl hastalığıymış gibi gösteren ve transfobiyi
normalleştirmeye çalışan kitapların satışını
durdurdu.(13 Mart 2021,Cumhuriyet.com) Umarız
ki bu kararla diğer kitap dağıtım şirketlerine de
örnek olurlar.

Pandemi dönemi şüphesiz hepimiz için zor
geçmiş olmalı. Ama hiç düşündünüz mü,

pandemiden önce de hayatı adeta bir
karantina olan, haklarından faydalanamayan

insanların hayatı şu an nasıldır diye?
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
cinsel sağlık, üreme sağlığı ile haklarının

korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
teşvik edilmesi amacıyla kamuoyuna bir bilgi
notu paylaştı. Bilgi notunun içeriğini merak

ettiyseniz nota, yandaki QR kodu
telefonunuza okutarak ulaşabilirsiniz. (31

Mart 2020,skdturkiye.org)
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 Mesela sizlere 22 yıldır evli, öğretmen bir
çiftten bahsetmek istiyorum. Kadın şiddetli
geçimsizlik ile mahkemeye başvuruyor.
İfadeler alındığında erkeğin, eşinin maaş
kartını 15 yıl önce aldığı ve geri vermediği ve
dahası her şeyi kendi istediği gibi yapmaya
çalıştığı anlaşılıyor. Mahkeme bu yapılanın
ekonomik şiddet olduğu sonucuna varıyor.
Sonuç olarak mahkeme; tarafların
boşanmasına, çocukların velayetinin anneye
verilmesine, kadına 10 bin maddi 15 bin de
manevi tazminat ödenmesine karar verdi.(13
Mart 2021, Evrensel.net) Bir başka haber
olarak da Zonguldak/Çaycuma’da Kadınlar
Günü’nde yürüyen kadınlara "Kadınlar evde
mi yoksa başkasının kucağında mı?" diyerek
hakaret eden bir kişiye mahkemenin verdiği
beraat kararının daha sonrasında
bozulmasına karar verildi.(7 Mart
2021,Evrensel.net)

Me Too hareketini duymayan yoktur ama biz yine de
ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bu hareket

uluslararası alanda taciz karşıtı bir harekettir ve bu
harekette birçok tanınmış isim taciz ile suçlanmıştır.
Kimileri suçlamaları kabul etse de kimilerinin davası
da delil yetersizliğinden düşmüştür. Gelin bakalım

Türkiye ve dünyada kimlerin adı bu hareket
kapsamında geçmiş. Türkiye’den yazar Hasan Ali

Toptaş ve yazar İbrahim Çolak bu isimler
arasındadır. Dünyada ise yapımcı Harvey Weinstein

23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. TV sunucusu
Charlie Rose, Kevin Spacey, Komedyen Louis C.K.
yapımlarından uzaklaştırıldı. NYT muhabiri Glenn
Thrush görevinden uzaklaştırıldı. Bu liste daha bir
dizi uzaklaştırmayla da devam ediyor.. (12 Aralık

2020,Habertürk.com)

Tamam, ülkede son yıllarda çok kötü olaylar oluyor.
Biz dergi olarak sizlere sadece iyi haberleri vererek
bunları göz ardı, hasır altı etmiyoruz kesinlikle.
Hepimizin içten içe bildiği bir gerçek var ki artık
haberlere duyarsızlaştık. Şiddet veya ölüm haberleri
gördüğümüz anda kaçınmaya çalışıyoruz bu
haberlerden. Artık alışmış oluyoruz her gün birinin
şiddete maruz bırakılmasına, ölmesine. Ama şunu
hatırlatalım sizlere: ülkede arada bir de olsa güzel
kararlar da alınıyor.
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Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nde kadınların toplumda
yaşadığı sıkıntılara farkındalığı arttırmak
amacıyla meydanlarda billboardlara görsel
afiş çalışmaları yaptı. Hatta bazı ilçelerde
merkez sokak isimlerinin altına tabela
koyarak farkındalık çalışmaları da yapmıştır.
Örnek olarak “Didem Sokağı’nda dilediği
saatte gezebilir.” gibi sokak tabelalarına
eklemeler yapılmıştır.(7 Mart
2021,Evrensel.net)

Şimdi de aralarında en yeni ve en beğendiğimiz
uygulamalardan biri olan İBB çalışanlarına zorunlu

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitiminden
bahsedelim. Kurs toplamda 72 saat sürecek. Tüm

belediye çalışanlarına zorunlu olarak verilecek
eğitim online olarak verilecektir. Eğitimde genel
tanım ve bilgiler, mobbing, sanat ve medyanın

toplumsal cinsiyet eşitliği ile bağlantıları
anlatılacaktır.(14 Mart 2021,ibb.istanbul) Umarız ki
bu kararlar diğer bütün belediyelere de örnek olur ve

daha fazla böyle güzel hamleler görebiliriz.

B�raz da Beled�yeler...
İnsan haklarının korunması konusunda hep üst

yönetimlerin adımlar atmasını bekleriz. Beklentilerimizi
karşılarlar veya karşılamazlar ,tartışılır, ancak bu

konuda bazı belediyelerimizin çalışmalarını göz ardı
edemeyiz. Tunceli Belediyesi aldığı yeni kararlarla;

kadın çalışanlarına 8 Mart, 25 Kasım, menopoz, ayda
herhangi bir gün regl izinleri tanıdı. Ayrıca LGBTİ+

çalışanlarına onur yürüyüşü için idari izin de verdi.(16
Mart 2021,Evrensel.net)
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F1 İstanbul Grand Prix’sinde Sebastian Vettel’in her
kesimden insanı gökkuşağı altında birleştiren tasarımlı

bir kask takması üzerine(19 Kasım 2020,Lgbti.org)
araştırdık ve konserlerinde veya gösterilerinde Pride

bayrağı açan ünlülerin bazılarını sizler için bulduk. 2017
yılında Türk Drag Queen’lerin yer aldığı “Ses Etme”

klibini Athena, gökkuşağı renkleri altında seslendirdi.(1
Nisan 2017,Gzone.com.tr) Yine aynı yıl Harry Styles,
konserinde mikrofonunun üzerine Pride bayrağı astı.

(22 Eylül 2017,Gmag.com.tr)

Hep Türkiye’den haberler verdik biraz da
dünyada neler olduğundan bahsedelim.
2020’nin ilk yarısında Sudan’da kadın
sünneti yasaklanmıştı. 1 yıl sonra artık
Kenya’da da bu yasaktan bahsedebiliriz.
Kenya mahkemeleri kadın sünnetine izin
vermeyi reddetti ve kadınların kendi vücutları
üzerinde söz sahibi olmaları gerektiğini
belirtti. (18 Mart 2021,T24.com.tr)

2018’de Victoria Secret markasının yönetmeni Ed
Razek’in trans model almayacağız sözleri üzerine o

sene Victoria Secret Show, tarihin en düşük
reytingini almıştı. 2019’da artık bu tabuları yıkmaya

çalışan marka, Pink serisinin yüzü olarak trans
model Valentina Sampiao’yu getirerek tarihinde bir

ilke imza atmış oldu. (5 Ağustos
2019,Sozcu.com.tr)

Dünyada Neler Oluyor?
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ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın ilk
icraatlerinden biri orduda transların askerlik
yapmaları yasağının kaldırılması oldu.
Gereken şartları sağlayan her bireyin gururla
askerlik yapabileceğinden bahsetti. Bu
yasaklar sadece ABD’de değil, neredeyse
tüm dünyada mevcut. Ülkeler yavaş yavaş
bu yasakları kaldırırken bazı ülkeler bu
konularda hâlâ bir düzenleme yapmış değil.
(26 Ocak 2021,Lgbti.org)

Himalayalar’ın çevresinde küçük bir krallık olan
Bhutan’da artık eşcinsellik suç olmaktan çıktı. Bu

kararı da geçen sene Dünya İnsan Hakları Günü’nde
alarak insanlığa küçük bir jest yapmış oldular.

Nepal’de ise artık nüfus sayımlarında LGBTİ+’lar da
sayıma dâhil edilecekler. (14 Aralık 2020,Lgbti.org)

Danimarka’da koalisyon hükümeti, artık onay almadan
cinsel ilişkiye girilmesini tecavüz olarak tanımlayan
yasayı onayladı. Böylelikle bu konuda, zorlama ve
şiddetin temel alındığı bir sistemden onay temelli

sisteme geçildiği duyruldu. Diğer Avrupa ülkelerine
emsal bir karar niteliğinde olan bu uygulamaya

Yunanistan ve İspanya’nın da dahil olacağı biliniyor.(3
Eylül 2020,Amnesty.org.tr) Umarız ki tüm dünyanın da
onay temelli bir sisteme tez vakitte geçtiğini görebiliriz.
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Biraz da ülkelerin ilklerinden bahsedelim. Nisha Rao,
Pakistan’ın ilk trans avukatı olarak göreve başladı.

Hayali artık ülkenin ilk trans hâkimi olabilmek. Umarız
istediği mevkilere gelebilir ve diğer insanlara yol

gösterici olabilir. (2 Aralık 2020,Lgbti.org)

Marie Cau, Fransa’nın ilk trans belediye
başkanı oldu. Halkının onu trans olduğu için
değil, vaatleri ve değerleri için seçtiğini
söyledi. Ülkede böyle değerlerin olabilmesi
biraz da Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’nın
olmasından öne geliyor bizce. (26 Mayıs
2020,Lgbti.org)

İsveç, “Anne,baba ve çocuklu” aile tanımını
değiştiriyor. Bu düzenlemelerle ayrımcılığın önüne

geçilecek ve eşcinsel çiftler de rahatlıkla evlat
edinip ailelerini kurabilecek. Eşcinsellerin evlenmesi

ve evlat edinmeleri ülkede zaten yasal olmasına
rağmen İsveç hükûmeti herkesin eşit haklardan

faydalanmasının yolunu açmayı amaçlıyor (12 Aralık
2020,Lgbti.org)

İsviçre ise eşcinsel evliliklerin yasal hâle
getirilmesini onayladı. Yapılan düzenlemelerle
lezbiyen çiftlerin sperm bağışıyla çocuk
sahibi olabilmelerinin de önü açılmış oldu.
Translar da artık mahkemeye başvurup
cinsiyet uyum sürecine girebilecekler. (19
Aralık 2020,Lgbti.org)

Olmazsa Olmaz, İLKLER!

KAYNAKÇAKAYNAKÇA
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MAGAZINE
MAYIS

TAYLOR SWIFT
MÜZIK SEKTÖRÜNDE

SEKSIZM  

FOLKLORE  
ve diğer
albümleri
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Taylor Alison Swift, 13 Aralık 1989 tarihinde
Pennsylvania eyaletinin Wyomissing kasabasında
doğmuştur. Babası Scott Kingsley ve annesi Andrea
Gardner de finans sektöründe yer almaktadırlar.
Annesi, Taylor’a uniseks isim koymak istemiş
böylelikle iş hayatında daha rahat yükselmesinde
yardımcı olabileceğini düşünmüş. 

Taylor, opera sanatçısı olan büyükannesinden
etkilenerek büyür, küçükken anne babasına
Nashville’e yaşınmak istediğini böylelikle müzik
kariyerine başlayabileceğini söyler ve ailecek
Nashville’e taşınırlar. 11 yaşındayken demosunu
hazırlar ancak hiçbir plak şirketinden geri dönüş
almaz. On dört yaşındayken Nashville’de ‘’The
Bluebird Cafe’’ de Scoot Borchetta tarafından
keşfedilir ve Big Machine Records ile anlaşır ve müzik
kariyerini başlatır. 

İlk çıkardığı albüm ‘’Taylor Swift’’ büyük bir başarı
yakalar, şarkılarının çoğunluğunu kendisi yazmıştır.
Yavaş yavaş bilinen bir isim olmaya başlar. Ünlü
isimlerle sahne almaya başlar ve 2008’de  Fearless’ı
çıkarır. Grammy müzik ödüllerinde yılın albümü de
dahil olmak üzere 4 ödüle adaydır. Fearless albümü
Grammy’de yılın albümü ödülünü kazanmıştır. Ayrıca
Fearless albümü Country müzik tarihinde en çok ödül
kazanan albüm olmuştur. 

Taylor Swift ismini duymayanımız yoktur. Bu
yıl Grammy müzik ödüllerinde de ‘folklore’
albümü ile ‘yılın albümü’ ödülünü de kazanan
Taylor Swift, Grammy ödüllerinde bu ödülü 3.
Kere kazanan tek kadın sanatçı.
Sayamayacağımız sayıda adaylıklara ve ödülleri
var ve müzik sektöründe kalan güçlü bir isim
olmaya devam ediyor. Söz yazarlığı ile pek çok
sanatçıyı da şekillendirmektedir. Pandemi
döneminde çıkardığı ‘’Folklore’’ albümü ile de
söz yazarlığını konuşturmuştur. Folklore ile
farklı bir tarza yönelmiş, pop dinlemeyen
sanatçıları da kendisine döndürmüştür. Bu
sektörde çok başarılı bir isim olarak kalmaya
devam edeceğini göstermiştir. Bu yolda ise bir
kadın olarak çok fazla zorluklarla karşılaşmıştır,
sektörde bulunan erkekler ile kadınlara
medyanın, insanların nasıl yaklaştığını
deneyimlemiştir. On dört yaşımdayken Taylor
Swift ile alakalı haberlerin hep aşk hayatı ile
alakalı olduğunu hatırlıyorum, ‘’çok hızlı
sevgili değiştiriyor’’ gibi yorumların yapıldığını
hatırlıyorum. Taylor ne kadar başarılı olmaya
devam ettikçe onun hayatına dair yorumlar
artıyordu. Karşılaştığı bu seksist olaylara,
sözlere değinmeden önce küçük bir hayatını
anlatmam gerekiyor.  

yağmur duraklı
Trakya TÖB
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Taylor, Fearless ile büyük bir başarı
yakalayınca kendisi hakkında çok
fazla tartışmalar başlamıştır. Müzik
sektöründeki ve dinleyenlerden
bazıları Taylor’ın şarkılarını
kendisinin yazmadığına dair
yorumlar yapmaya başlamıştır, genç
bir kadının böyle yazabileceğine
inanmamışlardır, onun yerine yaptığı
iş birliklerindeki isimlerin yazdığını
iddia etmişlerdir. Taylor Swift da bu
yorumlara karşın üçüncü albümü
olan Speak Now da hiçbir iş birliği
yapmamış, Speak Now’ın hepsini
kendi başına yazmıştır. 

Speak Now’dan sonra çıkardığı Red
albümü ile Country müzikten pop
müziğe kayabileceğini sinyallerini
vermiş, Red albümü listelerde bir
numara olmuştur. Yılın albümü
ödülüne aday olan ama kazanamayan
Taylor Swift, o gün yeni albümünün
pop albüm olacağına karar vermiş ve
çalışmalara başlamıştır. Taylor
Swift’in şarkı yazarlığı çok dürüsttür,
isim vermekten hiç çekinmez. Bu
durumda bazen medyada onun
hakkında çok fazla yorum yapılmasına
sebep olmuştur. Taylor’ın hep aşk
şarkıları yazdığı, çok fazla sevgili
değiştirip onlar hakkında şarkı yazdığı
medyanın Taylor Swift denilince tek
yazdığı haber olmuştur. Sektörde aşk
şarkıları, eski sevgililerine yazan hiçbir
erkek bunun için eleştirilmezken
Taylor’ın tüm başarıları buna
bağlanmaya başlanmıştır. 

SCORA DERGI  |  SAYI  126



Taylor’da buna cevap olarak 2014’de
listeleri alt üst eden 1989 albümünü
çıkarmıştır. Bu albüm onun için dönüm
noktası olmuştur. ‘’Blank Space’’ şarkısı
da medyanın onu nasıl gözüktürdüğüne
dair bir geri cevaptır. 1989 ile Taylor,
Country müziği bırakıp pop müziğe
yönelmiştir,ismini dünyaya duyurmuştur.
2017 yılı ise Taylor için karanlık bir yıldır,
kendi karakteriyle alakalı pek çok kötü
yorumlara maruz kalmıştır. Kanye West’in
yazmış olduğu ‘’Famous’’ şarkısının
çıkmasıyla ile büyük bir kavga
başlamıştır. Kanye ile Taylor’ın araları
hep değişiktir. 2017’de Kanye West’in eşi
olan Kim Kardashian Taylor’ın videosunu
editleyip Taylor’ın kendisi hakkında
denilen şarkıda yer alan söze izin verdiğini
söylemiş gibi göstermiştir. (Bu videonun
gerçek hali 2020 yılında sızdırıldı). Kanye
West’in famous klibinde ise Taylor’ın
kendisinin onayı alınmadığı halde çıplak
bir heykeli kullanılmıştır. Taylor Swift’in
o dönem olan ilişkileri hakkında haberler
yapılmıştır. Twitter’da ve instagramda
profiline yılan emojileri atılmış,
#taylorswiftisoverparty twitterda gündem
olmuştur. 
Bu durum üzerine Taylor, bir yıl boyunca
gözükmemiş ve sessiz kalmıştır. Aynı yıl
içinde de Reputation albümünü çıkarmış
ve bu yıl boyunca uğradığı zorbalıklara
cevap olmuştur. 

Bu yıl içinde Taylor Swift’in David
Mueller’e açtığı taciz davası için ifade
vermiştir. 2013 yılında Taylor Swift
verdiği bir konserin ardından fotoğraf
çekildikleri sırada DJ David Mueller’in
kendisini taciz ettiğini söyledi.
Kendisini taciz etmekle suçladığı DJ
David Mueller'e karşı açtığı sembolik 1
dolarlık davayı kazanmasının ardından
şu açıklamayı yapmıştır. 

“Umudum cinsel saldırıya uğramış
kişilerin sesini duyurabilmek. Yakında
hayatta kalanların kendilerini
savunabilmeleri için onlara yardım
eden örgütlere bağış yapıyor
olacağım.”

1 dolarlık bu davayı kazandıktan sonra
cinsel şiddetle mücadele derneklerine
yüklü miktarda bağışta bulunmuştur.
2017’ de verdiği Reputation Tour’da da
yaşadıkları hakkında konuşmuştur. 
 Linkini buraya bırakacağım. 

Ayrıca 2019 yılında Woman of the
Decade Award'ı kazanmış ve
konuşmasında müzik sektöründe
karşılaştığı zorluklardan bahsetmiştir.
Linkini buraya bırakıyorum.

“Umudum cinsel
saldırıya uğramış
kişilerin sesini
duyurabilmek. Yakında
hayatta kalanların
kendilerini
savunabilmeleri için
onlara yardım eden
örgütlere bağış yapıyor
olacağım.”
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2019 yılında ise on dört yaşında anlaştığı ve onu
keşfeden Scoot Borchetta, tüm albümlerini,
kataloglarını Taylor’ın sevmediği Scooter Braun’a
Taylor Swift’ten habersiz bir şekilde satmıştır. Big
Machine Records’ın hisseleri satacağını öğrenince
Taylor, hisselerini Borchetta ile konuşup almak
istedi. Scoot ise buna karşı çıktı ve açıklaması da ‘’
sen hisselerini alırsan bu şirketin çöküşü olur’’
dedi. Taylor’da diğer babası gibi gördüğü Scoot’ı
zor durumda bırakmamak için hisselerini almadan
şirketten ayrıldı. Justin Bieber, Ariana Grande gibi
isimlerin menajerliğini yapan Scooter Braun,
şirket hisselerini alması ile Taylor’ın tüm albüm
hakları, tüm katalogları Scootter Braun’un eline
geçti ve bunların hepsi Taylor Swift’ten habersiz
bir şekilde olmuştu.
Taylor’da düşüncelerini instagram ve twitter
üzerinden paylaştı:

...Temel olarak, müzikal mirasım, onu parçalamaya çalışan birinin ellerine geçti…”Bu benim en
kötü senaryom....Ve bu adam “Müzik değerlidir” dediğinde, değerinin onu yaratmada hiçbir yeri
olmayan erkeklere ait olduğu anlamına gelir. Tüm müzikal eserlerimi Scott’un ellerine
bıraktığımda, eninde sonunda onları satacağı gerçeğine kendimi hazırladım ama en kötü
kabuslarımda bile alıcının Scooter olacağını düşünemezdim. Dudaklarımdan ne zaman “Scooter
Braun” kelimesi dökülse, ağlamamak için kendimi zor tuttuğumu biliyordu Scott Borchetta. İkisi
de ne yaptıklarının farkındaydı. Onlarla ilişkilendirilmek istemeyen bir kadını kontrol etmek…
Düzenli olarak… Sonsuza dek...” 

