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Tutsaklara, mültecilere ve HIV + LGBTİ’lere ücretsiz gönderilir.
Kaos GL Dergisi, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve
Dayanışma Derneği’nin süreli yayınıdır.
Dergide yer alan yazılı ve görsel çalışmalardan, yazarları ve
sanatçıları sorumlu olup; bu çalışmalar, Kaos GL Dergisi ve Kaos
GL Derneği’nin görüşlerini yansıtmaz.
Kaos GL Dergisi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından
desteklenmektedir.

Kaos GL’den
Kaos GL Dergisi’nin genç LGBTİ+’lara odaklandığımız bu sayısında, gençlik kavramının yanı sıra, gençlik döneminin kendine
özgü dinamiklerine bakmayı, büyük oranda cinsel gelişim, cinsel
yönelim ve cinsiyet farkındalığının tekabül ettiği bu çağda karşılaşılan zorlukları tartışmaya açtık. Bu zorlukları bertaraf etmek
için nasıl politikalar geliştirebileceğimizi tartışmak üzere bu alanda
çalışan sivil toplum örgütleri, aktivistler ve uzmanlar ile bir araya
geldik.
Tuna Semir Akpınar gençlik kavramının heterojenliği ve gençlik
çalışmalarına dair yazısı; Baran Çağlar Çetinkaya sosyal politikalar
ve gençliğin ilişkisine dair yazısı; Toni Duder ise Yeni Zelanda’da
çalışmalarını sürdüren gençlik örgütü RainbowYOUTH’a dair Galip Karabacak’ın çevirisini yaptığı yazısı ile dosyada yer aldı. Genç
LGBTİ+ Derneği’nin dünden bugüne sürecini Gözde Demirbilek’in söyleşisi ile takip ederken; Damla Umut Uzun Uluslararası
LGBTQİ Örgütü IGLYO’nun çalışmalarını Kaos GL okuyucuları
için aktardı. Richard Köhler’in hazırlayıp, Rafet Koca’nın çevirisini
yaptığı “Transgender Avrupa (TGEU) Politika Raporu:Yasal Cinsiyet Tanıma ve Çocuğun Üstün Yararı” ile genç translara yönelik
uluslararası politikaları incelerken; Ela Serpil Evliyaoğlu ise Genç
LGBTİ’ler ve Aileleri için alternatif bir terapi modeli olan Bağlanma Temelli Aile Terapisi’ni kaleme aldı. Son olarak ise Ezgi Kulular’ın genç sanatçı Maruv ile keyifli söyleşisi Kaos GL Dergisi’nin
bu sayısında bizlere eşlik etmekte.
Güncel Sayfalar, Küçük İskender’i andığımız Can Yaman yazısı ile
bizleri karşılayıp; Gülizar Aytekin’in kaleminden Kadın Kadına
Öykü Yarışması ikincilik ödülüne hak kazanan “Kuşlar ve Gar” öyküsü ile devam ediyor. Aras Onur’un “Going Str8 Ahead” yazısıyla
bir aşk yolculuğunun ardından İren Yılmaz’ın eserleriyle birlikte
renkler ve canavarlarla dolu bir dünyaya gidiyoruz. Esra Erkmen,
“Sense8 Dizisindeki Queer İzler” yazısı ile; A. Berfan Hür, “Beybaba Ben Neyim? Trans mıyım, Değil miyim?” yazısı ile; Hatice
Kapusuz ise “Çocuklar için Gökkuşağı Kitaplığı” yazısı ile güncel
sayfalarda bize eşlik ediyor. LGBTİ+ çocukların da internette maruz kaldıkları heteronormativiteyi Hazal Sipahi’nin kaleminden
okuyoruz.
Bu sayıda bizlere katkılarını sunan herkese ve çeviri düzenlemelerinde yardımcı olan Bersun Uyar’a teşekkürler.
Kaos GL’nin “Bellek” dosya konusuyla çıkacak bir sonraki sayısında, LGBTİ+ Hareketinin dünden bugüne izlerini sürecek; hafıza,
mekan ve arşiv alanlarındaki LGBTİ+ ve Queer çalışmalarına
odaklanacağız.
Dosya veya Güncel Sayfalar için katkılarınızı 10 Ekim 2019 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.
Keyifli Okumalar,
Aylime Aslı Demir & Umut Güven

