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Özgürlüğün ne olduğunu zaten biliyor olduğumuzu düşünüyor olabiliriz,
ancak transseksüel bireyler için şiddet tehdidi olmadan yaşamanın
ne anlama geldiğini gerçekten hiç düşündük mü?
Judith Butler

Giriş
F em inistler teoride ve politikada, transseksüel k adınları h er zam an hoş k a r
şılam am ış olsalar da transseksüel kim lik ve beden, fem inist teori açısından
her z a m a n önemli a ç ılım la r sağlam ıştır. B eauvoir’ın ünlü "k ad ın doğulm az,
k ad ın o lunur” sözü, 1970'ler fem inizm inin dayandığı teo rik altyapıyı özet
ler: Biyolojik cinsiyetim izin doğal bir u zan tısı gibi görünen sosyal rollerim iz
ve konum um uz aslında ideolojik bir kurgu, toplum sal b ir dayatm adır. Dola
yısıyla biyolojik cinsiyetim izden farklı olarak, toplum sal cinsiyetim iz değiş
tireb ilir olduğum uz b ir alandır.
H er ne k ad ar toplum sal cinsiyet b ir k u rg u olarak kabul edilse de transseksüellerin kadınlık kim liği inşa edebilecek olm aları, biyolojileri nedeniy
le reddedilm iştir. Diğer b ir deyişle, k ad ın doğulm uyordu, a m a kadın doğm a
y a n la r da kadınlığa da h il olam ıyorlardı. Böylece fem inistler “dönüştürülebi
lir” olan toplum sal cinsiyet rolleri a la n ın d a b ir m ücadele sürdürürken, m ü
cadelenin sın ırların ı “dönüştürülem ez” o larak tan ım la d ık la rı biyolojik cin
siyet ile çizm işlerdir.
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Diğer yandan, transseksüeller bed en lerin in cinsiyetlerinin yeniden b elir
lenm esini talep ederek, biyolojik cinsiyetin yeniden yapılandırılabilecek ol
duğunu gösterdiler. K u ir teori ise biyolojik cinsiyetin de toplum sal cinsiyet
kadar b ir kurgu ve in şa olduğunu ilan ederek, biyolojik ve toplum sal cinsiyet
a ra sın d ak i bölünm enin gerekliliğini sorguladı.
Son dönem de transseksüeller, cinsel kim likleri ve bedenlerinin cinsi
yeti üzerindeki denetim i tıp k u ru m u n d a n geri talep etm ekteler. Cinsiyet
ti »plumsal cinsiyet ve cinselliğin ikiliklerle değil, çoğulluklarla yaşanabile
cek olduğunu savunuyorlar. H alen ikili toplum sal cinsiyet sistem inin d ışın 
da k a la rak dö n ü ştü rü cü m ü, yoksa var olan toplum sal cinsiyet pratiklerini
kom bine ederek aslında b u sistem i güçlendirici m i oldukları tartışm alı.
A ncak transseksüel k a d ın la rın polis şiddetinin, nefret cinayetlerinin h e 
defi olm aları, birçok sosyal ve m edeni h a k ta n y a rarlan am am aları, hayatın
her ala n ın d a ayrım cılığa u ğ ram aları ve zo runlu seks işçiliği yapm aları, g ü n 
delik hay atlarındaki toplum sal cinsiyet p e rfo rm a n sla rın ın d ö n üştürücü ya
da güçlendirici olduğu fark etm eksizin devam ediyor. 1990’la rd a n beri b a tı
da ve 2000’lerde Türkiye’de örgütlenm eye başlayan transseksüeller, yaşadık
ları h a k ihlalleri ve ayrım cı u ygulam aların ideolojik alt yapısını ortaya ko
yuyorlar.
Dolayısıyla transseksüel kim lik a rtık fem inizm için y alnızca tra n s birey
lerin ikili cinsiyet k a lıp la rın ı sabote edip etm em elerinden ib aret değil. K a
dın a k a rşı şiddeti ve ayrım cılığı a n la m ak için tra n s bireylere yönelik şiddeI i ve ayrım cılığı an lam am ız, ara ların d ak i ilişkileri fark etm em iz gerekiyor.