“Yıllarca kendi işime sahip olabilmek için büyük çaba harcadım. Şirketle yollarımı ayırdım
çünkü bundan sonra her yeni albüm için imza attığımda, Scott Borchetta, albüm haklarını ve
böylelikle beni, geleceğimi satabilecekti. Geçmişimden ayrılmak için çok acımasız bir seçim
yapmak zorunda kaldım. Bugün tüm dünyaya duyurulduğunda öğrendiğim trajikomik haber
ise, tüm eserlerimin Scooter Braun’a satıldığı oldu. Tek düşünebildiğim bunca yıldır
çektiğim zorbalık ve manipülatif baskı oldu. Tıpkı Kim Kardashian’ın özel bir telefon
konuşmasının yasa dışı olarak Snapchat’te yayınlaması ve Scooter’ın iki müşterisini bir
araya getirip beni internet ortamında zorbalığa maruz bıraktığı gibi. Ya da müşterisi Kanye
West, vücudumun tamamen çıplak göründüğü intikam müzik videosu çektiğinde. Şimdi
Scooter beni hayatımın işinden mahrum etti, benim satın almaya fırsatım olmazken. ..
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Taylor Swift, şu an müzik sektöründe bulunan en yetenekli
isimlerden biri. Bazılarınız sadece çıkardığı singleları
dinleyerek Taylor’ı beğenmiyor olabilir. Ben de onlardan
biriydim, pandemi döneminde diğer şarkılarını dinlemeye
başladım ve gerçekten söz yazarlığında şu an yaşadığımız
dönemde çok önlerde olan bir isim. Dinledikten sonra bile
müziğini sevmiyor olsanız bile kesinlikle saygı duyulması
gereken bir sanatçı. Yavaş yavaş yaşadıklarını okumaya
başladıkça, sektörde uğradığı seksizimi gördükçe şu an
hala müzik sektöründe güçlü bir isim olarak kalmaya
devam etmesi kadınlar için çok önemli bir örnek. Eğer hiç
şans vermemişseniz, folklore albümü ile Taylor’ın
diskografisine başlayabilirsiniz. İyi dinlemeler <3

FOLKLORE

Taylor’ın şu an şirketten ayrılmadan
önce çıkardığı tüm albümler Scooter
Braun’un elinde, Taylor’ın bu duruma
ise cevabı tüm albümlerini tekrardan
kaydetmek. Böylelikle eski
albümlerine tekrardan bir bakıma sahip
olabilir her ne kadar gerçekten
albümleri onun elinde olmasa dahi.

13
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LGBTİ+ ve Ps�koloj�
KAVRAMLAR Kadr�ye Özdem�r

C�nsel Yönel�m:
Belli bir bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekimi ifade eder. Cinselliği oluşturan dört
unsurdan biridir. Cinsellikle ilgili diğer üç unsur ise; atanmış cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği (erkek
ya da kadın olmaya ilişkin psikolojik duyum) toplumsal cinsiyet rolüdür (eril ya da kadınsı davranışları
belirleyen kültürel normlara uyum). Bireyler davranışlarıyla cinsel yönelimlerini ifade edebilecekleri
gibi etmeyebilirler de.

Toplumsal C�ns�yet: 
Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda insanlara toplumsal olarak
yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade eder. Bu tanım, tipik olarak kadınlara ya da erkeklere
ait özellikler ve beceriler atayarak ile değişik durumlarda kadın ve erkeklerden genellikle beklenen
davranış biçimlerini de içerir. 

B�+seksüel:
 Duygusal/cinsel açıdan birden fazla cinsiyet kimliğine ilgi duyan kişi. Biseksüel+ bir kimse ilgi
duyduğu her cinsiyet kimliğine aynı ölçüde ilgi duymayabilir ve bu ilginin derecesi zaman içinde
değişebilir. 

Trans:
Kendisini atanmış cinsiyetinden farklı bir cinsiyette olarak tanımlayan kişidir. Hem erkek hem kadın
hem non-binary hem akışkan cinsiyet… Kısacası herkes için geçerlidir. Ancak trans, daha çok ruhsal
eğilimler için belirleyici bir kelimedir. Kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini atandığı
cinsiyetten biri gibi görmemesi, hissetmemesidir.

Interseks:
Kadın ve erkekler için olağan görülmeyen bir şekilde dış genital organ ya da iç üreme sistemi ile
doğmuş kişi.

Eşc�nsel
Duygusal/c�nsel açıdan hemc�ns�ne �lg� duyan kadın veya erkek.(Lezb�yen/Gay)
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LGBTİ+’lar, pek çok toplumda cinsel yönelimlerinden
ve cinsel kimliklerinden ötürü ön yargıya ve
ayrımcılığa karşı hedef gösterilmekte, toplum
tarafından dışlanma, damgalanma; sözel, fiziksel,
ekonomik ve cinsel olarak saldırıya maruz bırakılma
ve cinsel yönelimlerini açıklayamama gibi pek çok
sosyal ve psikolojik engelle karşı karşıya kalmaktadır.
Cinsel yönelimlerinin çoğunluğunkinden farklılığının
farkına varmak ve bu durumu rahatça ifade
edememek, LGBTİ+ çocuk ve adolesanlarda madde
kullanımı, yeme bozuklukları, anksiyete, depresyon,
kendine zarar verme davranışları, intihar girişimi gibi
pek çok psikiyatrik sorunun heteroseksüel gençlerde
olduğundan daha yaygın görülmesine neden
olmaktadır.

Eşcinsel, bi+seksüel ve trans varoluşlar; ruh sağlığı
alanında neredeyse 40 yıldır hastalık olarak
görülmemesine rağmen, heteroseksizmin somut bir
göstergesi olan homofobi/transfobi, halen toplumda
egemen haldedir. İkili cinsiyet sistemi, kadın-erkek
ilişkileri dışında olan her türlü ilişkiyi dışlayarak
ayrımcılığı ve nefret söylemini tekrar tekrar
üretmektedir. 

LGBTİ+’lara sürekli “yanlışsın, eksiksin, hastasın”
mesajları verilen bir toplumda; en temel insani
ihtiyaçlardan olan onaylanma, sevilme ve değerli
hissetme ihtiyaçları karşılanmadığı gibi, tam tersine
benlik saygıları ve kimlikleri topyekûn bir saldırı
altında kalabiliyor. Kişilerin; cinsel yönelim ve/veya
cinsiyet kimliklerini bastırma, pseudo (yalancı/yapay)
benlikler geliştirme riski de vardır. Kişi eşcinsel/
biseksüel/ trans olduğunu anlamaya başladığında ise
toplumsal olarak bastırılan, dışlanan ve şiddete
uğrayan bu kimliği kabul etmesi ve bununla barışık
yaşamaya başlaması uzun zaman alabilir. Bu
toplumun bir parçası olarak kişi kendisine yönelik
içselleştirilmiş homofobiye/transfobiye sahip olabilir.
Ve hislerini fark etmek, anlamlandırmak ve kabul
etmek için öncelikle kendi ön yargılarını ve olumsuz
tutumlarını aşmak durumundadır.

Tekrarlayan
travmalara maruz
bırakılmak (sözlü
şiddet, fiziksel ve

cinsel şiddet,
dışlanma,

damgalanma, vb.)
ve her an tehdide

açık halde
yaşamak, kişilerin
kaçınılmaz olarak

ruh sağlığını
etkiler.
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Ryan ve arkadaşları (2003) tarafından
ABD ve İngiltere’de lezbiyen, gey ve
biseksüel gençlerle yapılan araştırma,
gençlerin ayrımcılığa yetişkinlerden daha
fazla maruz kaldıklarını ve saldırılara daha
açık olduklarını göstermiştir. Son on yıl
boyunca, özellikle okul ve kamusal
alanlarda, hayatta kalanların oranındaki
artış, görünürlüğün artışına paralel olarak
oluşmuştur. Görünürlüğün artışı ve
LGBTİ+’ların kamusal alanda da diledikleri
gibi var olmaya çalışmaları, bir yandan
özgürlüklerin artması ve şiddetle başa
çıkılmasında önemli bir adım anlamına
gelirken, bir yandan da yerleşik
heteronormatif ideolojiyi tehdit ettiği için
her türlü ayrımcılık ve şiddeti
yükseltmektedir. Bu çocuklar cinsel
yönelimleri nedeniyle ev içinde yüksek
fiziksel ve sözel istismar riski altındadırlar;
ön ergenlik sürecinde akranları tarafından
da istismar edilmekte, aşağılanmakta
ve/veya dışlanmaktadırlar. 

Türkiye’ye baktığımızda da benzer bir tablo
ile karşılaşmaktayız; Lambdaistanbul’un
2006 yılında eşcinsel ve biseksüellerle
yaptığı araştırmada; sosyal şiddet
türlerinden herhangi birini yaşayanların
oranının %87, fiziksel şiddet türlerinden en
az birini yaşayanların oranının ise %23
olduğu görülmüştür. Lambdaistanbul’un
2010 yılında trans kadınlarla yaptığı
araştırmada ise trans kadınların %90,5’i
güvenlik güçleri (polis, asker, vb.); %79,3’ü
ise tanımadığı kişiler tarafından fiziksel
şiddete uğramıştır. Araştırmaya katılanların
%21,6’sı kardeşleri; %19,8’i ise babaları
tarafından fiziksel şiddette maruz kaldığını
belirtmiştir. Eşcinsel, biseksüel ve translar;
toplumda var oldukları her alanda fiziksel,
psikolojik, sosyal ve cinsel şiddet türlerine
maruz bırakılabilmektedirler.
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D
D r a g  k e l i m e s i  h e n ü z  d o ğ m a m ı ş k e n  v e
ş u  a n k i  k a p s a y ı c ı  f o r m u n a
g e l m e m i ş k e n  b i l e  ç e ş i t l i  f o r m l a r d a
v a r l ı ğ ı n ı  s ü r d ü r ü y o r d u .  F e l s e f e n i n
d o ğ d u ğ u  b i r  y e r e  k ı y a s l a  a y n ı  a n d a
h e m  a ç ı k  g ö r ü ş l ü  h e m  d e  c i n s i y e t ç i
o l m a y ı  b a ş a r m ı ş  t a r i h î  b i r  m e d e n i y e t i
z i y a r e t  e d e l i m .  A n t i k  Y u n a n ’ d a
e ş c i n s e l  o l m a k  g a y e t  n o r m a l k e n
k a d ı n l a r  n e  y a z ı k  k i  i k i n c i  s ı n ı f
v a t a n d a ş  k o n u m u n d a y d ı l a r .  B u  d u r u m
s a h n e  t i y a t r o l a r ı y l a  m e ş h u r  Y u n a n
m e d e n i y e t i n i  ç o k  z o r l a d ı  ç ü n k ü
k a d ı n l a r ı n  s a h n e y e  ç ı k m a s ı n a  i z i n
v e r i l m i y o r d u .  H e r  n e  k a d a r  ş u  a n
k ı y a f e t l e r i n  c i n s i y e t i  o l m a d ı ğ ı  s a v ı n ı
d e s t e k l i y o r  o l s a m  d a  o  z a m a n a  g ö r e
“ k a d ı n  k ı y a f e t i ”  o l a r a k  k a b u l  g ö r e n
g i y s i l e r i  k u l l a n a r a k  k a d ı n  r o l l e r i n i
y a p a n  k i ş i l e r ,  a s l ı n d a  b i z i m
g ö z l e m l e y e b i l d i ğ i m i z  i l k  d r a g i
y a p m a y a  b a ş l a d ı l a r . ( 1 )

  Kısa Bir Drag Tarihçesi
Mustafa Robin Kara 

Drag performans denildiği zaman kimimizin kafasında üç aşağı beş yukarı bir fikir oluşuyor.
Ancak gelin drag tarihçe eşliğinde bu performansın anlamına bakalım.
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Kronolojik hikayemize devam edelim. 1880’li
yıllarda Beijing Opera House’ta drag
performanslar gözlemlenmeye başlandı.
Ancak şu andakinin aksine internet vb. araçlar
aracılığıyla elde edilen Doğu ve Batı
arasındaki güçlü bağ o zaman yoktu. Bu
bağlamda drag performansın adı olmasa bile
çok belirgin cinsiyet rollerinin yıkıldığı
benzer performanslar gözlemlendi. Bu
performanslara Peking opera veya Beijing
opera deniyordu. Makyajlar ve kıyafetlerin
çok belirgin bir şekilde görünür oldukları bir
performans tipiydi. Sanatçı pandomim,
akrobasi, dans gibi unsurları müzikle
harmanlayarak sunuşunu gerçekleştirirdi.(4)

Kadına tiyatro sektöründe yapılan baskılar ne
yazık ki yaklaşık bir 2000 yıl daha devam
etti. Sahne dışında bazı performanslar
yapmalarına rağmen Shakespeare dönemi
1661 yılına kadar kadınlar kendilerine
tiyatroda yer edinemediler. Bu bağlamda
Juliet’siz bir Romeo, Ophelia’sız bir Hamlet
düşünülmesi gerekecekti. Ya da yine o
dönemde “kadın kıyafeti” olarak sayılan
kıyafetleri giyen kişiler şu an okumaktan
zevk aldığımız o eserlerin gerçekleşmesine
yardımcı olacaklardı.(2)

Yaygın olarak "Dressed As a Girl" anlamında Shakespeare’in “drag” sözcüğünü kullandığı
bilinmekteydi. Ancak sonradan anlaşıldı ki bu 1980’lerde film sektöründe bir şaka olarak ortaya
çıkmıştı. Aslında gerçek sözcüğün orijini tam olarak bilinmese de kaydedilen en eski söylem 1870’li
yıllara dayanmakta. Bahsi geçen yılda drag performans sanatçıları tarafından kullanılan simli ve
uzun kuyruklu elbiselerin yerde sürüklenmesi, yere değmesi yani İngilizcede “drag” durumunda
bulunması kaynaklı drag sözcüğü doğmuş oldu. 1941 yılında ise pozitif imaj kazanmak, güçlü
olduklarını ve güç verdiklerini göstermek ve komüniteyi temsil ettikleri gibi gerekçelerle drag
sözcüğünün yanına “Queen” sözcüğü eklendi.(3)
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1930’lu yıllar, New York… Bütün o göz
kamaştırıcı ışıkların arkasına geçelim. Daha
karanlık sokaklarda bulunan; bahislerin, kart
oyunlarının ve içkinin bulunduğu mekanlarda
Drag Queen’ler yer almaya başladı. Nefretin,
öfkenin ve şiddetin had safhada bulunduğu o
yıllarda Drag Queen’ler gölgelerdeydiler.
Oradalardı, sadece arka sokakta biraz daha
küçük bir bardaydılar, hepsi bu. Çok farklı
performanslar icra etmekle birlikte özellikle
canlı müzik icra etmekteydiler. 1930'lu yılların
filmlerinden alışık olduğumuz görüntüleri
görmek mümkündü. Saç, makyaj, kıyafet her
şey tamamdı. 1930’lu yılların popüler kültürü
drag için bir makyaj dükkanı gibiydi.

1900’lü yılların başlarında Victorian Dönemi
“Freak Show”larda “Drag” çok farklı bir
formda kendini göstermeye başladı. O zamanlar
bunun adına da drag denilmedi. Şu an daha
şemsiye bir kavram haline gelen ve dragin içine
sonradan katılan bu spesifik performans çok
farklıydı. Çünkü gelenekselleşmiş ve
klasikleşmiş “kadın kıyafeti ve aşırılık”tan
ziyade cinsiyet normlarının yıkıldığı, ikili
cinsiyet sisteminin çeşitli karakteristiklerini
aynı anda taşıyan performanslar sergilendi.
Halk arasında o zamanlar “sakallı kadın” adıyla
yer edinen bu performans türü çok ilgi
çekiyordu(5). Kimileri bu belirli özelliklere
doğuştan sahipken kimileri ise makyajın
büyüsünden yararlanarak bu kültürün bir
parçası olmak istediler.

1910’lu yıllarda Amerika'da eşcinselliğin yasaklanması ile birlikte birçok drag sanatçısı yaptıkları
işin güvenli olmadığına karar verdi ve drag performans yapan yerler gitgide gölgelere çekilmeye
başladı.
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1966 yılında kayıtlara göre sadece Amerika’da 500
civarı görünür olan ve düzenli performans yapan
drag performans sanatçısının var olduğu biliniyor.
Ancak bana sorarsanız o yıllar içindeki sosyal
stigmaları ve kayıt altına alma işlemlerini
düşündüğümüzde bu sayının daha fazla olduğu
varsayımını yapabiliyoruz.

Amerika’da eşcinselliğe yönelik yasakların kalkmasıyla beraber 1910’lu yıllarda ve 1930’lu
yıllarda gölgelerin içinden aydınlığa yükselmeye başlayan drag kültürü 1950'lerde ve
1960’larda o zamana kadarki en görünür ve en bilinir formuna ulaşmaya başlamıştı. Ancak bu
polis şiddetinin artmasıyla sonuçlandı. Bütün LGBTİ+’lar ve Drag Queen’ler birer hedef tahtası
haline gelmeye başlamışlardı. Evlerinden atılan, iş bulmakta zorlanan ve benzer sorun yaşayan
drag sanatçılar toplu bir birlik oluşturamadılar. Ancak kendilerine “house” dedikleri ufak
oluşumlar eşliğinde yerel, küçük birliklerle birbirlerine destek olmak konusunda çok
başarılılardı.

SCORA DERGI  |  SAYI  136



Peki şu an günümüzde Drag Queen misyonu ne? Her ne kadar insanlar bir şeylere sınır çizmeyi
sevse de, bir torbaya koyup güzelce paketlemek istese de drag bunu kabul etmeyen bir kavram.
Evet, kadın taklitleriyle başlamış ve geleneksel olarak gey erkekler tarafından icra ediliyor
olabilir. Ancak günümüzde drag cinsel yönelim ve cinsel kimlik tanımadan herkesin
yapabileceği ve çok geniş konularla çalışan tiyatral bir performans sanatıdır. Drag politik bir
duruş olabilir. Drag komik veya mizah olabilir. Drag düşündürür. Drag modaya yön verebilir.
Drag iç dünyadaki duygu ve düşüncelerin bir dışa vurumu olabilir. Drag cinsiyet rollerini
yeniden yazabilir. Drag her gün genişlemeye devam eden bir evrendir. Drag ilham verir ve
ilhamı malzeme yapar. Drag sanatı, sanatçıyı ve toplumu özgürleştirir.

Neyse şimdi izin verirseniz akşama sahnem var, ben makyaj sevmem, hiç ama hiç de yapmam
ama hazırlansam iyi olur.

Mustafa Robin KARA

Ardından 1969 yılında LGBTİ+’ya yönelik
çok büyük bir şiddet olayı gerçekleşti:
Stonewall. Daha önce de politik bir duruş
sergileyen drag queenler en sonunda
Stonewall olaylarında da büyük bir rol
oynadılar. Şu anda hâlâ Onur Yürüyüşleri
başta olmak üzere politik görev bilinci
edinmeyi seçen drag performans sanatçıları da
var. LGBTİ+ hakları, kadın+ hakları, ırkçılık,
siyasi ve politik yanlışlar gibi sayısız konuda
fikir belirtirken performansı kullanmaktan, bir
duruş göstermekten çekinmeyen ve bunu
seven birçok drag performans sanatçısı
bulunmakta.(6)

KAYNAKÇA: 
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Ace+’ın kapsadığı cinsel yönelimler
nelerdir?
Bazı Ace+’lar, belli koşullar altında ve/veya belli şartları
sağlayan bazı kişilere yönelik cinsel çekimlenebilir ancak
kendilerini alloseksüeliteye ait hissetmeyebilir. Her Ace+’ın
cinsel çekimlenme veya çekimlenmeme durumu biricik
olduğu için Ace+ şemsiyesi altında oldukça fazla cinsel
yönelim barınır. Bu cinsel yönelimlerden gri aseksüellik ve
demiseksüellik en görünür olanlardır. Gri aseksüellik cinsel
çekimin nadir ve zayıf deneyimlendiği bir cinsel yönelimdir.
Gri aseksüellik bazılarınca alloseksüellik ve aseksüellik
arasındaki orta nokta olarak görülür. Demiseksüellik ise
kişinin sadece derin bir duygusal bağa sahip olduklarına
karşı cinsel çekimlenmesidir. Bir demiseksüelin cinsel
çekim duyabilmesi için partneriyle arasında derin bir
duygusal bağ kurması şarttır ancak bu bağın varlığı da
cinsel çekimin kesinlikle deneyimleneceği anlamına
gelmez. Eklemek gerekir ki cinsel çekimin deneyimlenmesi
için gerekli duygusal bağ romantik ilişkilenme bağlamında
kurulmak zorunda da değildir, bir demiseksüel çok derin bir
dostluk bağı kurduklarına karşı da cinsel çekimlenebilir.