Going Str8 Ahead*
Aras Onur

Sarışındı. Ben de pek çoğu gibi parıldayan gülümsemesiyle dikkat çeken kendini beğenmiş edasına
ve dik başlı duruşuna vurulmuştum.
Her ne kadar yazarlık kariyerimin ilk mihenk taşı
olarak ergenliğimde karaladığım öykülerden bahsediyor olsam da, ona hitaben yazdığım mektupları
içten içe yazın yaşamımın tohumu kabul ederim.
Akşamüstleri eve döndüğümde parşömen damarlı
mektup kâğıtlarımı çıkarır, gün içinde göz göze
gelip de söyleyemediklerimi yazardım. Bellek bu,
üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin işine
geldiği gibi anımsıyor; eğer beni yanıltmıyorsa
yazdığım mektupların hiçbirini göndermediğimi
söyleyebilirim. Sonraları âşık olduğum birkaç kişi
*

“Str8,” heteroseksüeller için kullanılan İngilizce “straight”
sözcüğünün kısaltmasıdır. “Dümdüz gitmek, bildiğini okumak”
anlamlarına gelen “Going Str8 Ahead” sözcesi, “heteroseksüel
bireylerle romantik ilişki kurmaktan vazgeçmemek” çağrışımı
gözetilerek seçilmiştir.

için de mektuplar yazıp rafa kaldırmışlığım oldu;
ama en kıymetlisi ona göndermediklerimdi.
Kendimi fark edip yüzleşmekten çekindiğim ortaokul günlerimde hoşlandığıma ikna olmaya çalıştığım kızın beğendiği çocuk, liseye geçtiğimiz sene
gözümü almakta güçlük çektiğim birine dönüşüvermişti. Okulun akademik yaşamla en çok meşgul
olan koridorunda, yan yana sınıflarda okumaya
başladık. Yürüyüşünü, kalem tutuşunu, ortak derslerimizde söz almak için kaldırdığın elini, kavgalarını, sevinçlerini, sınıf içi tartışmalarda takındığı
küçümseyici tavrı, cüzdanını cebinden çıkarışını
ve sınıftan vakarla çıkışını… Her hâlini uzaktan ve
sessizce izliyordum. Bir ödev, ne bileyim, bir projenin sayısal bölümü ya da kaçırdığım ders notları
için ortak zaman yaratmaya çalışıyor; duyduğum
ilgiyi meşru kılmamak ve daha da önemlisi ifşa olmamak adına açık vermemeye kendimce çaba gösteriyordum. Koridorun bir ucunda yolunu gözledi-