B unlar aynı olm asalar d a birbirleriyle derinden bağlan tılıd ırlar.1 E n önem 
lisi ise, toplum sal cinsiyeti herkes için b ir özgürlük alan ı o larak tanım laya
bilm ek için, cinsel a z ın lık la rın kabul edilm e m ücadelesini “kendi som ut va
roluşlarının kabulüyle h a k sahibi olm a b a k ım ın d a n eşitlenm e talebi”2 ola
rak anlam am ız gerekiyor. K aldı ki, “toplum sal cinsiyetim izi veya cinsiyeti
mizi seçilm iş ya da verili olarak kabul etsek dahi, her birim iz o cinsiyet veya
toplum sal cinsiyeti talep etm e hak k ın a sahibiz. Ve onları talep edip etm em e
miz b ir fark yaratır.”3
B en de A nkara’da 2006 yılında Pem be H ayat Derneği ile k u ru m sallaşan
1 Butler, J., "Queer-Yoldaşlığı ve Savaş Karşıtı Siyaset”, Çev. Elçin Yılmaz, http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010 queer yoldasligi ve savas karsiti siyaset.htm. 2010.
2 Bora, A., “İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet”, Anti-Homofobi Kitabı, Haz. Ali Erol, Anka
ra: Kaos GL, 2009 içinde s. 36-39.
3 Butler, agy.
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tra n s m ücadelesinin b ir ta n ığ ı olarak, tra n s kim liğin fem inizm için önem 
li açılım lar sağladığını savunduğum gibi, biyolojiye d ayanan b ir fem inizm in
de tehlikeli olduğuna inanıyorum . Biyoloji ya da başka gerekçelerle tra n s bi
reylerin dışlanm aları, evrensel k ızkardeşlik anlayışıyla çelişen anti-fem inist
bir tu tum dur. Bu yazıda d a öncelikli o lara k tra n s kim liğin fem inizm de nasıl
ele alın d ığ ın ı ve bu çerçeve içinde Pem be H ayat'in fem inist m ücadele ile eklem lenişini tartışm ay a çalışacağım .

Cinsiyet - Toplumsal Cinsiyet
Biyolojik determ inist yaklaşım , in sa n la rı biyolojik özelliklerine göre kadın
ve erkek olarak iki kategoriye ay ırır ve o n la rın toplum sal yaşam daki konum
ve rollerini bu biyolojik tem elle m eşru la ştırır. Böylece k a d ın la rın ezilm işli
ği ve b ask ılan m ışlığ ın m değişm eyecek o lan biyolojik ve doğal nedenleri ol
duğu ileri sürülür. 1970’lerde fem inizm b u yaklaşım a, b ir dizi biyolojik fark
lılıktan, sosyal, kültürel ve psikolojik o lan farklılıkları “toplum sal cinsiyet”
kavram ı ile ayırt ederek itira z etti: Biyolojik cinsiyet a n ato m ik farklılıklara
işaret ederken, toplum sal cinsiyet bu fa rk lılık la r üzerinden sosyal ve k ültü
rel olarak kurulup, d ay atılan ve eşitsiz b ir toplum sal düzeni y a ra tan ilişki
ler ağını niteliyordu.
Cinsiyetin bu biyolojik ve toplum sal o lara k çatallanm ası, kim liği oluştur
m ak için anlam lı ve uygun a ra ç la r sağladı ve kadını erkeğe tabi kılan hiye
rarşik ilişkilere m eydan okudu.4 Ancak biyolojik cinsiyetin “doğallığı” sorgu
lan m ad an , sabit ikili b ir kategori olarak b ırakıldı. Toplum sal cinsiyet de b u 
nun üzerinden iki kutuplu o larak tartışıld ı.