Aseksüellik nedir? 

Aseksüellik cinsel çekimin hiç
deneyimlenmediği ve/veya az
deneyimlendiği bir cinsel yönelimdir.
Aseksüellik, aynı zamanda farklı
cinsel yönelimleri ve cinsel çekim
deneyimleme biçimlerini de
kapsayan geniş bir cinsel yönelim
spektrumudur. Aseksüelliğin geniş
bir spektrumu belirten tanımına
karşılık İngilizcede Ace+ ifadesi
kullanılır.

Alloseksüellik nedir?

Alloseksüellik cinsel çekimin
deneyimlendiği, kişilere cinsel
çekimlenerek davranmanın
arzulandığı ve aseksüelliğin tam zıttı
olarak sayılabilecek bir şemsiye
terimdir.

Cinsel yönelim hakkında bilgi ne
kişilerin cinsiyet ifadelerinden ne
de cinsel eylemlerinden sağlanır;
bu bilginin tek kaynağı kişinin
beyanıdır!

Ace+ ve Aseksüell�k
Ayşe Ece Karabulut

Ankara TÖB

A C E  1 0 1
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Allonormativite nedir?
Allonormativite, herkesin cinsel çekim duymasını
ve cinsel çekimlenerek ilişkilenmesini tek normal
ve doğru olarak varsayan dolayısıyla aseksüel
deneyimini silikleştiren pratikler ve inançlar
bütünüdür. Allonormativite, aseksüellerin
“patolojik” olarak damgalanmasına, aseksüllere
karşı duyulan hoşnutsuzluk ve nefret olarak bilinen
afobi ya da acefobinin oluşmasına zemin
oluşturur.

Cinsel çekime ek başka hangi
çekim türleri mevcuttur?
Aseksüellerin hiç cinsel çekimlenmemeleri ve/veya
az cinsel çekimlenmeleri bahsettiğimiz diğer çekim
türlerinden yoksun oldukları anlamına gelmez,
aksine çoğu aseksüel duyduğu diğer çekimler
üzerinden başkalarıyla ilişkilenir. Bunu anlamak
aseksüelliğe dair mitlerin üremesini engellemek
adına elzemdir.

Fiziksel çekim: Birisiyle fiziksel bir yakınlık ve temas
kurma isteğidir. Kucaklaşma, sarılma, el ele tutuşma,
okşama fiziksel çekimlenerek davranmaya örnek
verilebilir.
Platonik çekim: Birisiyle arkadaşlık, yoldaşlık kurma
isteğidir. Platonik çekim üzerine kurulu birlikteliklere
Türkçede “kabakçık” denir.
Estetik çekim: Birisinin fiziksel bir özelliğini, dış
görünüşünü beğenmek. 
Romantik çekim: Birisiyle romantik bir ilişkide
bulunma isteğidir. Romantik çekimi deneyimleyen
kişilere alloromantik denilirken deneyimlemeyen
kişilere aromantik denir.
Cinsel çekim: Birilerine yönelik, cinsel ilişkide
ve/veya cinsel birliktelikte bulunma arzusudur.

 

Allonormativite,
aseksüellerin

“patolojik” olarak
damgalanmasına,
aseksüllere karşı

duyulan
hoşnutsuzluk ve

nefret olarak
bilinen afobi ya
da acefobinin

oluşmasına zemin
oluşturur.
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Aseksüellik libido eksikliğinden
kaynaklanan bir patoloji midir?
Kesinlikle hayır. DSM-5 açık ve net bir şekilde
aseksüelliği tanır ve beyanı aseksüel olanların cinsel
uyarılma, cinsel fonksiyon kaybı bozukluğu tanısı
alamayacağını ifade eder. Aseksüelliğin bazılarınca
bir hastalık ya da eksiklik olarak görülmesinin nedeni
cinsel istek ve cinsel çekim arasındaki farka dair
eksik bir anlayıştır. Cinsel çekim (sexual attraction)
ve cinsel istek (sexual desire) birbirinden tamamen
farklı kavramlardır. Cinsel çekim -tanım gereği-
birisine yönelik, onla cinsel ilişkide ve/veya cinsel
birliktelikte bulunma arzusudur. Cinsel istek ya da
libido ise cinsel tatmine ulaşma arzusudur. Hekimler
libidonun yokluğunu, östrojen ya da testosteronun
azalmasına bağlı gelişen bir seksüel fonksiyon kaybı
olarak görürler ancak cinsel çekimlenmemenin
herhangi bir hormonal durumla alakası olmadığından
dolayı tıbbi bir problem olarak ele alınması tamamen
yanlıştır. Biz geleceğin sağlık hizmeti sunucuları
olarak bize açılan aseksüellere “Hormon seviyelerine
bir baktırmalısın.” gibi afobik ve aseksüel deneyimini
silikleştiren söylemlerde bulunmaktan kaçınmalı ve
beyanın esas olduğunu unutmamalıyız.

 

Tüm aseksüeller seksten iğrenir
mi?
Nasıl ki alloseksüel deneyimin kapsamında
bi+seksüellik, lezbiyenlik, geylik gibi sayısız cinsel
yönelim bulunuyorsa Ace+ kapsamında da sayısız
cinsel yönelim bulunur. Bu ön kabule sahip olmak,
Ace+’ın çeşitliliğini anlamak ve aseksüelliğin tek bir
deneyime indirgenmesini engellemek adına şarttır.
Bazı aseksüeller sekse karşı kayıtsızdırlar, bazıları
seks yapmaktan keyif alırlar bazıları ise seksten
tiksinirler. Bir aseksüel partneriyle yakınlaşmak,
çocuk sahibi olmak gibi çeşitli motivasyonlardan
ötürü seks yapmayı tercih edebilir. Cinsel ilişkide
bulunmak için cinsel çekimlenmenin şart olmadığını,
milyarlarca insan olduğu gibi milyarlarca farklı
cinselliğin var olduğunu, bunun ışığında cinsel
yönelim ve deneyimlere karşı genelleme yapmaktan
kaçınmamız gerektiğini bilmeliyiz.

Ace+’ların yanında olmak
için ne yapabiliriz?
Aseksüeller, cinsel yönelimlerinden
dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmamaları
gibi gerçeği yansıtmayan bir görüşten
dolayı bazılarınca LGBTİ+ hareketinin
güvenli alanından dışlanırlar. Kendini
LGBTİ+ olarak hisseden ve beyan eden
aseksüellerin tamamı LGBTİ+’dır,
başkalarının onlar adına buna karar
vermesi her yönüyle tamamen yanlıştır.
Gündelik hayatımızın her boyutuna
işlemiş olan allonormativitenin farkında
olmalıyız ve allonormatif eylemlerimizi
değiştirmek adına aktif olarak emek
harcamalıyız.
Daha önce belirttiğimiz üzere
aseksüellerin yaşadıkları veya
yaşamadıkları cinsel deneyimler
üzerinden beyanlarını sorgulamamalıyız.
Herkesin deneyimleri biriciktir ve
beyanları esastır.

Milyarlarca insan
olduğu gibi
milyarlarca farklı
cinselliği
deneyimleme biçimi
vardır!

KAYNAKÇA
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 Şimdi ise bu diyetin olumsuz olarak değerlendirilebilecek
yönlerini gözden geçirelim. Öncelikle bir miti ortadan
kaldıralım. Balıkların acı hissetmediği duyumu yanlıştır.
Balıklarda da bizdeki gibi ağrı algılayan nosiseptörler
bulunur, belirli tip olumsuz uyarılara yanıt olarak endorfinler
salgılar ve yaralanma sırasında beyinlerindeki aktiviteler
karasal hayvanların analogudur. Acıları bizim tam olarak
anlayacağımız formda değilse de sonuçta iğneler ve
kimyasallar canlarını yakar.(2) Bunun yanında, balıkçılık su
ekosistemlerine bir tehdit oluşturmaktadır. Deniz
balıklarının toplu yakalanması balık nüfusunda azalmaya
yol açtığı için çözüm olarak önerilen balık çiftlikleri de pek
masum değildir. Bu tür balıkçılığın su ekosistemlerinde
bozulması, canlıların yaşam alanlarına invazif türlerin
sokulması, fazla kalabalık alanlar nedeniyle hastalıkların
oluşması ve deniz balıklarının buralarda yem olarak
kullanılması gibi sonuçları vardır.(3) 

Denememizin başlığı bir yalan. Hayatımda köpek balığı
görmedim. Yazarın bu ufak yalanını mazur görün lütfen.
Fakat bir yerden başlamam gerekiyordu. Yazımızın
köpek balıklarıyla, geçirilen günlerle ve ters giden
planlarla bağlantısı var; en azından bunun sözünü
verebilirim. Denememizde sizi bir yola çıkaracağım,
başlamadan haritayı görmek isteyebilirsiniz ama ben
sizi bu yolda gözü kapalı yürüteceğim, lütfen eşlik edin.
Bu parçayı yazarken siz sevgili okuyucudan kendime
dair bir gerçeği gizleyeceğim, bilirseniz beni taraflı
bulmanızdan çekiniyorum. Bu kadar yeter. Kişi
denemesini yazarken belirli bir mesafeyi korumalı;
hatalarımı hoş görün, yola koyulalım.

 Pesketaryen
diyet “balık veya
diğer su
ürünlerinin
bulunduğu fakat
başka
hayvanların
etlerine yer
vermeyen
beslenme
düzeni”dir

Köpek Balıklarıyla B�r Gün Geç�rd�k
(FENA TERS GİTTİ!)

İlk önce konumuzla tanışalım. Pesketaryen diyet “balık
veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka
hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni”dir.
(1) Adını daha önce pesko-vejetaryenlik olarak da
duymuş olabilirsiniz. 

Yağmur Kurtuluş
Başkent TÖB
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İkinci önemli nokta çevreye olan olumlu
etkileri. Etin fast-food’un bir parçası
haline gelmesi ve eti normal diyetin
gerektirdiğinden fazla tüketmeye
başlamamızla beraber artmakta olan
hayvan popülasyonundan kaynaklanan
sera gazları ve fazla miktarda
harcanmakta olan suyu
duymuşsunuzdur. Dolayısıyla eti diyetten
çıkarmanın çevreye olumlu etkisi olması
şaşırtıcı gelmeyecektir. Pesketaryen
diyet ortaya çıkan sera gazı miktarını
%64 kadar azaltabilmektedir.(6) Global
olarak ve dünya ekonomilerini dört gruba
ayırarak karşılaştırma yapılmış
çalışmada her kategoride pesketaryen
diyet uygulanması, sabit bir şekilde gaz
emisyonunda azalmayla sonuçlanmıştır.
(7) Su kullanımdaki etkisi çeşitli
çalışmalarda farklı sonuç vermiş olsa da
hiçbir zaman normal diyetin seviyesine
çıkmamıştır.(6,7)

"Pesketaryen diyet ortaya
çıkan sera gazı miktarını

%64 kadar
azaltabilmektedir."

 
 
 
 

Sıradaki problemimizi duymuş olabilirsiniz: balıkta cıva
meselesi. Ortada gerçekten böyle bir sorun var hatta başka
metaller de söz konusu: mesela kurşun, başka ağır metaller,
klorlu bilirifenler.(4) “Hamsi ve sardalyada cıva yoğunluğu kg
başına 0,05 - 0,3’ü buluyor.” olarak geçiyor “Avrupa’nın
Doğasında Cıva” adlı raporda. Köpek balıkları ve benzeri
okyanus balıklarında bu oran çok daha fazla fakat Türkiye’de
sık tüketilenlere odaklanalım biz. (5) Lakin Türkiye ile ilgili
fazla veriye ulaşamadım. Size vermek istediğim bilgi 1985
yılından. Dr. Nezih Müftüoğlu’nun İzmit Körfezi’nde ve
Karadeniz’de yürüttüğü çalışmada, İzmit’teki bazı balıkların
uluslararası güvenlik standartları üzerinde cıva içerdiği,
Karadeniz’de ise oldukça az olduğu saptanmış. Üstünden
geçmek isterim, bu değerler 36 yıl önceden.  

 
Bir diğer kötü haber ise sağlıklı olayım diyerek kebapla
vedalaşıp hala sağlıksız kalabilecek olmanız. Eğer yanlış
yiyecek gruplarına yönelirseniz -et olmayan ama besleyici de
olmayan makarna, gazlı içecekler, şekerli yiyecekler, pirinç,
kızartmalar gibi- o zaman fedakârlığınız anlamsızlaşır. Bu bir
yaşam stili, dolayısıyla pratikliğine de bakmak gerekir.
Öncelikle balık fiyatları da düşük değildir. Aynı zamanda
herhangi bir yere arkadaşlarınızla yemeğe gittiğinizde ya da bir
yerden yemek söylediğinizde her zaman pesketaryen dostu
ana yemekler bulamayabilirsiniz. Var olan en öğrenci dostu
restoranların büyük bir kısmında böyle menü seçenekleri
bulunmamaktadır.

Bu kadar yerden yere vurduktan sonra pesketaryenliğe biraz
da kendini savunma şansı verebiliriz sanırım. Öncelikle sağlık
açısından inceleyelim. Pesketaryenler diyetlerinden eti çıkarak
besin bakımından önemli kayıp yaşıyor gibi düşünülebilir
ancak İsviçreli bir grubun çeşitli diyetleri incelediği bir
çalışmada pesketaryen diyette olanların normal popülasyonla
neredeyse birebir Dengeli Beslenme Skoru(NBS)’na sahip
olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada pesketaryenlerde
vejetaryenlere göre daha az oranda komorbiditelere
rastlandığı gösterilmiştir. Bu çalışmada incelenen
komorbiditeler koroner kalp hastalığı, inme, kanser ve Tip 2
Diabetus Mellitus’tur.(6) Başka bir çalışmada prematür
mortaliteyi %19 oranında düşürdüğü gösterilmiştir.(7) Bir
diğerindeyse pesketaryenlerin kardiyovasküler risk profilinin
normal popülasyona göre daha iyi olduğu, Vücut Kitle
Endekslerinin(BMİ), total kolestrollerinin daha düşük olduğu
ve pesketaryenlerde hipertansiyona daha az rastlandığı
bulunmuştur.(8)
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Sevgili okur, beraber buraya kadar geldik ve aramızda
gizli bir şeyin kalması artık içime sinmiyor. O yüzden
sana açılacağım. Bu denemenin yazarı altı senedir
pesketaryen. İşte, artık sırrımı biliyorsun. Sana
söylemem gerekiyordu çünkü buradan sonrasında
sana deneyimlerimden bahsederek bir sonuca
varmalıyım. Bahsettiğim gibi bu bir yaşam stili ve
önüne ne kadar veri serersem sereyim hâlâ seni günlük
hayatını değiştirmekle ilgili düşünmeye davet ediyorum
ve seni herhangi bir yöne basit gerçeklerle
çekebileceğimi sanmıyorum. O yüzden şimdi itiraf
zamanı.

Her ne kadar ekonomik olarak zorlukları olabilir
dediysem de pratikte iş öyle değil. Çünkü zaten bolca
sebze yenen bir ülkede yaşıyoruz, bu yemeklerin içine
et koymayarak çok geniş yelpazeden şeyler yiyebilirsin.
Artık çoğu restoranda karidesli, mantarlı, somonlu
seçenekler var. Bu öncesinde bahsettiğim “öğrenci
dostu mekanlar”da ise bolca meze ve salata
bulabilirsin. Özellikle bazı kebapçıların önünde et yiyen
arkadaşlarımı kıskandıran salataları var. Arayan bulur
sözü çok doğru; ben bu diyeti kaç senedir
uyguluyorum, gerçek bir zorlukla karşılaşmadım.
Madem bu kadar yakınlaştık bir sır daha vereyim sana:
her öğün pesketaryen olmak zorunda değilsin. Eğer
benim gibi uzun vadede yapmak istiyorsan özel
günlerde veya canın çok çektiğinde tabii ki yiyebilirsin.
“Benim canım hep et çekiyor.” dersen şimdi içini sana
bu kadar açılmış bu yazarı alındırırsın.

 

 

Yolun sonuna geldik sevgili okur,
umarım konforlu bir yolculuk olmuştur.
Gözünü kapalı tuttuğum için özür dilerim
ama anlıyorsun ya özel bir amacım
vardı. Sonuç olarak bu hayattaki pek çok
şey gibi pesketaryenliğin de iyi ve kötü
yönleri var diyebiliriz. Bunu söylemek
hoşuma gitmiyor ama ben tüm
gerçekleri kafanda değerlendirdikten
sonra vicdanın ne derse onu yapman
gerektiğini düşünüyorum. Sen etraflıca
bir düşün bakalım. Görüyorsun ya
sonuçta mesafemizi koruyamadım
dostum, eh bir ara köpek balıklarıyla
gerçekten bir gün geçirirsem mutlaka
sana yazarım.

KAYNAKÇA

SCORA DERGİ  |  SAYI  143



Tanıdığımız ya da tanımadığımız birinin jinekolojik muayenedeki olumsuz
deneyimlerini, yaşadığı rahatsızlık edici süreci, karşılaştığı kötü muameleyi
öğrendiğimiz zaman aslında o kişinin jinekolojik şiddete uğradığını fark
edebiliriz. Bu farkındalığın bireyler arasında oluşması ve yayılması, toplumsal
bilinci artırma ve şiddeti önlemede en önemli etken. Peki, nedir jinekolojik
şiddet? Nelere sebep açabilir? Hangi şekillerde karşımıza çıkabilir? Ülkemizde
görünürlüğü artırmak için neler yapılıyor?

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı uzmanlarının belirttiği üzere, jinekolojik şiddet
birçok şekilde yansıtılabilir. Danışan veya hasta muayenesinde; tedavi ya da teşhis
için gerekli olmayan soruların sorulmasını takiben gereksiz, zarar verici,
agresif, ayıplayıcı veya ihmalkâr prosedürlerin uygulanması, çelişkili ifadelerde
bulunarak danışan/hastada tedirginlik uyandırılması, süreç hakkında kasten
yanlış bilgilendirme yapılması, kişisel değerlere saygı duyulmaması jinekolojik
şiddet türlerinden bazılarıdır. Sorulmaması gereken bir soru, söylenmemesi
gereken bir söz ve yanlış prosedür, planlama ve uygulamalar; danışan kişinin
kendini yetersiz veya yargılanmış hissetmesine sebep olabilir, fiziksel ve ruhsal
sağlığına zarar verebilir. Jinekolojik şiddet bireylerin bedenleri ve cinsellikleri
üzerindeki kontrolü kaybetmelerine yol açabilir. 2007’de oluşturulan yasal tanım,
“sağlık çalışanının, medikalizasyon suiistimali, doğal süreçleri patolojileştirmesi,
bireyin vücudu ve üreme süreçlerine insanlık dışı muamelesi ve bunun bireyin
hayat kalitesini düşürmesi” olarak geçer[1].

Ö Z G E  S E K R E T E R  |  K O Ç  T Ö B

JİNEKOLOJİK
ŞİDDET

Fotoğraf:  Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org
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Jinekolojik şiddete maruz bırakılmış
kişilerin önemli bir kısmında jinekolojik
fobi oluşmakta, bir kısmında travma
olmakta; bu bireyler, olası bir muayene
tekrarından çekinmektedirler. Bu
durum, ciddi hastalıkların (rahim ağzı
kanseri gibi) düzenli kontrolü açısından
sorun oluşturmaktadır.