kaosGL

9

ğim bir öğle tatilinde ödev buluşmasına gelmemiş
olduğunu dün gibi hatırlıyorum. Gönderilmemiş
mektuplardan birindeki serzenişimi de…
Hayat, tarih kitapları kadar keskin milatlar barındırmıyor. Yeni bir yüzyıla girerken, hatta bin yıl
değişirken bile kolay çağ atlayamıyoruz. Yirminci
yüz yılın sonuyla yirmi birincisinin başı arasında
çok da fark yoktu. Coğrafyası, aile yapısı, ahlâk
anlayışı, inanç ve âdetleriyle kültürün aniden
değişkenlik göstermesini beklemek hayatın doğal
akışına aykırı olur. Yine de o yıllar, lise çağındaki
bir ergenin gey olduğunu kabullenebilmesi için
bugünün Türkiye’sinden bir nebze
daha rahat sayılırdı.
Gömlek değiştiren
muhafazakârlığın
henüz otoriterleşme sevdasına
kapılmadığı, liberal
düşüncenin yeni
milenyumdan
büyük umutlarla
bahis açtığı, Avrupa’ya eklemlenme
iddiasının prim
yaptığı, en azından
dünya üzerinde bir
yerlerde hemcinsini
seven insanların
varlığından otuz
yıldır haberdar
olan annelerimizin
neslinin ılımlı ve
uzlaşmacı görünen
yeni siyasal düzenle
buluştuğu günlerdi.
O zamanlar bunların çok da ayırdında olmadan
ilk gençliğimin macera öyküsünü yazıyordum
ve kendimle, arkadaş grubumun güvenli bağına
tutunarak yüzleşiyordum. Okuldaki onlarca kızın
gözünü alamadığı, bazılarınınsa hiç hazzetmediği
o yakışıklı çocuğa beslediğim hisler bir başına
üstesinden gelebileceğim gibi değildi. Yakın arkadaşlarıma erkeklerden hoşlandığımı söyledikten
sonra kime âşık olduğumu da söyleyip yükümü
hafifletmeye çalıştığımda yaşamımın yeni evresine
adım atmış oldum.
Nerede açık ettiğimi bir türlü bulamıyorum.
Yazdığım şiirlerden bazılarını okuduktan sonra
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“Bunları bana mı yazdın” diye sorduğunda öylesine utanmıştım ki bir yandan ne yanıt vermem
gerektiğine, öte yandan nasıl anlamış olabileceğine kafa yordum. Gizlemenin anlamı da faydası da
olmayacaktı: “Evet; ama senin bunu anlamamış
olman gerekirdi.”
On dört, on beş yaşındaki ergenlerden bahsettiğimizi unutmayalım. Alaya alınma, dışlanma,
rezil edilme, sosyal ortamdan soyutlanma gibi
kaygıların kişiliğe ilk selamı verdiği dönemler.
İçimde tutmaya çalıştığım duygunun konuşularak
masanın üzerine konmuş olması, yalnızca beni
değil onu da bu
kaygılarla yüz yüze
bırakacaktı. Kapıyı
aralasa başka, sertçe
kapasa başka sorunlarla baş etmek
gerekecekti. Yıllar
sonra böyle düşününce bir kat daha
minnet duyuyorum. Erkeklere ilgi
duymuyor olmasına rağmen benimle
öylesine naifçe
ilişki kurmayı seçti
ki ne ona ne de
kendime güvenimi
zedeledi. Belki ne
yaptığının farkında
bile değildir, kim
bilir. Şiirlerim üzerinden açığa çıkan
yüzleşmeden sonra
koridorda her göz
göze geldiğimizde
belli belirsiz birer tebessümle yüzümüzü eğer, çoğunda konuşmadan geçip gider olmuştuk. Muhtemelen o, beğenilmenin o yaşlar için doruğunu
yaşıyor; bense âşık olduğum adamın satır aralarını
kaçak gülüşmelerden okuyordum.
Arada bir akşamları yaptığımız kısa telefon konuşmaları, birkaç kez denk gelebildiğimiz entelektüel
sohbetler ve bir keresinde sinemaya baş başa gidip
izlediğimiz İsa ve Mecdelli Meryem hakkındaki
film dışında hiçbir anımız olmadı. Ne var ki bu
ufak avuntuların arasında str8 bir adamın hangi
riskleri göze aldığına tanık olabiliyordum. Ona
beslediğim hisler hakkında en yakın arkadaşla-

rına bile tek kelime etmiyor, hiçbir romantizm
taşımayan seyrek telefon sohbetlerimizi anmıyor,
beni –ve dolaylı olarak kendisini– açık etmiyordu.
Muhtemelen beni incitmemek adına sürdürdüğü
arkadaşlığımıza dair umutlarım ve coşkun duygularımı yakın dostlarımla paylaştığımı biliyor
olmasına rağmen yok saymadan ama parçası da
olmadan yaşıyordu.
Birkaç aydan uzun sürmeyen bu belirsiz arkadaşlığın neden ve nasıl bittiği çok da önemi olmayan
ayrı bir konu. Üstelik onunla hiçbir ilgisi olmayan… Fakat bu kısa süre, bana davranışları kadar
ondan ilgisini esirgemeyen kızlara nasıl davrandığını da gözleyebilmeme yetti. Onu beğenen,
ondan hoşlanan, hatta ona ilân-ı aşk eden o kadar
kız vardı ki adı lisenin tümü için tanıdık sayılırdı. İstese her hafta başka biriyle çıkar, gönlünü
eğlendirip yeni bir maceraya atılabilirdi. Bunu
bilmenin verdiği özgüven, şirazesi kaymış bir değer yargısı yaratıyor; pek çoğunun ilgisini küstah
tebessümüyle reddediyordu.
“Kızlar onu zaten beğenirdi.”
Akranlarımın çocuklarını liseye hazırlayacakları
döneme gelmişken ben hâlâ o koridorda volta
attığımı hissediyorum. Üzerinden ne sular, ne
sular aktı; fakat derenin yatağını değiştirmeye bir
türlü mazhar olamadım. Hayatımın eksenini str8
adamlara âşık olarak inşa edivermişim. Her vurgunda içime dönüp aynı hayal kırıklığı, aynı sonu
bilinirlik, aynı suçlanma ve döngünün içine bile
bile neden girdiğimi kurcaladım. İnanmazsınız,
geçenlerde yine bir str8’e sevdalanmasaydım önceki sorgulamalarımda eriştiğim yanıtlarla tatmin
olup gidecektim.
Kulağa ayrımcı gelebilecek ve içten içe örtülü bir
homofobiyle sosyal normativite taşıyacak olsa da
daha önce bulduğum en yakışıklı yanıt, “maço
olmayan ama erkeksi görünümünden ödün vermeyen adamları beğeniyor” olduğumdu. Giderek
yozlaşmış ve içi boşaltılmış muhafazakârlığa rehin
edilen günümüz Türkiye’sinde yönelimiyle açıkça
barışıp da erkeksi tavır taşıyan geylere sık rastlanmadığı savına sığındıkça str8 erkeklere ilgi duyuşumu meşrulaştırdım.
Oysa meselemin bununla hiç ilgisi yoktu.
Öyle olmasa, hayatındaki ilk erkek olduğumu
sandığım, yönelimiyle barışık, toplum içindeki
normları zorlamayan ve str8 görünümüyle kızların