1990’lard a k uir teori, biyolojik ile to plum sal cinsiyet a ra sın d ak i bu ayrı
mı, biyolojik cinsiyetin de eşit şekilde b ir sosyal inşa olduğu iddiası ile so
ru n sa lla ştırd ı. Cinsiyetin “doğallığı” y aln ızca biyolojinin b ir görünüm üne,
ürem eye dayandırılm ıştır. B u da heteroseksüelliğin d o ğ allaştırılm asın a h iz
m et eder. Aslında cinsiyet ve toplum sal cinsiyet a rasın d ak i ilişkisellik, to p 
lum sal cinsiyetin bedenli olduğunu ve cinselliğe de toplum sal olarak cinsiye
tin d ayatıldığını ortaya koyar.5 Dolayısıyla m esele mevcut b ir farklılığın to p 
lum sal olarak dönüşm esi değil; söylem, p ratik le r ve ilişkiler aracılığıyla cin4 Hird, M.J., "Gender’s Nature: Intersexuality, transsexualism and the ‘sex/gender’ binary”,
Feminist Theory, C.l, S. 3, 2000, s. 347-364.
5 Gagne, P ve R. Tewksbury, Gendered Sexualities, Oxford, BK: Elsevier Science, 2002; Valocchi, S., “Not Yet Queer Enough - The Lessons of Queer Theory for the Sociology of Gender
and Sexuality”, Gender and Society, C. 19, S. 6, 2005, s. 750-770.
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Niyet farklılığının ikili k a rşıt olarak k u rulm asıdır. Cinsiyet, toplum sal cinsi
yet pratikleri ile doğallaştırılıp, kategorik farklılıklara d ö n ü ştü rü lm ü ştü r.6
Connell, cinsiyet fark lılık ları doğalsa, neden yoğun bir şekilde dam galan
ması gerektiğini sorar.7 Farklılık doğalsa kendiliğinden b ir sürekliliği ola
caktır. Ancak toplum sal pratikler, söz konusu farklılıkları vurgulayarak ve
ab a rtara k , doğal benzerlikleri olum suzlam aktadır. Dolayısıyla dişi ve eril
I»edenler arasındaki benzerlikler b a stırılm ış ve ürem eye dayalı farklılıklar
11zerinden ikili b ir bölünm e yaratılm ıştır. Toplum sal pratiklerle de bu bölün
me doğallaştırılm ıştır.
Butler da cinsiyetin n asıl norm olarak alındığını ve b ed en in neden doğurgıınlık özelliği ile ta n ım la n d ığ ın ı ta rtış ır.8 B utler’a göre, cinsiyetin ve to p 
lum sal cinsiyetin doğduğu bir orijin yoktur. K im likler ve bedenler, belli kül
lü ıel n o rm la rın te k ra rla n a n perfo rm an sları ile cinsiyet kazanırlar. Dolayı
sıyla cinsiyet de toplum sal cinsiyet k a d a r ik tid ar ta ra fın d a n söylemsel olarak
kurulur. Bedene bu cinsiyetin toplum sal o larak yüklenm esi ile beden m addeleşir. Ancak “toplum sal cinsiyetin yeniden ü retim i daim a iktidarla karm aşık b ir pazarlıktır; aslın d a bu norm ları yeniden üretm eyen hiçbir toplum sal
cinsiyet yoktur, bu yeniden üretim sürecinde baskın olan norm lar, yeni çiz
giler b oyunca toplum sal cinsiyet gerçekliklerini yeniden k u rm ay a olanak ta 
nıyarak, hiç um u lm ad ık şekilde yerle b ir olm a veya değişim e u ğ ram a riskiy
le karşı karşıya kalır.”9
Böylece iktidar söylemi, öznelerin gündelik perform anslarıyla dönüştü
rülebilir hale gelir. Dolayısıyla bu yaklaşım , toplum sal cinsiyet kim likleri
nin b ir in şa sürecine işaret ettiğini belirlem esine karşın, bireylerin rolünü
göz a rd ı etm ekle eleştirilen ikinci dalga fem inizm in b ırak tığ ı boşluğu dol
durm u ştu r:

Transseksüel Kimlik
Transseksüel kim lik ilk olarak 1920’lerde A lm an seksolog M agnus H irschfeld ta ra fın d a n tıp a la n ın d a tanım landı. 1940 ve 50’lerin b aşın d a horm on
6 Acar, Savran, G., "Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet/Cinsellik: Biyolojizm ve Toplumsal Kuruluşçuluğun Ötesinde”, Beden Emek Tarih, Yay. Haz.: G. Acar Savran, İstanbul: Kanat Kitap,
2004 içinde, s. 233-309.