Şiddetin “hoş görülmesi,” kasıtlı
olmadan yapılmış olması durumunda bile
asla söz konusu olmamalıdır. Henüz
jinekolojik şiddetin tanınması ve
cezalandırılmasına yönelik
özelleştirilmiş bir yasa yoktur ancak
şiddet uygulanıldığının farkında olmak
ve bu farkındalığı başkalarıyla
paylaşmak, toplumsal bilinci artırmak ve
jinekolojik pratiklerin güvenli hale
getirilmesi açısından büyük önem teşkil
eder.

Ülkemizde, görünürlüğün artırılması için
çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bireylerin
deneyimlerini ve hislerini paylaştığı,
birbirine destek olduğu ve dayanışma
içerisine girdiği internet forumları
oluşturuluyor. Doktorlara toplumsal
cinsiyet eğitimleri ve saha çalışmaları
planlamaları yapılıyor, sağlıkta bir
reform süreci hedefleniyor[2].

 

Jinekolojik şiddet, uzman kişinin belirli
kişisel sebepler, inisiyatifler ve toplumsal
normları tıbbi pratiğini uygularken
olumsuz bir şekilde kullanmasından
kaynaklanır. Tıp etiği, sağduyu seviyesi,
muhafazakarlık seviyesi ve dünya görüşü
gibi daha birçok etken; uzmanı kasten
veya kasıtlı olmayan şiddet uygulamaya
sürükleyebilir. Bu çok boyutluluk, şiddet
uygulanmasının nedenlerinin fazla sayıda
ve oldukça kişisel olabileceğinin bir
göstergesidir.

Örnek vermek gerekirse; evlilik
yapmamış ve cinsellikleri toplumun bir
kısmı tarafından saygısızca “yok kabul
edilen” bireyler, uzman tarafından
cinsellikleri hakkında yöneltilen gereksiz
(standart olmayan) sorular ve
teşhis/tedavi prosedürün uygulanış
biçimindeki aksaklıklar/yanlışlıklar
sebebiyle jinekolojik muayene sırasında
şiddete maruz kalabilir. İstemli gebelik
sonlandırma için başvuran bireyleri
çeşitli söylem, ima ve hikayelerle işlemi
yaptırmamaya “ikna etmeye” çalışmak,
bireyin izni olmadan vücuduna belirli
materyalleri temas ettirmek, “Cinsel
olarak aktif misiniz?” anlamına geldiği
düşünülerek “Evli misiniz?” gibi
gayriresmî ifadelerle danışan kişiyi
huzursuz etmek, hamile bireylerin
pratiklerini sorgulayarak onları
gebelikleri konusunda yetersiz ve bilgisiz
hissettirmek, bireyin yaşam biçimine
olumsuz atıfta bulunmak, hastanın
tedaviyi reddetmesini göz ardı etmek
jinekolojik şiddet örnekleridir[2].

Kaynakça
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HPV

HPV genomu yedi erken gene (E1-E7)
ve iki geç gene (L1 ve L2) sahiptir. E6 ve
E7 adı verilen erken genler kanser
gelişiminde rol alırlar. Bunların
kodladığı proteinler insan
hücrelerinde tümör baskılayıcı
genlerin kodladığı proteinleri etkisiz
hale getirir ve bu da normal hücrelerin
kanser hücrelerine dönüşmesinde
önemli bir aşamadır.

DNA restriksiyon fragman analizine
dayalı olarak en az 100 papillomavirüs
tipi bulunmaktadır. Bazı tiplerin bazı
dokulara eğilimi olduğu bildirilmiştir.
Örneğin, deri siğilleri çoğunlukla HPV-
1'den HPV-4'e kadar tiplerle oluşurken
genital siğiller genellikle HPV-6 ve
HPV-11 ile gerçekleşmektedir. Yaklaşık
30 HPV tipi genital bölgeyi enfekte
etmektedir.

HPV (İnsan Papilloma Virüsü)
Nedir?

İnsan papilloma virüsü (HPV),
papillomaviridae ailesinde
bulunmaktadır. Papillomaviridae
ailesinde 12 cins yer almaktadır. Bunlar
alfa, beta, gamma, mu ve nu cinsleri ile
bunların dışında kalan ve hayvan
papilloma virüsleri oluşturan yedi cinsi
içermektedir. Alfa papilloma cinsi, en
büyük grup olup bu grupta mukozayı
enfekte eden tipler ile deride yaygın
siğillere sebep olan kutanöz tipler yer
almaktadır. Bu virüsler 50–55 nm
çapında, zarfsız, çift sarmallı,
ikozahedral nükleokapsitli ve proteinle
çevrili DNA genomu içermektedirler.
Özellikle Tip 16 ve 18 gibi HPV tipleri
serviks, penis ve anüs karsinomlarına
neden olmaktadır.

GÖRKEM GÜLTEKIN - MUĞLA TÖB

İNSAN
PAPİLLOMA

VİRÜSÜ
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HPV nasıl bulaşır?

İnsan papilloma virüsü birçok şekilde bulaşmaktadır: kontamine yüzeylerden,
ciltteki lezyonlardan ve doğum kanalından olmak üzere direkt veya dolaylı olarak
bulaş görülmektedir. Ancak en önemli bulaş yolu cinsel yolla bulaştır. Şiddetli
enfeksiyonlar için cinsel aktivite esnasında skuamöz ya da mukozal epiteldeki
aşınmalar veya hasarlarla bazal hücrelere doğru HPV’nin ulaşması
gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda cinsel olarak aktif kadınların %75’inde HPV
varlığı bildirilmektedir. Ayrıca genital HPV enfeksiyonu geçiren bireylerin
eşlerinde de ortalama 3 ay gibi bir süre sonunda %60-66 oranında genital HPV
lezyonları görülmektedir. Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli faktörler cinsel eş
sayısı ve enfeksiyonun alındığı yaştır. Özellikle ilk cinsel ilişki yaşının erken olması,
HPV enfeksiyonu alınmasında ve daha sonra gelişecek malign lezyonlar
açısından oldukça önemlidir. 

Tüm bu bilgilerin yanı sıra, serviks enfeksiyonunda genellikle cinsel ilişkinin
gerekli olduğu düşünülür, ancak HPV anogenital bölgeleri de enfekte edebilir.
Ayrıca HPV’nin, cinsel ilişki olmaksızın dolaylı bulaş ile kontamine yüzeylerden
(havlu vs.) ve deriden deriye temasla da bulaşabileceği bilinmektedir. Nadir
görülen bir durum olarak da anneden bebeğe doğum kanalıyla fetal olabilen
rekkürent solunum papillomatozis (recurrent respiratory papaillomatosis, RRP)
bulaşı olabileceği rapor edilmiştir.

HPV Belirtileri nelerdir?

HPV ile yaşayan insanların çoğunda hastalığa ilişkin semptomlar veya sağlık
problemleri gözlenmez. Hastaların %90'ında iki-üç yıllık bir süreç içerisinde
bağışıklık sistemi tarafından doğal olarak vücuttan temizlenir. Ancak hastalarda
HPV'ye bağlı kanser veya diğer sağlık problemlerinin gelişip gelişmeyeceğini
önceden bilmek mümkün değildir. 

Bazı HPV tipleri kadın ve erkeklerde genital siğillere neden olabilir. Nadiren bu
HPV tipleri ağız içerisinde siğil oluşumuna bağlı olarak gelişen ve Tekrarlayan
Respiratuvar Papillomatozis (RRP) olarak adlandırılan klinik bir tabloya yol
açabilir. Diğer HPV tipleri ise (yüksek riskli tipler), vücutta hücresel değişikliklere
yol açarak zaman içerisinde serviks ve daha az sıklıkla da vulva, vajina, penis,
anüs ile baş-boyun (dil, bademcik ve gırtlak) bölgesinde kanser gelişimine neden
olabilir. Genital siğillere neden olan HPV tipleri, kansere yol açan HPV tiplerinden
farklıdır.
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HPV'den Korunma Yolları Nelerdir?

CNN Türk'e verdiği bir röportaj sırasında bu konuda Op. Dr. Seda Deniz Işıklar
şöyle söylüyor.:

“Kendimizi korumak için yapabileceğimiz şeyler var. Mekanik temizlik
malzemelerini kullanırken dikkatli olmak, genel kullanılan banyolar/saunalar ile
ilgili seçimleri çok dikkatli yapmak, onun dışında cinsel ilişkide prezervatif
(yüzde yüz koruyuculuğu yoktur) kullanılması... Vücudumuza giren her HPV
bizi hasta etmiyor. Yaklaşık yüzde 70’i bir yıl içerisinde, yüzde 90’i da iki yıl gibi
bir süre içerisinde vücuttan atılabiliyor ama bu atılma süresini etkileyen şeyler
var. Mesela bağışıklık sistemimiz iyiyse vücut HPV ile mücadele edebiliyor ama
bağışıklık sistemi kötüyse, özellikle sigara kullanımı, bizi çok daha fazla
sıkıntılara sokmaya sebep olabiliyor.”

HPV testinin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulayarak her bireyin bu
testi yaptırmasının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Işıklar:

‘’Özellikle 30 yaşın üzerinde tercih ediliyor, bunun sebebi bu virüsün neden
olduğu kötü huylu hastalıkların çok uzun yıllar içerisinde ortaya çıkması. 30 yaş
öncesi genç grup, bu virüsle karşılaştıklarında bunu vücuttan daha kolay
atabiliyorlar. Bu testin 30 yaşından sonra yapılması gerekmektedir." diye
belirtiyor. HPV aşısının önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Işıklar, “Bizim
tercihimiz aşının erken yaş grubunda uygulanması, yani 9 yaşından itibaren
hem erkek hem de kız çocuklarına yapılması. Bu aşının erken yaşta
önerilmesinin sebebi virüsle karşılamadan, cinsel ilişki yaşamadan en önemlisi
ise erken yaşta yaptığımızda koruyuculuğun çok daha yüksek olmasıdır.” olarak
belirtiyor. 

Sonuç

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında bireysel
temizliğimize dikkat etmeli, korunmalı cinsel
ilişkiye, düzenli kontrole dikkat etmeli, gerekli
testleri doğru zamanda yaptırmalı ve paniğe
kapılmamalıyız. HPV'nin yaşam kalitesine
olumsuz etkileri olduğunu bilsek de gerekli
önlemlerin alınmasıyla ve doğru zamanda
doğru tıbbi yardımı alarak bundan
etkilenmemeyi, daha sağlıklı ve mutlu bir
hayat yaşamayı başarabiliriz.

Kaynakça
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YOU
GO

GIRL!
FEMİNİZMİN DALGALARI
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F E M İ N İ Z M İ N  D A L G A L A R I
YAĞMUR  DURAKL I

18. Yüzyıldan sonraki dönemler kadın+ların hukuki,
toplumsal, sosyal siyasi gibi alanlarda eşitsizliklere ve
toplumsal rollerine karşı mücadele vermeye başladıkları
bir yüzyıldır. Bu mücadeleleri çok fazla insana
ulaşmıştır, yıllar geçtikçe de kitleler daha da
bilgilenmiştir. Kadın+ların eşit haklar, eşit özgürlük için
verdiği bu mücadele ‘’feminizm’’ kavramını
oluşturmuştur. Feminizm, kamu ve özel alanlarda
kadın+ların uğradıkları haksızlıklara, eşitsizliklerin
olmaması gerektiğini savunur ve mücadele verdiği en
önemli konu da cinsiyet ayrımcılığıdır. Feminizm,
ataerkil düzene karşı çıkan ve kadınların haklarının
korunmasında, kazanmasında önemli bir rol oynayan bir
yaklaşımdır. Feminizm 3 dalgaya ayrılmaktadır, her bir
dalgada da haklarını savunan kadın+ların sayısı artmaya
başlamış ve daha kesişimsel olmaya başlamıştır. Bu her
dalgada da kadın+lar hakları için mücadele etmeye
devam etmişlerdir. 

' '

yağmur duraklı
Trakya TÖB
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Mary Wollstonecraft,1972 yılında feminist
çalışması olan ‘’Kadın Haklarının
Gerekçelendirilmesi (Vindication of the
Rights of Women’’ eserini yayınlamıştır.
Bu eserde kadınların erkeklerden daha
geride kaldıklarından, bunun sebebinin de
yeterli kaynaklara ulaşamamaları
olmasından bahsetmiştir. Kadınların yeterli
kaynaklara ulaşamadıkları için kişisel
gelişimlerinin eksik kalması da bu eserde
bahsedilen önemli konulardan biridir.
Feminizdeki 1. dalga da Wollstonecraft’ın
bu eseri üzerine şekillenmiştir.Kadın+ların
eğitimde eşitlik, oy kullanma hakları, iş
hayatında aktif bir şekilde rol alma, yaşam
hakları, özgürlüğü, yönetimde rol alabilme
gibi konular birinci dalganın
kazanımlarındandır. Bu dönemde de bu
konulara değinen çok sayıda eserler,
bildiriler yayınlanmıştır. Feminizmin
birinci dalgasındaki en önemli kazanım,
ataerkil toplum düzeninde kadın+ların
toplumdaki statüsünde, toplumsal
rollerinde ve alanlarında değişiklik
yaratmak ve bu değişiklikleri temellendirip
gelişmekte olan yeniliklere temel
oluşturmaktır.

Bu dalganın denk geldiği dönem kadın+ların
güvenli doğum yapmalarını sağlayan teknolojik ve
bilimsel gelişmelerin olduğu bir dönemdi.
Kadın+lar ise bu teknolojik ve ilaçlara, yöntemlere
ise ulaşamıyorlardı. Kadın+ grupları ise bu
yöntemlerin kadın+lara güvenli bir şekilde
ulaştırılabilmesi için mücadele vermekteydiler.
Ayrıca pek çok ülkedeki baskıcı yasaların da
ortadan kaldırılması için harekete girişmişlerdi.
Birinci dalga ile birlikle kadın+ların hukuki
bakımdan girişmelerde bulunsaladar pratikte hala
cinsiyet ayrımcılığı devam etmekteydi ve bu
durum kadın+ların yaşamsal bakımdan erkeklerle
aynı şartlara sahip olmadığını kanıtlar nitelikteydi.
Dünyadaki düzen hala ataerkil düzen şeklinde
devam etmekteydi. Bu dönemde aile içinde
eşitsizlik devam etmekteydi, aile kurumu ataerkil
bir düzene göre işlemekteydi. Kadın+ların bedeni
üzerinde ataerkil düzenin etkisi vardı ve kadın+lar
kendi bedenleri üzerindeki bu kontrol ve denetime
karşı mücadeleye başladılar. Cinselliğin
doğurganlıktan ayrılması için doğum kontrollerin
yaygınlaştırılması üzerine odaklanıldı. Güvenli
doğum kontrol sistemi daha uygulamaya
geçirilmediği için kürtaj hakkının kadın+lar için
olması talebinde bulunuldu. Kadın+lar bedenleri
üzerinde bir tek kendilerinin söz sahibi olmaları
için uğraşıyorlardı. İngiltere’de bu mücadeleri
sayesinde doğum kontrol yasası yasallaştı. İkinci
dalga feminizm, kadınlar arasındaki sınıf
farklılıklarını göz ardı etmekteydi. Bu dalgadaki
feminist harekette temsil edilmeyen kadınlar vardır
çünkü bu dalgadaki hareket genellikle
‘’batılı,beyaz’’ kadınları temsil ediyor, onların
haklarını savunmaya odaklanmıştı.

B İ R İ N C İ  D A L G A   İ K İ N C İ  D A L G A
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E A C H  T I M E  A
W O M A N  S T A N D S  U P
F O R  H E R S E L F ,  S H E
S T A N D S  U P  F O R  A L L
W O M E N .  

 M A Y A  A N G E L O U
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Feminizmde 3. Dalga kadın+ların yaşadığı
sorunların beyaz kadın+ların sorunları
olmadığını, tüm kadın+ların sorunları olduğunu
dile getirir. Bir nevi ikinci dalgadaki feminist
harekete tepki olarak görülebilir. Üçüncü
dalgada odaklanılan konular, kadına yönelik
şiddet, cinsellik ve kadının ekonomik
durumudur. Toplumsal cinsiyet, ırk, siyaset gibi
konular da ele alınmış ve feminist bakış açısı ile
temellendirmeye çalışılmıştır. Üçüncü dalga
feminizm, tüm kadın+ları bu hareketin içerisine
almaya çalışır. Bu hareket içinde farklı ten rengi
olan, farklı etnik kökenleri olan, farklı cinsel
yönelimleri olan kadın+lar aktif bir şekilde
haklarını korumaya çalışmaktadır. Üçüncü dalga
feminizm, tüm feminizm dalgaları arasında en
fazla çeşitliğe sahip dalga diyebiliriz. Bu dalga
evrensel tek bir kadın olduğu söylemlere,
fikirlere karşı çıkar. İlk iki feminizmde
odaklanılan konulardan daha ziyade kadınlara
karşı yapılmış yargılardan, damgalardan
uzaklanılmasına odanlanmıştır, bir yana
kadınların bireysel kimliklerine odaklanmıştır
diyebiliriz. 

Ü Ç Ü N C Ü  D A L G A  

Bu üç dalgayı yazımda okuduktan sonra her bir dalganın
farklılığını daha iyi anlıyoruz, her bir dalga kendini
geliştiriyor ve bu gelişim sürecinde kitlesini
büyütüyor.Kısaca diyebiliriz ki feminizmin dalgaları
yıllar geçtikçe kuşakların ihtiyacına göre şekilleniyor.
Feminizm üç dalgada incelenebileceği gibi kendi içinde
de farklı akımlara ayrılıyor ve kadın+ların mücadelesi
yaşadığımız çağıda şekillendirmeye devam ediyor. 
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Merhaba küçüğüm; sana söylemem gereken bazı

şeyler var, dinle lütfen. Henüz yolun başındasın,

yaşayacak çok şeyin var. Önünde kocaman kocaman

senelerin olacak, her sene sana bir şeyler katacak.

Hayatı zamanla, insanları zamanla, KENDİNİ

zamanla tanıyacaksın. Saygı ne demek, sevgi

nasıldır, güven var mıdır, aşk nedir, acısı nasıldır,

bunları büyüdükçe öğrenecek daha çok huzurlu

olacaksın.

O yüzden, DUR! Lütfen. Kıyma çocukluğuna, kestirip

atma yaşaman gereken güzellikleri.

16’nda evlenmek yerine gitar çalmayı öğren mesela,

macera kitapları oku, bambaşka evrenlerin varlığını

hayal et, çevreni sorgula... Olmuyor mu bunlar,

yapamıyor musun; o zaman otur ve sadece düşün

ama hayatının geri kalanını şimdiden harcama, var

olmuş olmak için yaşama, YAPMA!

18’inde anne olmak yerine anneni daha çok sev ya

da dönüm yaşının tadını çıkar. Gez, toz, eğlen, gül;

kısacası YAŞA küçüğüm, yaşa. Yaşıyorum diyebil

işte her anında.

Çocuk bakma çocuk yaşında.

BEKLE! Bak gör her şey zamanla olacak hem de en

güzel hâli ile.

Dinle beni küçüğüm, dinle bizi.

Bu son sözümüz sana iyi dinle!

BENİM GÜZEL
ÇOCUKLUĞUM
Aynur ASANA – Murat KÖKRAF

Harran TÖB
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Okumazsan, koluna takılan üç beş bilezikle,

kocanın ömür boyu ödeyeceği salon takımıyla

övünen; çeyizi dünyadaki en değerli eşya sanan

bir birey olursun. Dışarıda nehir gibi akan hayat

varken sen o nehirdeki kaya gibi sürekli sabit

kalır, yosun tutarsın.

YAPMA!

Ve siz ebeveynler, ya da yapmış olmak için çocuk

yapan insanlar, siz de dinleyin. Çocuklarınız sizin

her şeyiniz olmalı; onları kullanmayın,

kullandırtmayın. Ödeyemediğiniz borcunuza

karşılık kızınızı SATMAYIN! Canınızı gözden

çıkarmayın. Sevgiye muhtaç olduğu dönemlerde

yüklenemeyeceği sorumlulukların altında

bırakmayın; kaldıramazlar, canları acır.

YAPMAYIN!

Oğlunuza taşıyamayacağı yükler yüklemeyin.