dönüp bir kez daha baktığı eski erkek arkadaşımın benden önce de erkeklerle ilişkisi olduğunu
öğrendiğimde bozguna uğrar mıydım?
Öyle olmasa, bir erkeğin hayatındaki ilk değil,
gelmiş geçmiş “tek erkek” olmayı arar, bundan
övünç duyar mıydım?
Öyle olmasa, hayatına girmiş ilk ve tek erkek olduğum sevgililerimi, ilişkimiz yıpranıp vademiz
dolduğunda sevgim ve ilgimle manipüle ederek
son ana dek bir arada kalabilmeye yönlendirir
miydim?
Derdim, duygulardan ve değerlerden uzak düşmüş ilişkilenmelerin dünyamızı çepeçevre sarmış
olmasından kaynak alıyordu. Hani amiyane tabirle “çirkin kadın yoktur, az alkol vardır” sözünün
ikili ilişkilerde baskın olarak vücut bulmasından
tiksiniyor, reçetemi bu teşhisle yazmaya çalışıyorum. Bir erkeğin, onunla birlikte olmak isteyen
herhangi bir kadınla ilişki yaşayabilmesi yeterince
sarhoş olması ya da yoksunluk yaşamasına indirgenmiş, gecelik ilişkiler için arkadaşlık siteleri
kurulmuş, birkaç kilometre çapındaki alanda
“uygun” olanların filtrelenebildiği telefon uygulamaları yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet verir
olmuşken duygu, sezgi ve beğeninin günden güne
ne denli yok sayılır olduğunu gördükçe zihnim,
str8 ilişkileri “ucuz” addetti. Aynı ucuzluk, yönelimiyle barışık geylerin ilişkilenme biçimiyle de
rahatlıkla örtüşüyordu.
Her şeye ve herkese erişimin hayal edilemeyecek
kadar kolay olduğu bu çağda birliktelikler yatak
arkadaşlığından, ilişkiler de karşılıklı faydacılıktan
öteye geçmekte zorlanıyor. Hâlbuki ben fedakârlığın, birlikte öğrenmenin, düşünce beraber kalkabilmenin, ne kadar sürecek olursa olsun ilişki boyunca mutluluğu ve hüznü paylaşabilmenin; yani
özcesi nicelin değil nitelin, seksin değil bir işteş
eylem olarak sevişmenin, bedenin değil duygunun
peşindeyim. Bu yoldaki en sinsi tuzağımsa lise aşkımın onu zaten beğenen kızlarla kurduğu nobran
iletişimin tezadına benimle kurduğu naif ilişkiydi.
Duyguların şiddetine dair ölçütümü “ezberini ve
statüsünü riske atabilme” olarak belirlemiş olmam
şaşırtıcı olmasa gerek.
Geçen hafta uğruna gözyaşı döktüğüm str8 adam,
yine sarışındı ve ben onun özelinde yine “her şeyi
riske atabileceği kadar engin duygular” aradım.
Gün gelir ölçü birimim değişir, gün gelir ben de
iflâh olurum.
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