7 Connell, R.W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev.: Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınla
rı, 1998.
8 Butler, J., Gender Trouble, New York: Routledge, 1990; Bodies That Matter, New York: Routledge, 1993.
9 Butler, 2010, agy.
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ların keşfi ve plastik cerrahideki gelişmeler, cinsiyete c e rra h i m üdahaleyi
m ü m k ü n hale getirdi. Böylece dişi ve eril beden kim yasal o larak birbirinden
farklı olsa da her iki cinsiyet de söz konusu kim yasallarla diğeri olarak yapılan d ırılab ilir oldu.10 A ncak bu bazı fem inistler tara fın d a n hoş k arşılan m a
dı. Ö rneğin, Raym ond transseksüellerin dişi form u yapay hale dönüştürerek,
bu bedeni kendilerine m al ederek, kadın bedenine tecavüz ettiklerini savun
du ve o n la rın kadın değil, sapm ış erkekler olduklarını iddia e tti.11 Raymond,
cinsiyeti kim liğin k u ru cu öğesi olarak konum landırarak, toplum sal cinsiye
te önceliyordu.
Transseksüellere yönelik fem inist sa ld ırıla r yalnızca teoride kalm adı. Ör
neğin 1970’lerde fem inist hareketin k a d ın la ra açık etkinliklerinden biri olan
M ichigan M üzik Festivaline "yalnızca k a d ın doğanlar” sloganı ile transseksüeller kabul edilm ediler. H em dişi hem eril genitallere sah ip biri, yarısının
m ı festivale girmeye izinli olduğunu soruyordu. Bu yaklaşım ı protesto etm ek
için, ertesi yıl transseksüel, interseksüel bireyler ve onları destekleyenler ta 
ra fın d an festivalin y an ın d a tra n s kam p k u ru ld u .12
Aynı süreçte antropolojik araştırm alar, H indistan’daki hijra, Kuzey
A m erika’daki berdache, U m m an d ak i x an ith gibi bazı kültürlerdeki toplum 
sal cinsiyet kategorilerinin ikili bir çerçeveyle açıklanam adığını ortaya koy
du. Bu çalışm alar, fem inistleri ikili toplum sal cinsiyet sistem i dışında dü
şünm eye yönelttiği kadar, transseksüel bireylerin de yanlış bedende değil,
yanlış k ültürde doğduklarını iddia etm elerine olanak sağ lad ı.13
Diğer yandan, transseksüel kim liğin ta k lit m i yoksa gerçek m i olduğu so
rusu, tü m toplum sal cinsiyet kim liklerinin kültürel alanda yapılandırıldığı
kabulü ile geçersizleşti. Transseksüellerin geçm ek zorunda oldukları klinik
ve sosyal testlerin, kim lik in şaların d a "k rald an çok kralcı” b u lu n an tu tu m 
ların a etkisi ortaya kondu. Ne kadın ne erkek olarak kabul edildikleri gibi,
10 Hausman, B.L., “Demanding Subjectivity: Transsexualism, Medicine, and the Technologies
of Gender", Journal o f the History o f Sexuality, C. 3, S. 2, 1992, s. 270-302.
11 Akt. Hird, M.J., "Gender’s Nature: Intersexuality, transsexualism and the sex/gender’ bi
nary”, Feminist Theory, C.l, S. 3, 2000, s. 347-364; Stone, S., “The Empire Strikes Back: A
Posttranssexual Manifesto", Body Guards - The Cultural Politics o f Gender Ambiguty, Ed. J.
Epstein ve K. Straub, New York: Routledge, 1991 içinde s. 280-304.
12 Gamson, J. (1997). “Messages of Exclusion - Gender, Movements and Symbolic Boundaries",
Gender and Society, C. 11, S. 2, 1997, s. 178-199.
13 Towle, E.B. ve L.M.Morgan, “Romancing The Transgender Native - Rethinking the Use of
the Third Gender Concept", GLQ, C. 8, S. 4, 2002, s. 469-497; Shapiro, J., “Transsexualism:
Reflections on the Persistence of Gender and the Mutability of Sex", Body Guards - The Cul
tural Politics o f Gender Ambiguty, Ed. J. Epstein ve K. Straub, New York: Routledge, 1991
içinde s. 248-279.