Evlilik nedir bilmez 14 yaşında bir çocuk, 12

yaşında bir kız. Aman o çabuk öğrenir demeyin.

Bu yeni doğmuş bebeği hemen yürütmeye

benzer.

ZORLAMAYIN.

Her şey vaktinde güzeldir, sizin yaşadığınız

hayatı yaşamamalı canınızın parçaları. “Kızlar

annelerinin kaderini yaşar.” demeyin. Herkesin

bir yolu vardır, hatalarla dolu belki ama hatalar

değil mi zaten bizi biz yapan şeyler. Bırakın

yürüsünler kendi yollarında, düşüp kalksınlar,

size de dayanabilsinler. Annem var Babam var

diyebilsinler, bu güveni hissettirin. Hayatı

öğrensinler okuyarak, yürüyerek belki de yanlış

insanlar tanıyarak, üzülerek... Ama kimse 12

yaşında evlenerek hayatı öğrenemez, sadece

ezilir sorumluluklar altında.

Henüz kendi ailesini yeni yeni tanırken başka bir

aileye izin vermeyin, taşıyamaz.

SEVİN ya, çok sevin işte!

Siz yaptınız, siz koruyacak, siz saracak, siz

göklere çıkaracaksınız.

SADECE SEVİN. 
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Gerçekten çok büyük ve kalabalık bir aktiviteydi.
Çok fazla insan vardı, birçok turist de vardı.
Yürüyüş alanının belli bir bölümü ücretsizdi fakat
belli sokaklara girebilmeniz için ya da konser tarzı
aktivitelere katılabilmeniz için bir miktar para
ödeyip bilet almanız gerekiyordu. Yaklaşık 10
pound ücretle bilet satın alarak konser alanına
dahil olmuştuk.

Her yaştan, her cinsel yönelimden, her dinden ve her milliyetten
insan vardı. Üç günlük bir organizasyondu ve 4 Ağustos’ta Britney
Spears konser vermişti fakat biz maalesef onu kaçırmıştık. Yine de çok
keyif aldık. Kimse kimseyi yargılamıyordu ve herkes çok özgürdü.
Herkesin birbirini olduğu gibi kabullendiği ve kimsenin rol yapmak
zorunda kalmadığı, bunun çok doğal olduğu bir ortamdı.

Her sokakta LGBTİ bayrağı görebilmek mümkündü. İnsanlar
gökkuşağı renklerinde rengarenk çoraplar, elbiseler giymiş ve
gözlükler takmışlardı. Zaten bu ürünleri civarda satıyorlardı.
Bazıları sırtlarına bayrak bağlamıştı. Bazıları yüzlerini boyamıştı.
Bazıları ise kot şort ve tişörtle sade bir şekilde gelmişlerdi. 

5 Ağustos 2018 tarihinde İngiltere’nin Brighton
şehrinde gerçekleşen Onur Yürüyüşü’ne
(pride) katıldım. Dil okulunda tanıştığım
arkadaş grubumla ve sevgilimle katıldığım
yürüyüşte heteroseksüel bir çift olsak da hiçbir
farkımız yoktu, herkes birbirini destekliyordu. 

 

Merhaba, ben Onur Yürüyüşü’ne
katılma deneyimimi paylaşmaya,
sizlere kendimi “Sushi” olarak
tanıtarak başlatmak istiyorum.

SCORA DERGI  |  SAYI  156



Desert Flower/ Çöl Çiçeği
 

Yönetmen: Sherry Hormann
Senaryo: Waris Dirie, Sherry Hormann, Cathleen

Miller, Wüstenblume
Yıl: 2009

Açıklama: Genital sakatlama, başta çocuklar olmak
üzere birçok kişinin hayatında büyük bir iz
bırakabiliyor. Buradan bu şiddet türünü lanetledikten ve
hayatta kalanların yanında olduğumuzu gururla
söyledikten sonra filmimize geçelim.
Hikayemiz Somali doğumlu Waris Dirie isimli modelin
otobiyografisinden uyarlama bir yapım. Sevgili Waris,
kariyerinin birçok yerinde genital sakatlamaya parmak
basıp bu şiddeti durdurmaya yönelik bir savunuculuk
yapmış bir özne. Filmde ise tam anlamıyla ilham dolu
bir hayatta kalanın hikayesine şahit oluyoruz. İzlerken
duygu seline kapılacağınız bu yapıtı sizlere sunmaktan
mutluluk duyuyoruz.

Musafa Robin Kara
 

FRAGMAN
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Freeheld/ Aşka Özgürlük
 

Yönetmen: Peter Sollett
Senaryo: Ron Nyswaner

Yıl: 2015
Açıklama: Hikayemiz LGBTİQA+ hakları üzerine
diyebiliriz. Amerika’da evlilik eşitliğinin her eyalet
tarafından kabul alamadığı o karanlık günlere dönelim.
Sene 2005… Devletin LGBTİQA+ haklarını tanıması
ne yazık ki bir günde sihirli bir şekilde olmadı. Adım
adım, alın teriyle alınan haklardan birini bu hikâyede
görebiliyoruz. Kendisi ve partneri için devletten hakkını
isteyen lezbiyen bir dedektifin hikayesini seyrettiğimiz
muazzam bir 103 dakika.
Eşit evlilik hakları henüz tanımlanmamışken,
partnerlerin işlemlerini gerçekleştirebilmek adına devlet
“Domestic Partnership (Ev Arkadaşlığı/ Partnerliği)”
başlığı altında partnerleri tanımaya başlamıştı. Bu
sertifikayı alan partnerler minimal düzeyde de olsa bazı
haklardan faydalanabiliyordu. 
Ancak belirli bir gelişme üzerine, bu sözleşmenin
faydalanmak istedikleri bir hakkı kapsamadığını
öğrenen çiftimiz bunun için gerekli devlet bürosuna
duruşmaya çıkar. Ancak duruşmanın politik ayağı
gitgide büyüdükçe iş büyük çaplı bir aktivizm
faaliyetine dönüşür. “Verdiğin o son nefes, olsun
milyonlarca ses…” (Son Feci Bisiklet - Viva La Vadi).
Laurel Hester ve Stacie Andree’nin gerçek hayatından
esinlenerek hazırlanmış bu biyografik filmi kesinlikle
tavsiye ediyoruz.

Musafa Robin Kara

FRAGMAN
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PHILADELPHIA
 

Yönetmen: Jonathan Demme
Senaryo: Ron Nyswaner

Yıl: 1993
 

Açıklama: Başlamadan önce şu uyarıyı yapalım. Film
1980’leri konu alan ve bunu 1991’de yapan bir film. O
yüzden tıbbi gerçekler ve doğru dil kullanımı
bakımından tabii ki de güncel olmayan söylemler var.
Biz günümüzde HIV enfeksiyonunun doğru ilaçlara
erişimle beraberinde yaşanılır bir enfeksiyon olduğunu,
ilaçlar sonrası” Belirlenemeyen = Bulaştırmayan”
kademesine kadar enfeksiyonun gerilediğini, AIDS ve
HIV’in aynı şey olmadığını ve HIV’in bulaş yollarını
ve daha nicelerini biliyoruz.
Ama film işte tam burada devreye giriyor. Bunların
bilinmediği bir zaman aralığında; ortaya çıkan
stigmaların, bilinmeye başladıktan sonra bile devam
ettiğini gözlemleyebileceğimiz harika bir “Mahkeme
Salonu Draması” izliyoruz. Aynı zamanda HIV ile
yaşayan, AIDS aşamasına kadar ilerlemiş ve yaşadığı
zaman aralığından dolayı tedaviye ulaşamayan bir
öznenin duygularını, düşüncelerini, yaşam öyküsünü
biricikliğiyle görüyoruz. 
Kavramlar genişledikçe herkesi aynı başlığa almaya
çalışan bütüncül zihniyetin karşısında her öznenin
deneyiminin farklı olduğunu bununla birlikte zaman ve
mekan dahil her etmenin çok büyük bir etki yarattığını
söylemek istiyoruz.
Musafa Robin Kara

FRAGMAN
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And Then We Danced/ Ve Sonra Dans Ettik
 

Yönetmen: Levan Akin
Senaryo: Levan Akin

Yıl: 2019

Açıklama: Biliyoruz ki aktivizmde kesişimsellik her
geçen gün önem kazanmakta. Örneğin Ortadoğu
Asya’daki düşük gelirli bir gey ile İngiltere’deki
yüksek gelirli bir geyi aynı kategoriye alsak bile
durumun biricikliğinin farkında olmamız gerekiyor.
Bu bağlamda      herkesin farklı kimliklerinden dolayı
bazı kavramlar yoluyla pozitif ya da negatif
ayrımcılıkla karşı karşıya kalabildiğini bilmemiz
önemli.
Her ne kadar Batı sineması ve dizi kültürü
LGBTİQA+ kültürünü görünür kılma yolunda adımlar
atsa da kesişimsellik adına farklı coğrafyalardan ve
farklı öznelerden hikayeler dinlemek
savunuculuğumuz için çok önemli. Ulusal Gürcü
Dans Topluluğunda dans eğitimi görmekte olan
kahramanımız kendisini gelenek, yenilik ve benlik
üçgeninin tam ortasında buluyor. Karakterimizin ise
son sahnede bize duygu geçişini aktarma şekli
tüylerimizi diken diken etti. Umarız filmdeki kurgu,
olay örgüsü ve gerçeklik bizlere ulaştığı kadar sizlere
de geçer.
Bağımsız, festival filmi kriteri taşıyan bu filmden
bahsetmişken hepinizi piyasa sinemasının dışına da
davet etmek istiyoruz. Sinemada hayat var...

Musafa Robin Kara
FRAGMAN
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Save Ralph
 

Yönetmen: Spencer Susser
Senaryo: Spencer Susser

Yıl: 2021
 

Açıklama: İnsanlar Veganlık ile cinsel sağlık
ve üreme sağlığı üzerine olan ilişkiyi ilk
başta kavrayamamakta. Her ne kadar bunun
üzerine sayfalarca yazı yazmak gerekse dahi
iki kelimeyle size ifade etmeme izin verin:
Onay kültürü. Onay kültürü sebebiyle
biliyoruz ki onayın geçersiz olduğu
durumlardan biri aslında hayvanlara karşı
yapılan uygulamalar. Hayvanlarla olan
ilişkimizde başta “Tecavüz Rafı” olmak
üzere birçok yaygın uygulama; onların
sınırlarına, haklarına ve onay kültürüne bir
hakaret âdeta. Bu bağlamda düşünülünce
hayvan deneylerinin de cinsel sağlık ve
üreme sağlığı açısından çok kabul edilebilir
bir tarafı olmadığını eminim ki sizler de fark
edeceksiniz. Bu arada hayvan deneylerine
karşı olmanız için vegan olmanıza gerek yok
ama türlerin eşitliği adına bunu da biraz
fısıldamak istedik açıkçası.
Musafa Robin Kara

 

FRAGMAN
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DANISH GIRL / DANİMARKALI KIZ

“God made me a woman. The doctor is curing
me of the sickness that was my disguise.” Lili
Elbe’nin kurduğu bu cümle onun
karakterindeki kararlılığı, kendinden emin
duruşu, cesareti ve ona dair her şeyi özetliyor
aslında. Danish Girl; Tom Hopper’ın
yönetmenliğini üstlendiği 2015 yapımı, İngiliz-
Amerikan bir filmdir. Filmin senaryosu ise
David Ebenshoff’un aynı adlı kitabından
uyarlama olup ressam Lili Elbe (Eddie
Redmayne) ve Gerda Wegener (Alicia
Vikander)’ın hayatından esinlenilmiştir. Film
transgenderların öncülerinden biri olan Lili
Elbe’nin benliğini bulma serüvenini
anlatmaktadır. Bu serüven kimlik, cinsiyet,
aşk, azim ve sadakat temalarına çok güçlü bir
şekilde bağlı olup onları film süresince son
derece etkili bir şekilde işlemektedir. 

Altı yıllık evli olan Lili, o zamanlar Einar Wegener, ve Gerda hayatlarını resim yaparak
geçirmektedir. Bir gün Gerda’nın tablosu için modellik yapan Oola Paulson işine gecikince,
Gerda’nın ısrarı üzerine, Einar kendini Oola’nın kıyafetlerini üstüne tutarak modellik
yaparken bulur. O andan itibaren Einar için bir aydınlanma serüveni ve Einar’ın Lili’ye
dönüşme hikâyesi başlamış olur. Lili için zorlu olan bu süreçte ise Gerda son derece
anlayışlı davranarak Lili’nin en büyük destekçisi olarak yanında bulunur.
Filmi benim için önemli kılan yönler Eddie Redmayne’nin göze çarpan oyunculuğunun yanı
sıra filmin izleyiciye tüm şeffaflığı ile yansıttığı cesaret ve kararlılık duygusudur. “Her adımı
benim için bir eğitim oldu.” sözlerini ekleyen Redmayne bir röportajında da değindiği gibi
Lili’nin hikâyesi birçok transa ilham olmaktadır.
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BAHAR BAŞAK AYDIN / OKAN TÖB 



Film, translara birer spot ışığı vererek onların duyulmasına ve onlarla empati kurulmasına
öncü olmaktadır. Film aynı zamanda toplumun koyduğu, kadın ve erkek olmak üzere, iki
cinsiyet kategorisinin sınırlarını kırarak izleyicide bir farkındalık yaratmaktadır. Redmayne
bu durumu şu sözlerle ifade ediyor: “Film kendini keşfetmek üzerine kurulu, nitekim
filmde Lili’nin her zaman Lili olması gibi. Bu, ona toplum tarafından yerleştirilmiş bir tür
erkeklik sınırının soyulmasıyla ilgiliydi.”. 
Filmde Redmayne’nin, karakteri Lili’ye eklediği en çarpıcı detay şüphesiz Lily’nin
gülümsemesidir bu nedenle Einar’ın Lili’ye dönüşümünün bütünlüğünü ve gerçekliğini her
sahnede Lili’nin gülümsemesinden anlamaktayız. Bir gülümsemenin, bir karakteri bu
derece tamamlayıcı olması okunan bir senaryodan ya da kitaptan alınabilecek bir özellik
değildir. Dolayısıyla da Redmayne’nin son derece başarılı oyunculuğu şüphesiz göze
çarpmaktadır. Redmayne film süresince başarılı bir şekilde ve her anlamda Lili’ye
bürünmüştür. Redmayne’nin oyunculuğunu şüphesiz takdir ve tebriğe şayandır. Bu sıra
dışı filmi herkese öneririm.

BAHAR BAŞAK AYDIN / OKAN TÖB 

Kaynakça
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CALL ME BY YOUR NAME / BENİ
ADINLA ÇAĞIR
“Call me by your name and I’ll call you
by mine.”

TETİKLEYİCİ UYARISI // CİNSEL
ŞİDDET VE TACİZ (Yakın zamanda
başrol oyuncusu Armie Hammer
hakkında cinsel şiddet ve taciz haberleri
gündeme gelmiştir) 
Bu yazıda karşınıza çıkacak bazı tanımlar
ve kelimeler geçmişte yaşadığınız,
farkında olduğunuz veya olmadığınız,
etkisi sürmekte olan şeyleri (cinsel şiddet
ve taciz) hatırlatabilir ve kaygınızı
artırabilir. Bu yüzden yazıyı okumaya
başlamadan önce kendinizi hazırlamanızı,
etkilendiğinizi hissederseniz okumaya ara
vermenizi, hazır hissettiğinizde
güvendiğiniz bir kişiyle birlikte okumaya
devam etmenizi öneririz.

Call Me By Your Name André Aciman’ın aynı adlı kitabından uyarlama olup Luca
Guadagnino’nun yönetmenliğini ve James Ivory’nin senaristliğini üstlendiği
romantik/dram bir filmdir. Filmde; filmin ana karakterleri olan Elio Perlman (Timothée
Chalamet) ve Oliver (Armie Hammer) arasındaki aşk, tutku ve kendilerini keşfetme
serüvenleri ele alınmaktadır. Elio 17 yaşında bir öğrenci iken Oliver 24 yaşındadır ve
Oliver, Elio’nun babasının araştırma asistanı olarak Perlman ailesinin yazlık evinde
onlarla birlikte kalmaktadır. Film; Elio ve Oliver’ın 1980’lerin yazında İtalya’da birlikte
geçirdikleri vakit boyunca duygularının bütün saflığıyla birbirlerini tanıma,
birbirlerinden etkilenme ve kendi benliklerini bulma sürecini ele almaktadır. Aynı
zamanda homoseksüelliğin bir insanın hayatını şekillendirmesindeki iki farklı bakış açısı
perdeye yansımaktadır. 
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Filmin özenle seçilmiş mekan ve zaman unsurlarının yanı sıra bir o kadar da iyi seçilmiş
kadrosu, filmi bambaşka boyutlara taşımaktadır. Özellikle filmin iletmek istediği mesaj
beni filme en çok hayran bırakan yanı olmuştur. Filmin tüm mesajı; benliğini fark etmek,
kendini keşfetmek ve olduğun gibi kabul etmek üzerine kuruludur. Bağlantılı olarak Call
Me By Your Name, insanların ne hissettikleri konusunda kendilerine karşı dürüst
olmaları için onlara meydan okumaktadır. Film, homoseksüelleri objektife alsa da Armie
Hammer’ın da bir konuşmasında bahsettiği gibi “Ne olursa olsun kendinle barışık
olabilirsin.” fikrine dayanmaktadır, fakat gerçekler maalesef ki her zaman istediğimiz
yolda ilerlememektedir. Toplum tarafından bize dikte edilen, tabulaştırılan ve
normalleştirilen bazı kalıplar sonucunda hayat; aslında benliklerini keşfeden bireylerin
yaşamlarını zaman zaman zorlaştırmakta ve onları tamamen kendileri gibi
olamayacakları bir yolculuğa sürüklemektedir. Bu süreçte ise duruma boyun eğdirilen
bireyler bir köşeye sıkışıp hislerini, arzularını, düşüncelerini baskılamaya
zorlanmaktadır. Film perdenin her iki tarafına da değinerek bir diğer yandan da
benliklerini keşfeden ve kabullenen bireylerin, yakınları tarafından da aldığı destek ve
gösterdiği cesaret ile hayatlarını tamamen değiştirecek bir yolun varlığını da bizlere
göstermektedir. Buna ek olarak bir ilişkideki hem hayali hem gerçeği yansıtan bu filmi
mutlaka izlemenizi öneririm.

BAHAR BAŞAK AYDIN / OKAN TÖB

Kaynakça
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KİTAP KÖŞESİ
KİTAP ÖNERİLERİ 

Derleyen : Zeynep Ece Ulusoy | Başkent TÖB

RENKLERDEN MORU
Alice Walker

SCORA Alt Başlığı: LGBTİ+, Çocuk ihmal ve istismarı, Kadın hakları

Erkek egemen bir dünyada siyahi olduğu için de ayrıma uğrayan
Celie’nin yaşadıkları o kadar ağır ve utanç  vericidir ki; bunu yüksek
sesle Tanrı’ya bile söyleyemez, sadece yazarak anlatır. O ağır hayatın
içinde tecavüz, şiddet, çocuk yaşta evlendirilme, çok çalışma vardır.
Sevgi ile zulüm, inanç ile kötülük iç içedir. Ancak bir gün Celie, kendi
gücünü ve içindeki neşeyi keşfettiğinde dönüşümü de başlar. 
Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran Renklerden
Moru, her biri birbirinden dirençli kadınların yanı sıra kendi
ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin hikâyesiyle de
zenginleşen bir roman. (Tanıtım Bülteninden)

ORLANDO
Virginia Woolf

SCORA Alt Başlığı: LGBTİ+

Virginia Woolf'un yakın arkadaşı; karizmatik, biseksüel yazar Vita
Sackville-West için yazdığı Orlando; eğlenceli, fantastik bir “sahte
biyografi”. Canı istediğinde bukalemun gibi biçim, daha doğrusu
cinsiyet ve kimlik değiştiren tarihi bir karakterdir Orlando. Erkek
olarak başladığı hayatını kadın olarak sürdürür, on altıncı yüzyılda
soylu bir ailede doğar, birkaç yüzyılı hızla yaşar, bir gecede cinsiyet
değiştirir, yirminci yüzyılın ilk yarısına bir kadın yazar kimliğiyle ulaşır.
Delikanlılığında Kraliçe'nin sevgilisi olur, İngiltere Kralı tarafından
İstanbul'a büyükelçi olarak gönderilir; Çingenelerin arasında da yaşar,
saraylarda da; edebiyat sevdalısı, melankolik bir şairdir; çeşitli
kimliklerde çıkar karşımıza Orlando ve değişken ruh halleriyle,
yaptıklarıyla hep şaşırtır. Viktorya Dönemi değerlerini eleştiren ve
cinsiyet, özgüven, hakikat, kimlik, kişinin toplumdaki yeri, edebiyat gibi
konulara şiirsel bir üslupla dokunan Woolf'un kendi deyişiyle Orlando,
yazarlık yaşamında tasasız bir tatil; kafaları karıştırıyor, ne yana
döneceği belli olmuyor ve bu yüzden de keyifli. (Tanıtım Bülteninden)
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CİNSEL ŞİDDETİ ANLAMAK
Diana Scully

SCORA Alt Başlığı: Cinsel şiddet

Tecavüz, kadınların en çok korktuğu saldırıların başında geliyor. Bu
korku, kadınların hayatlarını derinden etkiliyor, kısıtlıyor. Nedense
tecavüz, hep "kadınların sorunu" olarak ele alınıyor. Saldırganlarsa
"normal dışı", hasta, sapık erkekler; toplumsal normların dışında kalan
kişiler olarak görülüyor.
Oysa yazar Diana Scully'nin tutuklu tecavüzcüler üzerine yaptığı
araştırma; cinsel şiddetin, kökeni erkek egemen kültürde yatan yaygın
bir sorun olduğu sonucuna varıyor. Kısacası cinsel şiddetin sona
erdirilmesi için kendini değiştirmesi gereken kadınlar değil,
erkeklerdir. Tecavüz, erkeklerin sorunudur. (Arka Kapak yazısından)

KİTAP KÖŞESİ

CİNSEL ÇEŞİTLİLİK
Vanessa Baird

SCORA Alt Başlığı: LGBTİ+ hakları

İnsanların cinsel yönelimlerindeki çeşitlilik bütün bir tarih boyunca
hayatın çok tanıdık bir yönü olageldi. Tüm toplumlar bu olguyu
örtmek, gizlemek ya da bastırmak yerine, bununla birlikte yaşamanın
yolunu bulmak zorunda. Ama çoğu toplum henüz bunu başaramıyor.
Kültürün mevcut normlarına uymayanlar marjinalleştiriliyor,
ayrımcılığa uğruyor, suçlanıyor, hatta cezalandırılıyor. Ama bütün bu
uygulamalara karşın gerek kadınlar gerekse erkekler arasında cinsel
yönelim çeşitliliği ortadan kalkmadı. Kültürel yapı ne olursa olsun
artık direnme, adalet ve küreselleşmiş bir kültürün özelliklerini talep
etme yönünde dünya çapında bir hareket var.
Vanessa Baird'in bu canlı ve ilgi çekici kitabı, cinsel çeşitliliğin hem
tarihsel ve kültürler arası bir dökümünü sunuyor, hem de güncel
tartışmaları irdeliyor. Cinsel çeşitliliğin tanınması, saygı gösterilmesi
ve ortak insanlığımızın çok önemli bir parçası olarak değer verilmesi
yolundaki mücadeleleri aktarıyor.
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KİTAP KÖŞESİ

SCORA Alt Başlıkları: Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hakları, Çocuk İhmal ve İstismarı

İyi aile yoktur. Ya da paradoks şu ki iyi aile, "İyi aile yoktur" düsturuyla hareket edebilen
ailedir. İnsanlar çocuk sahibi olduğunda farkında olmadan kendi çocukluğuna dair hisleri
yaşar. Çocuğumuzla ilişkimiz, anne-babamızla ilişkimizin devamıdır.
Çocuğumuzla doğru bağ kurma, kendi çocukluğumuzu ve içimizdeki çocuğu tamir etmekle
olur. Her insanın içinde anne, baba, çocuk vardır ve güçlü psikoloji aslında içimizdeki
çocuğun güçlü olduğu, saygı gördüğü psikolojidir.
İyi Aile Yoktur, sadece anne-babalar değil, çocukluk geçirmiş ve kendisini daha iyi anlamak
isteyen her yaşta insan için yazıldı. Bu kitabın sunduğu farklı bakış açısıyla; neden acı
çektiğimiz, sevilmeyi neden isteyip sevgiyi kaybettiğimizde neden üzüldüğümüz, işlerimizi
neden ertelediğimiz gibi kendimize dair birçok şeyin altındaki nedeni yepyeni bir gözle,
şaşkınlıkla keşfedeceksiniz.( İyi Aile Yoktur Arka Kapak yazısından)

İyi Aile Yoktur’un devam kitabı olan İyi Toplum Yoktur; sünnet, nikâh, düğün, kına gibi
törenlerin bize anlatılandan çok başka amaçlara dayandığını, her törenin aslında bir kurban
etme töreni olduğunu savunurken; yine ezber bozuyor, doğru bildiğimiz inanışlarımızı altüst
ediyor.
İnsanın en önemli aynası cinselliğidir. Aynı şekilde toplumlar da cinsiyet ve cinsellik
üzerinden şekillenirler nitekim, bu ikisi aslında aynı şeydir. Toplumun; bireyleri kendi
uzantısına dönüştürebilmesi için kadınlık ve erkeklik algısı yaratılır, bu algı törenlerle
pekiştirilir. Varlığından bir şekilde haberdar olduğumuz ve kanıksadığımız her tören; bizi
topluma kurban eder ve toplumu da ölü, işlevsiz kılar.
Törenlere verdiğimiz anlam, kendimize verdiğimiz anlamı ve hayatımızın kontrolünün kimin
elinde olduğunu belirlemektedir. (İyi Toplum Yoktur arka kapak yazısından)

İYİ TOPLUM 
YOKTUR

BÜTÜN ÇOCUKLAR
İYİDİR

İYİ AİLE 
YOKTUR

Nihan Kaya Nihan KayaNihan Kaya
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Tetikleyici Uyarısı// Bu yazı fobik ve ayrımcı söylemler içerebilir, her deneyim
birbirinden apayrı olduğu için zedeleyici bir anlatımda bulunabilir.

Zor Sevgiler; Ellen Wittlenger’ın yazdığı, Mine Kazmaoğlu’nun çevirdiği ve Günışığı
Kitaplığı’nın ilk basımını 2002’de yaptığı bir gençlik kitabı.
Ellen Wittleger bir yazar olarak dışlanmış hisseden ya da toplum dışına itilen gençlerin
hayatlarına değinmeye çalışıyor. LGBTİ+ temalarına da sık sık değiniyor. Zor Sevgiler
bunun sevilen bir örneği iken trans bir genci anlatan Parrotfish (Papağanbalığı, 2007) pek
beğenilmemişe benziyor.
Ana karakterlerden ve konudan biraz bahsetmek gerekirse kitap esas olarak kimseye
romantik ya da cinsel anlamda ilgi duymadığını düşünen John ve lezbiyen Marisol’ün
fanzin (içine kendi yazılarını ve resimlerini koyduğun, fotokopiyle çoğaltılan bir çeşit ev
yapımı dergi) yazarlığı yaparken tanışmasıyla başlayan yoğun arkadaşlıklarını, insanlara
güvenmeyi öğrenmelerini, kendini tanımak için çıkılan yolculuğu ve ilk aşkı anlatıyor.
John, sıkıntılarla dolu bir evde büyümüş. Anne ve babası, kendi deyimiyle babası şehirde
bencilce bir bekâr hayatı sürmek istediği için John küçükken boşanmışlar. Babası evi terk
edince annesine sığınmak isteyen John ise annesinin içinden çıkamadığı bunalımlı ruh
hâli karşısında bir çocuk olarak çaresiz ve yalnız hissederek büyüyor. Belki daha da incitici
olan şey ise John’un annesinin, babası evi terk ettiğinden beri John’a dokunmayı bırakmış
olması. Yalnızca saç okşama, sarılma gibi kasıtlı hareketlerden değil tesadüfen
çarpışmaktan; yemek masasında yanlışlıkla ellerinin değmesinden ve her türlü temastan
kaçınıyor. Hatta John emin olmak için annesinin eline dokunarak bal kavanozunu
aldığında annesi kavanozu kırmak pahasına geriye kaçıyor. Bu aile içi duygusal ve
psikolojik ihmal John’u en çok inciten şeylerden biri. Tüm bunlar onu kendini korumak için
bir şey hissetmemeye itmiş. Annesinin duygusal istismarı John’un kendisini ilgilendiren
konularda aldığı kararlara “Senin buna karar verme hakkın yok!” şeklinde karşı çıkmasıyla
devam ediyor. John’un babasıyla ilişkisiyse hafta sonları yanında kalmasından ibaret.
Konuşacakları hiçbir şey yok, sık sık kavga etmek dışında. Babasının John’un gerçekten
farkına vardığı ve onynla gurur duyduğu tek an, bir konser çıkışı Marisol ve John babasının
evine geldiğinde oğlunun Marisol’le yattığını düşündüğü zaman. Bunun dışında John’un
hayatındaki diğer önemli şeyse fanzin yazarlığı. Şehre indiği bir gün hayranı olduğu
“Kurtuluş Hızı” fanzininin yazarı olan Marisol’le tanışmak istemesiyle arkadaşlıkları
başlıyor.

Z E Y N E P  E C E  U L U S O Y -
B A Ş K E N T  T Ö B

İmkansıza Duyulan
Aşk, Önyargılar ve
İlkler
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Marisol bir tık daha karmaşık ve güçlü bir karakter. Belki hem şimdi hem de daha sonra
söyleyeceğim şeylerin yanlış ve belki de fobik anlaşılmalara yol açmaması için şunu
söylemek gerekir ki Marisol tüm lezbiyen kominiteyi temsil eden bir arketip değil, o yüzden
onun için söylediğim her şey yalnızca Marisol’le ve onun öznel deneyimiyle alakalı.
Marisol aslen Porto Rico’lu bir aileden gelen ama öz ailesini tanımayan bir çocuk. Onu,
aşırı modern Amerikalı terapist bir anne ve aslen Küba’lı ama Amerika’ya entegre olmuş
üniversite profesörü bir baba evlat edinmişler. Marisol, kültürlü ve zengin bir çevrede
yetişmiş ve kendisini her daim “yaratıcı-yetenekli”olarak tanımlıyor. Ama bunlar Marisol
için yeterli değil çünkü kendi deyimiyle zaten okulundaki herkes yetenekli, kültürlü ve
zengin. Ama Marisol diğerlerinden farklı bir kimlik ortaya koymaktan, sıra dışı biri
olmaktan zevk alan bir karakter. Belki de bu yüzden; en çok aslen Porto Rico’lu
olmasından, karışık aile köklerinden ve lezbiyen olmasından gurur duyuyor. Bunları her
fırsatta tekrar tekrar yazıyor ya da söylüyor. Marisol’ün ailesine açılma deneyimi annesinin
her şeyin normal olduğunu söyledikten sonra günlerce banyoda gizlice ağlaması ve
toparlandıktan sonra da hemen “LGBT Aileleri” gibi derneklere üye olması, günlerce
araştırma yapması, Marisol’le birlikte Onur Yürüyüşü’ne katılması şeklinde gelişmiş.
Babasıysa başta bunu çok yadırgamış ama annesinin bunun normal olduğunu, bir çeşit
sapıklık olmadığını empoze etmesiyle şimdi sadece hiçbir şey yokmuş gibi
davranıyormuş. Aslında Marisol her iki durumdan da haklı olarak rahatsız çünkü annesi
onunla yarışıyor babasıysa onu yadırgıyor gibi hissediyor ve lezbiyenliği kendi başına
anlamak istiyor, ailesiyle birlikte değil. Ancak onlardan kaçıp uzaklaşırsa tam olarak kim
olduğunu öğrenme şansı olacağını düşünüyor. Bu yüzden fanzininin adı “Kurtuluş Hızı”.
Ayrıca Marisol’ün ailesi bir yandan onu bu konuda desteklerken bir yandan da John’la her
buluştuğunda, konsere ya da okul balosuna gittiğinde aralarında bir şey olmasını umut
edip heyecanlanıyorlar. Sanıyorum ki bu da kabullenme sürecinin bir parçası ancak
zedeleyici.
Şimdiye kadar antipatik karakterler gibi mi geldiler bilmiyorum ama aslında ikisi de
arkadaş olmak isteyeceğim insanlar. Marisol her zaman yaratıcı olmak konusunda
cesaretlendirici ve ilham verici birisi. John ise karanlık ama eğlenceli bir espri anlayışına
sahip.Biraz da bu kitabı neden seçtim ve belki de “neden seçmemeliydim”e değinmek
istiyorum. Bu aslında 6. sınıfta hepimize ödev olarak farklı bir kitap verildiğinde bana
düşen kitaptı. Kafamda bir sürü bana ait olup olmadığını bile bilmediğim ön yargılar ve hiç
bilmediğim boşluklar vardı. O zamana kadar evde bir şey duymamıştım, okulda da “gey”,
”top”, “lezbiyen” hep bir hakaretti. Baya da popüler hakaretlerdi. 

SCORA DERGİ  |  SAYI  170



Marisol’ün kendini “Kübalı, zengin, şımarık, lezbiyen, aşkı arayan bakire” olarak tanımladığı
yerde sanırım donup öğretmene gösterme ihtiyacı hissetmiştim. Burada hakaret hatta
neredeyse bir küfür olarak öğrendiğim bir şey yazıyordu. Öğretmen de “Gerçek hayatta
böyle insanlar yok mu? Böyle düşünmeye çalış.” gibi nötr bir cevap vermişti. Aslında
Marisol benim üzerimde çok etkili bir karakter oldu. Güçlü bir kişiliği vardı. Fanzin yazma
fikri beni etkilemişti ya da küfür edilmesine karşı olması çünkü bunun seksle ya da
sevgiyle hiçbir alakası olmayan bir nefret söylemi olduğunu düşünmesi ya da baloya
simsiyah Audrey Hepburn gibi bir elbiseyle gelmesi ama altına hiç çıkarmadığı siyah
botlarını giymesi. Bunlar büyüdüğümde bile aklımda uçuşan düşüncelerdi ve hatta kendi
lise baloma da siyah botlarla gittim yıllar önce etkilendiğim bir karakter sayesinde. Daha
önemlisi Marisol’le ya da lezbiyen olmasıyla ilgili kötü hiçbir şey yoktu. Peki bu neden bir
hakaretti?
Bir zamanlar bizzat bize bile ait olmayan fobik düşüncelerimizin olması pek çoğumuzun
anlatmaya çekindiği bir şey gibi geliyor bana. Suçluluk duyuyoruz belki ama benim için
tüm bu konular alayla ve nefretle öğretilmiş konulardı. Hem de yaşıtım olan çocuklar
tarafından. Bir keresinde bir Onur Yürüyüşü’nden bir pankart görmüştüm, “Homofobiktim,
neyse ki iyileştim” diye. Benim iyileşmem de bu kitapla başlamıştı o yüzden tekrar okuyup
bunun üzerine yazmak istedim.
Bir itirafta bulunmak gerekirse, belki 12 yaşımda olduğumdan ve Marisol’le John’un ilişkisi
kitabın esas konusu olduğundan, belki John Marisol’e aşık olduğu için ya da belki mutlu
sonla bitsin istediğimden o zamanlar ben de Marisol ve John’un birlikte olmasını
istemiştim. Bu yanlıştı çünkü en başından beri hem John hem de biz Marisol’ün lezbiyen
olduğunu biliyoruz. Ama ikisi de kimseye güvenemezken birlikte çok fazla şey paylaştılar.
Ailelerine verilmemek üzere yazılmış en özel mektuplar, şiirler, anılar, travmalar… Birlikte
gidilen balo, fanzin sohbetleriyle geçen hafta sonları. Hatta bir fanzin toplantısına giderek
nihayet “büyük kaçış”ı gerçekleştirmeleri ve birbirlerine güvenmeyi öğrenmeleri. Ama şu
an artık bunu bu şekilde değerlendirmemem gerektiğini biliyorum. Birini sevmenin pek çok
şekli var ve en nihayetinde Marisol de “Sana karşı çok yoğun bir sevgim var ama bu
romantik bir şey değil ve bu durum ikimize de zarar veriyor o yüzden görüşmemeliyiz.”
dediğinde Marisol’ü artık anlayabiliyorum. Kitabın sonu herkes için ayrı ayrı iyi bitiyor
diyebiliriz belki; John annesiyle sorunlarını çözüyor ve anlaşabildiği birisiyle tanışıyor,
Marisol’se planladığı “kurtuluş”unu üniversiteye giderek gerçekleştiriyor.
Sonuç olarak bu kitabı seçmek istedim çünkü benim LGBTİ+ kültürüyle doğru düzgün
tanıştığım ve fobilerimi yendiğim ilk kitabımdı. Bir gençlik kitabı olduğu için hala ilginizi
çeker mi bilmiyorum ama aslında eğlenceli bir dili ve içindeki farklı tasarımlardaki fanzin
sayfası örnekleriyle güzel ve farklı bir kitap olduğunu düşünüyorum. 12 yaşımda bir şeyleri
değiştiren, 20 yaşımdaysa yeniden severek okuduğum bir kitap oldu.
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Bu cümleler yaklaşık 60 yıl önce yazılmış
olmasına rağmen her çağda geçerliliğini
koruyan, insanın kendini arayış
macerasının özeti gibi. Çok genç yaşta
hayatın anlamını derinlemesine
sorgulayan Slyvia Plath’in zamanları aşan
kitabı: Sırça Fanus
Eser 1950’li yılların Amerikası ve New York
şehrinin sosyal yaşamı hakkında fikir
verse de, aslında insanı ve insanın duygu
ve düşüncelerini temel alan değerler
üzerine kurulu. O yüzden klasikleşmiş bir
eser. Her sayfasında yaşanan duyguların
ve düşüncelerin evrenselliği sayesinde
sizlerin de kendinizden mutlaka bir şeyler
bulabileceğinizi düşünüyorum. İnsanın;
çok başarılı ve de parlak bir sosyal hayatın
içindeyken bile iç dünyasında büyük
fırtınalar kopabildiğini, bu durumdan
çıkışın ise yine kendi elinde olduğunu fark
etmemizi sağlıyor. 

Aslında buradan anlayabiliriz ki, bakış açısı
hayatlarımıza yön veren yegâne gerçek.
Nereye gidersek gidelim asla kendimizden
kaçamıyoruz. Kendi özümüzden hayatımız
boyunca uzaklaşamıyoruz. Hayatımızı kontrol
eden kötü ve olumsuz düşüncelerimizi
değiştirmediğimiz sürece hepimiz kendi sırça
fanusumuzda sıkışık bir şekilde yaşıyoruz.
Fakat şu bir gerçek ki burada hapsolmak
zorunda değiliz, bu tamamen bizim
seçimlerimizden oluşan bir süreç. Olaylara
bakış açımızı değiştirdiğimiz sürece bundan
kaçınabiliriz. 
Ayrıca bu eser; insanın zamana bağlı olarak
nasıl değişebildiğinin de iyi bir örneği olarak
bize kendi iç dünyamızda yolculuklara
çıkmanın sonuçlarını, geçmişten hiçbir
zaman tam anlamıyla uzaklaşamadığımızı,
bizi biz yapanın geçmiş ve şimdinin
harmanlanmış hali olduğunu da anlatıyor. 
Hepimiz zaman zaman sırça fanuslarımıza
çekilebiliyoruz ve kendimizi huzurlu bir
ortamda olduğumuza inandıracak kadar
körleşme eğilimine sahip olabiliyoruz. Sırça
fanuslarımızdan çıkmak kolay olmayabilir
fakat olaylara dar bir bakış açısıyla
yaklaşmak yerine çok yönlü düşünmeliyiz.
Bizi biz yapan değerlerimizin farkında olmalı
ve bu dünyada hepimiz, kendimizi biricik
olarak görmeliyiz çünkü bizden önce dünyaya
bize benzeyen biri gelmedi ve yine aynı
şekilde bizden sonra da gelmeyecek.
Umarım hayatınızı camdan bir fanusun
ardından izlemek yerine oradan çıkarak
yaşamayı tercih eder ve biricik olduğunuzu
fark edersiniz.