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bir tehdit olarak alg ıla n a rak iki kategoriden birine dahil olm aları yönünde
Kürekli baskı ve şiddet görüyorlardı. Terapi için tıbbi k u ru m la ra bağım lıydı
lar. K ad ın lık ların ı kabul ettirm eleri gereken doktorların çoğunluğu erkek11 ve bu u zm an k adrosu kendilerini her ne k a d a r cinsellik için d ah a bilimsel
ve liberal tu tu m la rın gelişm esi harek etin in b ir parçası o larak görseler de asIıııda toplum sal cinsiyete d a ir oldukça geleneksel tu tu m la rı yansıtıyorlardı.14
Nihayet 1990’lard a transseksüel bireyler ve kendilerini iki kutuplu kim 
liklerin dışında b u lan herkes kuir politikası etrafında birleşti. K uir politi
ka, hem radikalliğini y itiren ve her z am an kendilerini hoş k arşılam ayan eş
cinsel harekete b ir eleştiri, hem d ar kim lik p o litik aların a ve katı kategorilere
bir tepki olarak ortaya çıktı. T rans15 aktivizm i, bir yandan kim liklerin yıkıl
m asını talep ederken, diğer yandan da bir, g rup kim liği yaratm aya girişti.16
Bu g ru p kim liğinin sın ırları, tra n s kim liğin baskılanm ışlığı ve tra n s hak
la rı anlayışı ile kim liğin günlük ifadeleriyle m üzakere edilerek eklem lenen
bir tra n s bilinci ile çizilm ektedir. Trans kim lik, bir öz varsaym adan, kendi
cinsel, entelektüel ve k ültürel pozisyonunu m arjin al b u lan herkesi davet eder.
Kuir politika biyolojik ve toplum sal cinsiyeti ikili sın ırla rd an çoklu olasılık
lara taşıyarak, biyolojik ve toplum sal olan arasın d ak i a y rım ın gerekliliğini
yeni kim likler y a ra tara k sorgular. Bu süreçte giderek d a h a çok transseksüel,
cinsiyet geçişi am eliyatı y ap tırm ak tan vazgeçm ekte ve tra n s kim liklerin hasUılık statü sü n d en çık arılm ası için m ücadele verm ektedir.

Türkiye’de Trans Aktivizmi
Türkiye’de m edyanın 1990’ların so n la rın d a n başlayan ve kam uoyunda rö n t
genciliğe v aran bir m erak uy an d ıran tt k a d ın la ra yönelik ilgisi,17 onları sal
dırgan, sapık, ahlaksız, kolay p a ra peşinde koşan kadın k ılığındaki erkekler
olarak resm etm iştir.18 E llerinde falçatalarla etrafa saldıran, geceleri fuhuş
yapm ak için caddeleri işgal eden, AIDS’in yayılm asının yegâne sorum lula
14 Gagne, P. vd., "Corning Out and Crossing Över - Identity Formation and Proclamation in a
Transgender Community", Genderand Society, C. 11, S. 4, 1997, s. 478-508; Garber, M., Vested
Interest - Cross Dressing and Cultural Anxiety, New York:Routledge, 1992; Shapiro 1991, agy.
15 Türkiye’de "trans" ve “lubunya” kavramları, Batı literatüründe bir şemsiye terim olarak
kullanılan transgender kavramını karşılamaktadır.
16 Broad, K.L., "GLB+T?: Gender/Sexuality Movements and Transgender Collective Identity
(De)Constructions”, International Journal o f Gender Studies, C. 7, S. 4, 2002, s. 241-264.
17 Kandiyoti, D., "Pembe Kimlik Sancıları”, Kültür Fragmanları- Türkiye'de Gündelik Hayat,
Yay. Haz.: D. Kandiyoti ve A. Saktanber, Çev.: Z. Yelçe, İstanbul: Metis Yayınları, 2002 için
de. s. 278-292.