“Bayan Gu�nea’ya m�nnettar olmam
gerekt�ğ�n� b�l�yordum ama h�çb�r şey
h�ssedem�yordum. Bayan Gu�nea bana b�r
Avrupa ya da dünya turu b�let� verm�ş
olsaydı da fark etmeyecekt�. Çünkü nerede
olursam olayım -b�r gem� güvertes�nde,
Par�s’te b�r sokak kafes�nde ya da
Bangkok’ta- hep aynı sırça fanusun �ç�nde
ekş�m�ş havamda bunalıyor olacaktım.”
sf:191

Sırça Fanus
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Bir diğer nokta, LGBTİ+ olmak belli başlı şeylerde

doğrudan damgalanmayı beraberinde getiriyor.

Toplumun “olağan” kabul ettiği heteroseksizm algısıyla

ilerleyen bir kişiye herhangi bir sağlık muayenesi

sırasında HIV testi yaptırmak tıp çalışanının aklına

gelmeyebilir, bunu önemsemeyebilir. Ama kişi herhangi

bir şekilde hekime LGBTİ olduğunu beyan ettiyse çok

alakasız bir muayene dahi olsa doğrudan o kişinin

HIV’le yaşayacağı damgasını yer ve kişinin onayını ya

da bilgisini dahi almadan bir HIV testi dayatır. 

Burada yapmamız gereken şey, yıllar önce Çapa Tıp

Fakültesi’nin Halk Sağlığı bölümünden Selma Hoca’nın

yaptığı çok değerli “Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi”

projesi gibi bir proje yapmak olacaktır. Tıp eğitimi

içerisinde farklı grupların hassasiyetleri; damgalanma

ve ayrımcılık üzerine de eğitimlerin veriliyor olması

gerekir. Sadece tıp fakülteleri de değil birçok meslek

grubu örgün eğitimi içerisinde karşılaşacakları

farklılıklara müdahale ederken onların hassasiyetleri

üzerine eğitimler alarak, tutum ve davranışlarının nasıl

karşılık bulabileceğine dair fikir sahibi olabilmeli. Bu

eğitim ne yazık ki yapılandırılmadan gerçekleştirilemez;

arkadaş ortamı içerisinden, medyadan ya da popüler

kültür ürünlerinden bunu elde edemezsiniz. Bu

yapılandırılmış, kontrollü bir şekilde verilmesi gereken

bir eğitimdir. Bu eğitimin sonuçlarını uzun vadede

görürsünüz. Peki öngörebiliyor muyum böyle bir

müfredatı: HAYIR. Çok yakın tarihlerde Türkiye’de ne

yazık ki bu kadar geniş kapsamlı toplumsal kabulü

merkeze alan bir müfredat değişikliği ya da eklemesi

olmayacak. Bu sefer burada önemli olan şeyler neler

oluyor?

CANBERK HARMANCI'YLA RÖPORTAJ

Sağlık hizmetlerine erişimde ve karşılaşılan

muamele açısından bakacak olursak

LGBTİ+’ların karşılaştıkları zorluklar nelerdir

sizce ve bunları nasıl aşabiliriz? 

Canberk Harmancı: LGBTİ’ler temelde toplumun her

kesiminde karşılaştıkları ayrımcılıklara sağlık

hizmetlerine erişimde de karşılaşabiliyorlar. Toplumsal

cinsiyet ifadesiyle cinsiyet kimliği arasında farklılık olan

bireyler doğrudan görünürlük nedeniyle şiddetin ve

tacizin öznesi olabiliyorlar. Aynı zamanda hizmet

erişiminde de eşitlik ve adalet ilkesinin bozulduğunu

görebiliyoruz. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi -

bu HIV için de geçerlidir- Türkiye’de herhangi bir meslek

erbabı mesleğini icra ederken böylesi özelleşmiş

alanlarda herhangi bir eğitim ya da altyapıya sahip

olmadığı için toplumsal yargılarıyla mesleki kararlar

verir. Özellikle kamu hizmeti herkese eşit ve adil bir

şekilde sunulmak mecburiyetindedir. Ancak bu etik

ilkeyi kaçırdığımız zaman, bu mevcut ön yargılarımızla

birlikte ne yazık ki hak kayıplarının, damgalanma ve

ayrımcılığın yaşandığını görüyoruz. 

RÖPORTAJ
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Toplum tarafından HIV ve AIDS’in homoseksüel

erkeklerle bağdaştırılması ve buna karşı gelişen

ön yargıyı nasıl aşabiliriz? 

Canberk Harmancı: Ne yazık ki bunlar dünden yarına

değişecek olan şeyler değil, çünkü dünden yarına

oluşmuş yargılar da değil. Sadece bilmemek de

beslemiyor bunları; işin içinde dinî inançlar var, toplum

yapısı var, ideolojiler var, iktidar var, iktidar yapısı var.

Eşcinsellik ve HIV’in ilk yolunun kesiştiği yer 1980’ler

Amerika’sı. Enfeksiyonun ilk ortaya çıktığı dönemlerde

Amerikan ideolojisinde o dönemde eş zamanlı olarak

homofobiyi de görüyoruz. Homofobinin toplum ve

kurumlar tarafından yaygınlaştırılmaya çalışıldığını da

biliyoruz. 

Yaygın eğitimi türleri. Yaygın eğitimden kastımız işte

gençlik örgütlerinin yaptığı akran eğitimleri, sizlerin

yapmış olduğu akran eğitimleri, kendi üyelerimiz

içerisinde yapılan farkındalık etkinlikleri, seminerler.

Burada daha sınırlı bir kitleyle yaratacağımız farkındalık

bu kişilerin bir okul içindeki arkadaşlarına, ailelerine,

meslek hayatına atıldıklarında ayrımcılık örneği

sergilediğini gördüğü meslektaşlarına kulaktan kulağa

yayılacak bir farkındalık olacak. Bunun sonuçları çok

daha uzun sürede görülür, yaygınlaşması çok çok daha

uzundur ama az önce söylediğim gibi örgün öğretim

içerisine böyle bir müfredat yerleştiremeyeceksek

elimizdeki yegâne çare bu yaygın öğretim yöntemleriyle

bireysel farkındalığı arttırmak. Bunu da mesleki

kararların hiçbir şekilde toplumdan elde ettiğimiz

yargılarla verilemeyeceğinin, objektif ve insan hakları

temelinden uzaklaşmayan mesleki kararlar vermemiz

gerektiğinin farkındalığını arttırarak yapabiliriz. Bir

yandan da ikinci bir basamağı uygun mevzuatı

yaratmak, koruyucu mevzuatı yaratmak. Bir yandan bu

farkındalıkları tamamlarken bir yandan da insanları

ayrımcılık yapmaktan alıkoyacak, uzak tutacak

mevzuatı yapılandırmak ve hayata geçirmek gerekiyor.

RÖPORTAJ
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 O dönemde zaten HIV’in daha tanımlanmadığı günler,

sadece AIDS’i biliyoruz kavramsal olarak. Erkeklerle

seks yapan erkekler arasında ölümle sonuçlanan vaka

sayıları oldukça yüksek ve karşımıza gazete manşetleri

çıkıyor: Gay kanseri, eşcinsel vebası gibi. Dolayısıyla

dünya toplumlarının hafızasına HIV enfeksiyonu; AIDS

kavramı bu şekilde giriyor. Şu anda en canlı örnek

Çin’den tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının

karantina hastanesine halkın saldırıda bulunması,

neden? Çünkü onlar için utanç öznesiydi, ülkelerine

virüs getirmişlerdi, kendilerini tehdit ediyordu vs. gibi.

Bu bağlamda da o dönemde AIDS en çok korkulan

sendromların başında geliyordu, bugünkü Corona virüs

gibi. Bulaş yolları kimi, ne zaman etkiliyor bilinmiyor ve

vakalar ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla önce bir korku

oluşuyor. Bu korku; o gün toplumun kendince tasvip

etmediği bir kitle üzerinden yayılıyor, algısı

belirginleşiyor ve eşcinseller damgalanmanın öznesi

haline geliyor. Devam eden yıllarda Amerika’da,

Avrupa’da işler böyle mi ilerledi? Hayır. LGBTİ

aktivizminin çabaları, HIV aktivizminin çabaları, bilimsel

gelişmeler gösterdi ki bu sadece bir enfeksiyon; doğal

olarak da herhangi bir dinî inanç, ırk, cinsel yönelim,

cinsiyet kimliği ayırt etmez yani herkese sirayet

edebilir. Bunun üzerine, o dönemdeki homofobi de

kırılıyor ve homofobi ile birlikte bu algı da azaltılıyor

ama yok olmuyor.

Türkiye’ye gelirsek mevcut muhafazakâr toplum

yapımız, inanç-devlet ideolojisi... bunların tümü

halihazırda zaten homofobiyi destekleyen şeyler.

Dolayısıyla homofobiye karşı mücadelede tüm bu

alanlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Erkekliğin bu

kadar yüceltildiği bir ülkede erkek formunu kendilerine

göre deforme eden eşcinsel erkeklere karşı da bir öfke

tutumu var. Dolayısıyla popüler kültür ürünlerinde artık

eşcinsellerin bir güldürü unsuru olarak kullanılmaması

gerektiğini öğretmek lazım. Sadece toplumsal cinsiyet

ifadesi feminen olan insanlar olarak da yansıtılmamalı. 



Evet, eşcinsellerin bazılarının toplumsal cinsiyet ifadesi

feminendir. Ama sadece o değildir ve bu bir erkeklik

formunun deforme edilmesi de değildir. Her türlü

aşağılama ve damgalama noktasının popüler kültür

ürünlerinden kaldırılması lazım. 

 Bir yandan tüm öğretim sistemimizin insan hakları

temelli inşa edilmesi gerekiyor. Az önce söylediğim

şeye geri döneceğiz. Bugün okullarda öğretmenler;

toplumsal yargılarıyla kanaat belirtiyorlar, bilimsel

gerçeklikle değil. Ve ne yazık ki bunun üniversitelerde,

tıp fakültelerinde olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla

“örgün öğretim ve yaygın öğretim insan hakları temelli,

homofobiyi ortadan kaldıracak; tüm insanların eşit ve

adil muameleyi hak ettiği” argümanıyla eğitim

müfredatı yenilenmeli. Devletin homofobik olma yetkisi

yoktur, devlet herkese eşit davranmakla mükelleftir.

Eşcinsel de o devletin vatandaşıdır, trans da o devletin

vatandaşıdır, heteroseksüel de! Devlet kurumsal olarak

kendi iç yapılanmasında hizmet sunumunda kamu

hizmeti sunumunda herkese eşit ve adil olmak zorunda,

bunu tesis edemediğimiz sürece homofobiyi yine

ortadan kaldıramayız. 
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 Kamuoyunu etkilemeye çalışıyoruz ama bundan

önce kendi sektörümüzde HIV ve AIDS’in bulaş

konusuna olan ön yargının değişmesi gerektiğini

düşünüyoruz. Bunun için neler yapabiliriz?

Canberk Harmancı: 2007 yılında Türk Tıp Öğrencileri ile

birlikte Tıp Eğitiminde Savunuculuk projesini

gerçekleştirdik. Beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri

katıldı. 2500’ün üzerinde insan katıldı o dönemde.

Sonuçlar fecaat.

RÖPORTAJ

Araştırmaya katılanların %45’i HIV’yle yaşayanları ı

ameliyat etmeyeceğini, %20 küsuru tokalaşmayacağını,

%40 küsuru HIV ile yaşamayanların bakımını

üstleneceğini söylüyor. %20’lere yakın insan sivrisinekle

bulaşacağını söylüyor vesaire. Büyük bir çoğunluk HIV

antikor tayini için gerekli olan süreyi bilmediğini, test

yöntemini bilmediğini söylüyor. Şimdi bu bize neyi

gösteriyordu o yıllarda? Tıp fakültelerinde HIV

enfeksiyonuna dair güncel ve yeterli bilgi tıp

öğrencilerine aktarılmıyor.

 Her yıl 1 Aralık döneminde Türk Tıp Öğrencileri ile bir

araya geldiğimizde, öncesinde neler yapılmalı diye

konuşurken her zaman rutin olan aktiviteleriniz

konuşulur. Sokakta stant açmak, insanlara kondom

dağıtmak, broşür dağıtmak… Evet çok güzel ve çok

değerli ama bazı HIV ile yaşayanların maruz bırakıldığı

hak ihlallerini incelediğimizde %90’ının altından bir

sağlık çalışanı çıkıyorsa eğer Tıp Öğrencileri Birliği

sokak yerine her 1 Aralık’ta fakültelerine dönmeli. Sizin

için sokak, fakülte koridorları, sokaktaki Ayşe Teyze’nin,

Mahmut Amca’nın, Ali’nin, Veli’nin, Ayşe’nin HIV’i

öğrenmesi evet çok değerli ama onlara ulaşmak için

çalışan zaten birçok topluluk var. Sizler akranlarınıza

yönelik çalışmalar yapmalısınız. Çünkü onların

dinamiklerini bizden daha iyi biliyorsunuz, daha çok

ulaşabilirsiniz. Biz bugün dışarıdan dernekler olarak

artık tıp fakültelerine ya da herhangi bir üniversiteye

resmî olarak giremiyoruz. Ama siz oradasınız,

içeridesiniz. Doğrudan şahit oluyorsunuz. Yani sadece

HIV de değil, bir arkadaş grubu toplandığında mutlaka

oradan bir tanesi “İbne misin ulan?” diye şaka yapıyor.

Mutlaka oradan bir tanesi bir süredir gribi geçmeyen

kişiye “AIDS mi oldun lan?” diye şaka yapıyor. İşte

orada -yerinde- bunlara müdahale oldukça önemli.

Sadece akranlarınız da değil, hocalarınız da aynı

şekilde. Süreç içerisinde çalıştığım birçok tıp fakültesi

öğrencisi “Kadın doğumda staj yaparken HIV ile

yaşayan kadın geldi, hocalar kabul etmek istemedi.”
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derdi. Ne yaptın? Müdahale et, hocaya bunun etik

olmadığını söyle; çünkü hoca da öğrenecek bunu.

Güncel bilgiyi sizin kanalınızla da alabilir. Farkındalık

böyle böyle artıyor. Bu çok uzun bir süreç. Şu an sizler

farkındalığı yüksek olan tıp öğrencileri olarak bir şeyler

yapmaya çalışıyorsunuz ve bunlar çok değerli. Ama bir

yandan da bu tıp öğrenciliği süresi bitince bitmiyor.

Bugün bizim derneğimizin genel sekreteri 2007 yılında

LORA olan bir arkadaşınız. Hayat boyu devam eden bir

mücadele bu. Yeter ki insan hakları temelli hizmet

sunumuna kendinizi adamış olun. Öğrencilik

hayatınızda da, meslek hayatınızda da;

meslektaşlarınızı etkilemek, onların farkındalığını

arttırmak, eşit ve adil bir hizmet sunumuna onları teşvik

etmek en önemli amacınız olmalı.

 Bir diğer nokta, herhalde en muzdarip olduğunuz

noktalardan birisi, herhangi bir hak ihlali sonrasında

olası soruşturma süreçlerinde meslektaşlar birbirini

korur. Bunu kırmamız gerekiyor. Karşınıza böyle bir hak

ihlali raporu geldiğinde adil kararlar verebilmeniz,

meslektaşı korumak yerine hakkı ve hukuku koruyacak

kararlar veriyor olmanız çok büyük değişimler

yaratacak.

RÖPORTAJ

erken sayılabilir. Çünkü bağışıklık sisteminde geri

dönülemez bir hasar olmamıştır, fırsatçı enfeksiyonlar

çıkmamıştır, kişi bulgusuz dönemde tanı almıştır.

HIV ve AIDS konusunda erken tanının çok önemli

olduğunu biliyoruz. Sizce erken tanı

istatistiklerinde Türkiye ne durumda? Son yıllarda

testi yaptıran insan ve erken tanı sayısında artış

var mı? 

Canberk Harmancı: Hayır. Görece bir artış var ama bu

istediğimiz oranda değil çünkü bunu ölçebildiğimiz yer

yeni tanı alan danışanlarımızın ilk kontrollerinde

yaptırmış olduğu HIV-DNA ve CD4 testlerinin sonuçları.

HIV-DNA’ların birçoğu 500 bin ve üstü, CD4’lerin* belirli

bir kısmı 500 bin ve altı. Bu tabloda, insanlar erken tanı

alabiliyor diyemeyiz. Ama şunu da gözden kaçırmamak

lazım, HIV’de erken tanı nedir? Burada erken tanıdan

bahsettiğimiz şey kişinin fırsatçı enfeksiyonların

başladığı güne kadar alınan tanıların tümü tıbbi olarak  

Sağlığında bir değişiklik olmadan tedaviye başlayıp

negatif olmuştur. Baktığınız zaman teknik olarak çok

erken bir tanı ama bu süre 12 yıl, çok uzun bir süre.

Enfekte olduktan 10 yıl sonra bulgusuz dönemde tanı

almış olabilir, bu kişi 10 yıl içerisinde korunmasız cinsel

ilişkiye devam etti ve tedavi almadığı için bulaştırıcıydı.

Dolayısıla geometrik bir şekilde yeni tanı sayılarını

etkiledi. Bu sebeple HIV’de erken tanı, bulaştan sonra

saptanılabilir en erken dönemdir. Tedaviye hızlı bir

şekilde başlatılıp bulaştırıcılığın ortadan kaldırılması

baz alınmalıdır. Ama mevcut verilerde bunun da

olduğunu görmüyoruz, hem tıbbi veriler hem de yeni

tanı artışlarındaki veriler bize bunu göstermiyor,

geometrik bir şekilde artıyor virüs.
*CD4 hücreleri: Bu hücrelerin yüzeylerinde CD4 adlı molekül

bulunur. T yardımcı hücreleri olarak adlandırılan CD4 hücreleri

enfeksiyonlara karşı vücudun cevabını başlatırlar.

Çağımızda fikir edinme konusunda kitap, dizi, film

ve sosyal medyanın çok önemli bir yeri var. (ör:

İncir Reçeli) Siz HIV ve AIDS konusunu oldukça

yanlış anlatan insanların kafasında değiştirilmesi

zor fikirler oluşturan yapıtlar hakkında ne

düşünüyorsunuz. Sizce bu durumun önüne nasıl

geçilebilir?

Canberk Harmancı: İncir Reçeli filmine Pozitif Yaşam

Derneği olarak 2 kez danışmanlık verdik senaryo yazım

sürecinde. Sonrasında çıkan filme de dava açtık.

Aldığımız cevap şuydu: "Sizin anlattıklarınızı çekersek

satmaz. Olağan bir yaşam anlatıyorsunuz bize. Bize

reyting lazım." Bundan 3 yıl önce olması lazım, 18 yaş 
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altında HIV vakalarının artışına dikkat çekmek için

Hürriyet gazetesiyle birlikte bir röportaj yaptık. 16

yaşında tanı alan bir danışanımız da röportaj verdi.

Kendi akranları için gerçekliğin ne olduğunu anlattı.

Haberi yapan sağlık editörü çok uzun yıllardır birlikte

çalıştığımız ve alanda çok deneyimli işinin ehli birisiydi.

Başlığın ne olup olmayacağına kadar birlikte karar

verdik ve haberi teslim etti. 

Hürriyet'in internet sayfasında ana manşet “Liseli AIDS

'liden Korkunç İtiraflar” hemen birlikte haberi yaptığımız

kişiye ulaştığımda başlıktan haberi olmadığını internet

editörünün kendi insiyatifiyle bunu değiştirdiğini

söyledi, editörü aradım dedi ki “Ama böyle daha çok ilgi

çekiyor!”. Evet, öyle daha çok ilgi çekiyor ama o günden

sonra o haberi okuyan ya da okumayan bir şekilde

gören herkesin aklında iki kelime kalacak sadece: "AIDS

ve korkunç". Hiç toplumsal etkilerini düşünmeden,

insanların hayatlarına nasıl dokunacağını düşünmeden

yapıyoruz bunları. Ya da Türkiye’de yayınlanan başka

bir gazete manşeti örneği “AIDS'li travesti düştü “.

Yoldaki bir satıcının üstüne balkondan bir insan

düşüyor. Düşen insan trans bir kadın. HIV’le yaşayıp

yaşamadığını da bilmiyoruz. Düşen kişinin sağlık

durumuyla da hiç ilgilenmiyoruz. Üzerine düşen insana

"AIDS bulaştı mı?" yani HIV bulaşmış mı bulaşmamış

mı haberin bütün olayı bu. Şimdi bu tür konularda

toplumu bu kadar derinden etkileyen konularda kanaat

oluşturan konularda reytingi değil toplumun yararını

göz önünde tutmamız lazım. 

6 bölümden oluşan Angels in America tüm dünyada en

çok izlenen dizilerden bir tanesi. Orada HIV&AIDS’le

ilgili çağ dışı bilgiler verilmedi. Aksine olağan şey

anlatıldı. AIDS evresine gelip iyileşen, olağan sağlığına

geri kavuşan insanlar anlatıldı ve çok izlendi. Yeter ki

kurguyu doğru düzgün yapın. İşte öncelikle bu bilincin

gelişmesi gerekiyor. Bizde, satalım da nasıl satarsak

satalım düşüncesinin kalkıp; satalım ama doğru bilgiyi

yayarak satalım, insanları kafalarında bilgi karmaşası

yaratmadan işimizi tamamlayalım bilincini 

oluşturmadan bunu yapamayız.Teyit edilmemiş bilgiyi

yaymakta inanılmaz hevesli bir toplumuz. Tüm bu

alışkanlıklarımızı kırdığımızda HIV hakkında ya da

herhangi bir toplumsal olayda doğru bilgilere

ulaşabiliriz. OECD’nin öğrenciler üzerinde yapılan ve

belli aralıklarla tekrarlanan bir ölçeği var.. Bizim için

bilginin birinci kaynağı: televizyon ne diyor, gazetede ne

yazıyor, ünlüler ne söylüyor, sosyal medyada ne var;

bizler bilgiyi buradan ediniyoruz. Şimdi bu vahim bir

durum olmakla birlikte büyük bir sorun. Demek ki biz

buradan hareket edersek bilgiyi insanların kaynak kabul

ettiği yerden doğru bilgiyi yayabiliriz. Dolayısıyla bu

durumu çok iyi tahlil edebilmek, insanların bilgiyi

nereden edindiklerini, neyi kanaat önderi olarak kabul

ettiklerini iyi tahlil etmek; o insanlarda farkındalığı

arttırarak toplumun farkındalığının artmasını

sağlayabilir.

Sosyal medyada tartışma yaratan bir vakada sizin

görüşünüzü merak etmekteyiz. HIV ile yaşayan

birinin cinsel birliktelik durumunda partnerine HIV

statüsünü söyleme gerekliliğini size sormak

isteriz. Kondom ile korunulsa dahi enfekte olan

partnerin hukuki açıdan diğer partneri dava etme

durumunda ceza yaptırımı uygulanabilir mi? Bu

vakayı değerlendirebilir misiniz?

 Canberk Harmancı: Öncelikle bir kişinin kimden

enfekte olduğunu bilebilir misiniz? Bilemezsiniz.

Belli ileri tetkikler skalayı daraltabilir ama o

skaladaki virüs yine yüzlerce farklı insanda var. Çok

basit, diyelim ki ben bir cinsellik yaşadım. Cinsellik

sonrasında partnerim bana HIV ile yaşayan biri

olduğunu söyledi. Gittim, 21 gün bekledim test

yaptırdım. Ben de HIV ile yaşayan biri olduğumu

öğrendim. Şimdi ben bu insana gidip doğrudan dava

açacağım. Diyeceğim ki “Benimle cinsel ilişki yaşadı,

kondom kullandık patladı mı patlamadı mı

hatırlamıyorum ama ben bundan sonra tanı aldım.

Bu bana bulaştırdı.” Peki insana sormazlar mı, senin

hayatındaki tek cinsel ilişki bu mu? 
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 Ya da korunmadın diyelim, o ilişkide korunmadıysan

onun öncesindeki ilişkilerde de korunmadın. Ondan

aldığını nasıl ispat edeceksin? O sana kendini açtı diye

suçlu oluyor o zaman. Ama ondan değil de bir

öncekinden almış olabilirsin, ondan da öncekinden

almış olabilirsin. Yıllardır sende var olabilir ve belki de

birçok insanı sen enfekte ettin. Ama şöyle bir nokta var:

kişi, bulaştırma saikiyle eylem işliyor olabilir. Dünyada

böyle vakalar var. Kanada’da bir diş hekimi farkındalık

yaratmak için kendi kanını sedasyon sırasında

hastalarına enjekte ediyor. Yakalandı, hapse girdi. Eğer

kişiye zarar verme saiki varsa elbette o zaman ceza

hukuku içerisinde yargılanabilir. Ancak bunun çok iyi

deliller ile ispat edilmiş olması gerekir. Onun dışında

HIV bulaş davaları, sonuçsuz kalmaya mahkûm olan

davalardır. Çünkü bilemezsiniz. 10.000’de bir bulaşma

ihtimali olan bir virüs var. Hadi bir de şimdi hayatımızda

B=B(Belirlenemeyen=Bulaştırmayan) var. Kişi HIV ile

yaşıyor, tedavisine düzenli ulaşmış, belirlenemezlik

seviyesinde zaten bulaştırıcılığı yok neyi söyleyecek? 

Şimdi bu söyleme arzusu nereden geliyor? “Ben

partnerimin HIV ile yaşadığını öğreneyim,

korunayım.”dan gelmiyor. “Ben partnerimin HIV ile

yaşayıp yaşamadığını öğreneyim, yaşıyorsa tüm

temasımı keseyim.” Niye? “Bana bulaşır.” Tedavi olan

insanlar virüsü bulaştırmıyor. Madem bulaş ihtimali

üzerinden bir söyleme zorunluluğunu tartışıyoruz ya da

bunun hukuki sorumluluğunu tartışıyoruz, o zaman

bulaş riskinin bulunmadığı bir yerde böyle hukuki bir

zorunluluk aranamaz. Rızaya dayalı bir cinsel ilişkide

korunmamayı ben tercih ediyorsam ortada bir suç

varsa benim de suçumdur. O zaman şunu yapalım, HIV

ile enfekte olan herkesi yargılayalım kendilerine zarar

verdikleri için. Böyle bir hukuk sistemi kurulabilir mi?

Kurulamaz. O yüzden bir cinsel şiddet eyleminden

bahsetmiyorsak, bulaş üzerinden kasıt yoksa, kasıt

delillendirilemediyse, hukuki bir işlem yapılmamalı.

Peki burada biraz avukatın inisiyatifine kalma

durumu olabilir mi? Yani şundan bahsetmek

istiyorum en ufak bir yazışmadan bile bu bir cinsel

şiddettir şeklinde bir çıkarım yaptığı noktada

avukatın inisiyatifine kalma durumu olur mu? 

Canberk Harmancı: Onu ortaya çıkaracak kişiler de

yargıçlar. Yani bir kişi cinsel şiddet mağduru olduğunu

elbette iddia edebilir. Ama bu yargılama sürecinde HIV

ile yaşayan birinin cinsel ilişkiye girmesi cinsel şiddettir

şeklinde bir yorumda bulunulamaz. Cinsel şiddette de

delilleri her şeyi ortaya konup sabitlendiyse ceza alır.

Çok basit bir örnek şu anda teknik destek verdiğim

bulaş davalarından bir tanesinde şikayetçinin avukatı

öldürmeye tam teşebbüsten açmış yargılamayı. Olası

bir bulaşta öldürmeye tam teşebbüs, iddiası bu. Ama

sonra ne oldu, savcı ve yargıç bu davayı yaralamaya

teşebbüse döndürdü. Çünkü mevcut hukuk

sistemimizde HIV’e dair ya da bu duruma dair herhangi

açık bir hüküm olmamakla birlikte bir kişiyi sağlığından

kalıcı olarak yoksun bırakacak eylemlerde bulunmak

yaralamak ve yaralamaya teşebbüsten işlem görür, çok

düz, sığ bir bakışla. Ama burada dediğim gibi işin

özünde daha ince detaylara gidip bu yargılamanın

düşmesini sağlamak gerekiyor.
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Mültecilerle cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları

hakkında bilinçlendirme çalışması yapıyor

musunuz? Ne gibi kampanyalar yürütülüyor?

Canberk Harmancı: 2018 yılından itibaren Birleşmiş

Milletler Nüfus Fonu’nun Türkiye ofisinin uygulayıcı

ortağı olarak Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan

Hakları Derneği’yle proje ortaklığı yaparak kilit mülteci

nüfusun koruma hizmetlerine erişimin önündeki

engellerin azaltılması projesini yürütüyoruz. Bu proje

kapsamında toplamda 7 hizmet birimi var. İstanbul’da

2; Denizli, Yalova, Eskişehir, Ankara ve Mersin’de 1’er

hizmet birimi var. Proje ortağımızla standart hizmetler

sunuyoruz. HIV riski altında olan ve HIV’le yaşayan

mültecilerin farkındalıklarını arttırmak, teste

yönlendirmek, test sonrası danışmanlıklarını vermek,

pozitif çıkan bireylerin psikososyal desteğini ve hukuki

danışmanlığını vermek, tedaviye erişim süreçlerinde

tüm vaka yönetimlerini gerçekleştiriyoruz. Hizmet

birimlerimizde sosyal hizmet uzmanlarımız

avukatlarımız -yani hukuki danışmanlarımız-,

psikologlarımız ve sağlık çalışanlarımız var.

Doğrudan sosyalleşme ortamlarında kilit mülteci

nüfusu ile temasa geçip farkındalıklarını arttırıyoruz,

saha çalışmalarıyla bu insanları daha geniş kapsamlı

farkındalık etkinliklerine çağırıyoruz. Tüm cinsel yolla

bulaşan enfeksiyonlar için, sadece HIV-AIDS için değil.

Tüm cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, toplumsal

cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalıklarını arttırıyor,

korunma önlemlerini anlatıyoruz. Daha güvenli bir

alanda yaşamalarını sağlıyoruz ek olarak da tüm

korunma materyallerini ücretsiz olarak tedarik

ediyoruz. Penis kondomu, vajina kondomu, lubrikan gibi

araçların bu kişilere ulaşmasını sağlayarak kendilerini,

daha doğrusu cinsel yaşamlarını daha güvenli bir

alanda yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Bu proje şu an

3. yılının içerisinde binlerce insana ulaştık. Amacımız:

kimseyi arkada bırakmama politikası.

Risk altındaki gruplarla çalışırken nelere dikkat

edilmeli?

Dolayısıyla bizler Pozitif Yaşam Derneği olarak bugün

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hangi destek

mekanizmasını kurduysak aynı destek mekanizmasını

sadece mülteciler için değil Türkiye’deki tüm yabancılar

için de sağlıyoruz. Kimseyi arkada bırakmadan. Çünkü

HIV’den hep birlikte korunabiliriz ve HIV’le mücadele

edebiliriz, HIV’i hep birlikte alt edebiliriz. Herhangi bir

grubu dışlayarak, hizmete erişimini engelleyerek ya da

engellere arkamızı dönerek bu mücadeleyi

tamamlayamayız. HIV herkes arasında yayılıyor. Bir

yandan da şu algıyı yenmemiz lazım ki Türkiye’ye HIV

enfeksiyonunu yabancılar getirmedi. Çok uzun yıllardır

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün verilerine

baktığınızda Türkiye’de HIV’le yaşayan yabancı nüfus

%15’le %16 arasında gider gelir bir yıl aşağı düşer bir yıl

yukarı çıkar. Dolayısıyla HIV asıl yerel komünite

arasında yayılıyor. Hatta Türkiye’deki mültecilerin büyük

bir çoğunluğu Türkiye’de, Türk vatandaşlarıyla girdikleri

cinsel ilişkilerde pozitif oluyorlar. Dolayısıyla tüm bu

farkındalık etkinliklerini ve destek mekanizmalarını

bugün Türkiye’de Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça

olmak üzere 4 dilde sağlıyoruz. Türkiye’de bulunan

herkesin ücretsiz HIV testine erişmesi, korunma

materyaline erişmesi, tedaviye erişmesi için

mücadelemizi sürdürüyoruz.

Öncelikle buradaki tanımı biraz değiştirmek lazım. Ben

bu riskli gruplar, risk altındaki gruplar tanımından çok

haz eden bir insan değilim. HIV’le karşılaşma ihtimali

yüksek olan gruplar diyelim. Çünkü herhangi bir grup

doğrudan risk altında değildir. Herhangi bir birey riskin

kendisi ya da riskli değildir. Riskli olan şey davranıştır.

Nedir o davranış HIV’in geçiş yollarına neden olacak

davranışların tümü. Yani korunmasız cinsel ilişki,

kontrolsüz kan ürünlerinin ve steril olmayan

enjektörlerin kullanımı, HIV’le yaşayanların uygun tedavi 
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ve bakım hizmeti almadıkları için anneden bebeğe

doğrudan geçişin olması. Davranış kalıpları nedeniyle

bazı insanlar herhangi bir gruptan olabilir, HIV’le

karşılaşma ihtimali daha yüksektir çünkü cümleyi diğer

taraftan kurarsak riskte de MSM’ler(Erkeklerle seks

yapan erkekler) var, LGBTİ+’lar var, seks işçileri var,

mahkumlar var, mülteciler var; ev kadınları yok niye

çünkü işte onlar tek eşliler, evlilik çatısı altındalar, iyi de

sadakat sadece kendimizin ölçebileceği bir şey ben

sadece kendimin sadık olup olmadığını bilebilirim bir

ilişkide. Evli olsam da olmasam da. En fazla

partnerimin bana sadık kalacağını ümit edebilirim

bundan emin olamam. Dolayısıyla tek eşliler, evlilik

bağıyla birbirlerine bağlı olan insanlar göz ardı edilir;

tamamen cümleyi kurduğumuz yerden mütevellit. O

yüzden cümleyi biraz daha HIV’le karşılaşma ihtimali

yüksek olan bireyler olarak kuralım, davranış kalıpları

nedeniyle bunun olduğunu söyleyelim ki işin içine işte o

zaman ev kadınları da girsin, evli ev kadınları da girsin.

Şöyle bir örnek vermek istiyorum: Bir proje yaptınız

dünyanın en güzel projesi amacınız da güzel. Çıktığınız

cümle şu: Ben gay, biseksüel erkekler için bu projeyi

yapıyorum dediniz. Nereyi kaçırdınız MSM’leri yani

erkeklerle seks yapan erkekleri. Yani çok daha büyük

bir evreni kaçırdınız. Çünkü gay ya da biseksüel olmak

bir kabullenmeyi ön koşul olarak getirir. Kendi

cinselliğini keşfetmiş ve bunu kabullenmiş olan

insanlar o projenin alıcısı olacaklardır. Ama siz kendini

heteroseksüel olarak beyan eden ama bir erkekle cinsel

ilişki yaşayan insanları kaçırdınız dolayısıyla bu

insanların kendi kabullerini, özelleşmiş ihtiyaçlarını göz

önünde tutarak sloganlarınızı ve faaliyetlerinizi

gerçekleştirmelisiniz. Siz seks işçilerine ulaşmak

istiyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmeti sabah 9-akşam

6 mesai saatleri içerisinde verirseniz bir tane seks

işçisine ulaşamazsınız. 

Çünkü o insanlara ulaşmak istiyorsanız eğer onların

gerçekliğini görüp onların benzer ihtiyaçlarına göre bir

hizmet geliştirmelisiniz. Nedir o özel ihtiyaçlar ya da

yaşamsal gerçeklikler? Bu insanlar gece çalışıyor.

Dolayısıyla senin mesai saati olarak koyduğun yerde

uyuyor. Ya da diyorsun ki ben trans kadınlara ulaşmak

istiyorum. Trans kadınların büyük bir çoğunluğu yine

hem gece çalıştıkları için gündüz uyuyorlar hem de

görünürlük ve toplumsal cinsiyet ifadesi nedeniyle

toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılacakları

korkusuyla gündüz sokağa çıkmıyorlar. Siz cafcaflı bir

eğitim araştırma hastanesi içerisinde trans kadınlar için

danışmanlık merkezi açarsanız sinek avlarsınız.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet maruziyetinden,

tacizden korkar girmez; gelene kadar türlü ayrımcılıkla

gerçekten yüzleşir, geri döner, o yüzden gelmez. O

yüzden hangi grupla çalışacaksanız eğer o grubun

gerçekliklerini ilk önce analiz etmelisiniz. Sonra

ihtiyaçlarını belirlemelisiniz ama o ihtiyaçları kendinizce

belirlememelisiniz. Yani ihtiyaç ataması yapıyoruz

bizler proje çıkartacağız diye. Duruyoruz gayet o beyaz

dünyamızda ve “Hmm seks işçilerinin böyle bir sorunu

vardır, hmm ev kadınlarının böyle bir sorunu vardır,

hmm gaylerin böyle bir sorunu vardır…” Ya bir bırakın

da insanlar neye ihtiyacı olduğunu kendi söylesin.

Türkiye’de en az yapılan şey bu alanda odak grup

görüşmesi. Şimdi biz mültecilerle çalışırken odak grup

görüşmeleri yaparız çeşitli tematik alanlarda ve

gerçekten insanların gerçekliklerini öğrenmeye çalışırız.

Kilit gruplarla çalışacaksanız yapacağınız yegâne şey

onların gerçekliklerini görmek, anlamak değil;

yaşamadan anlayamazsınız ama görebilirsiniz, analiz

edebilirsiniz ve özelleşmiş ihtiyaçlarına göre de faaliyet

oturtmalısınız.



Biz tıp öğrencilerine söylemek istediğiniz bir şey

var mı? Sizce biz bu mücadelenin neresinde yer

almalıyız?

 Siz bir tıp öğrencisi olduğunuz için değil, genç

olduğunuz için bu ifadelerin tam ortasındasınız.

Çünkü bugün verilere baktığımızda enfeksiyon

gençler arasında yaygınlaşıyor. Cinsel eğitimin, cinsel

sağlık eğitiminin verilmesi gereken ya da

özümsenebileceği yegâne yaştasınız. Cinsel davranış

değişikliği, ilk cinsel ilişki ya da cinsel ilişkinin

başında gerçekleştirilebilir. 10 yıldır cinsel deneyimi

olan bir insanda tutum ve davranış değiştirmek çok

güçtür. Dolayısıyla genç yaşlarda oluşturmak ya da

değiştirmek çok daha kolay, çok daha etkili sonuç

verir. Bu yüzden bu mücadelenin merkezindesiniz.

Ne kadar fazla güncel bilgiye hakim tıp profesörü

yetişirse ne kadar fazla insana eşitlikçi, adil hizmet

sunumu farkındalığı oluşturulursa 10-15 yıl sonra

HIV’de yaşadığımız hak ihlallerinin büyük bir

çoğunluğunu engellemiş oluruz. İşte bu yüzden işin

merkezindesiniz. Hem ayrımcılıklara neden olan

yegâne meslek grubu olduğunuz için hem de doğru

bilgiyi yaygınlaştırmada kanaat örneği olacağınız

için. Siz olmadan bu iş olmaz. Son olarak söylemek

istediğim şeyse sağlık profesyoneli olmak tıpla ilgili

her şeyi doğru bildiğiniz anlamına gelmez. Bu

yüzden eğer gerçekten uzmanlığınız HIV değilse

genelgeçer, eksik bilgilerinizle mesleki kanaat

getirmeyin. Tüm tıp öğrencileri ve doktorlar

çevresine ve arkadaşlarına bildiği noksan bilgiyle,

İncir Reçeli’nden öğrendiğiyle, mahalleden

öğrendiğiyle, televizyondan öğrendiğiyle HIV ve AIDS

uzmanıymış gibi her yerde bir açıklama yapıyor.

Hepimiz her şeyi bilemeyiz. 
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Uzman olduğumuz konuda kanaat getirelim. Hangi

branşta olursak olalım mutlaka HIV ile ilgili güncel

bilgiyi biraz takip edelim çünkü muhakkak HIV ile

yaşayan bir hastanız olacak. Hangi uzmanlığı

seçerseniz seçin eşitlik ve adalet ilkelerinden asla

vazgeçmeyin. Toplumsal kanaatleriniz ve yargılarınız

ne olursa olsun mesleki değerler ve mesleki

gerekçelerle mesleki kararlar verin. 
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