18 Berghan, S., Lubunya: Transseksüel Kimlik ve Beden. İstanbul: Metis Yayınları, 2007.
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rı olan tt k a d ın la rın öldürülm eleri de bu gerekçelerle m eşru laştırılır. K atil
ler cinayetleri k u rb an "erkek çıkınca” ya d a “ters ilişki teklifinde" b ulunun
ca işlediklerini ifade etm iş ve hâkim ler de b u gerekçeleri h ak lı b u larak ceza
in d irim i verm işlerdir.19
2006 yılında A nkara E ry a m a n ’da 25-30 kişilik bir grup ta ra fın d a n tt ka
d ın la ra yönelik döner bıçaklı sallam alı sa ld ırı olayları yaşandığında, poli
sin u z u n süre olayları kovuşturm am ası, bölgede ikam et eden birçok tt kadı
nın eşy aların ı bile a lm a d an A nkara m erkeze ya da başka şehirlere kaçm ası
na neden oldu.20 Bu olay, aynı zam anda, Pem be Hayat’m k u ru lm asın d a tetikleyici rol oynam ıştır.
Pem be Hayat LGBTT Derneği 2006 y ılın d a A nkara’da travesti ve transseksüel k a d ın la r ta ra fın d a n kuruldu. Pem be Hayat her ne k a d a r tt kadınlar
ta ra fın d a n kurulm uş olsa da lgbt21 h a k la rı a lan ın d a ç a lışm ak ta ve heteroseksüel k ad ın ve erkekler de ç alışm aların d a yer alm aktadır. Dernek, k u ru lu 
şu n d an b ugüne politik söylemleri, sokak eylem leri ve projeleri ile görünürlü
ğünü a rttırm ış, ulusal ve ulu slararası platfo rm ve koalisyon üyelikleriyle si
vil toplum alanında lgbt h a k la rın ın ta n ın m a s ın a katkıda bulunm uştur.
Türkiye’de 1990’la rd a görünürlük k a z a n a n gey hareketin, 2000’lerde lgbt
harekete evrilerek güçlenm esinde tt bireylerin örgütlenişinde b ir m ilat olan
Pem be H ayat kurucu aktörlerden biridir. Pem be Hayat’m k u ru lu şu , lgbt hak
la rın ın cinsel yönelim den ibaret sınırlı k av ran ışın a hareket içinden bir öze
leştirid ir aynı zam anda; çü n k ü bedenin yeniden cinsiyetlendirilm esi, zorun
lu seks işçiliği gibi eşcinsellerden fark lılaşan ve doğrudan cinsiyet kimliği
m ücadelesinin m erkezinde yer alan tt k a d ın la rın so ru n ları ilk kez Pembe
Hayat aracılığıyla g ö rü n ü r olabilm iştir.
2000’ler Türkiye’de lgbt hareketin güçlendiği yıllar olduğu kadar, lezbiyen ve biseksüel k a d ın la r aracılığıyla fem inizm le de iç içe geçmeye başladığı
yıllard ır.22 Fem inist örgütlerle diyalog ve işbirlikleri k u rm ak ve birlikte p o 
litika geliştirm ek, Pem be H ayat için de öncelikli m eselelerden biri olm uştur.
19 Örneğin: "Polisler bıçaklanan AIDS’li travestiyi eldivenle tutabildi" Zaman, 31 Ağustos
2006; "Vali Göksu: AIDS’in yayılmasında travestilere ev kiralayanlar da suçlu” Zaman, 19
Ekim 2004; Hürriyet 01 Kasım 2005, "Erkek Çıkınca" Hürriyet, Ankara 2009.
20 Ayrıntılı bilgiye http://www.kaosgl.org/node/1429 adresinden ulaşılabilir.
21 Pembe Hayat, dernek adında çift t kullanarak travesti ve trans bireylerin farklılıklarını ko
rumayı tercih etmektedir. Ben de bu yüzden tt kadınlar ya da daha kapsayıcı olan trans bi
reyler ifadelerini kullanıyorum.
22 Altmay, A.G., "Türkiye'de Feminist Hareket ve Cinsellik”, Anti-Homofobi Kitabı, Yay. Haz.:
Ali Erol, Ankara: Kaos GL, 2009 içinde, s.147-150.
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Transfeminizm

Alıcıık bu mesele, yalnızca fem inist m ücadele içinde tt k a d ın la rın sorunla
rının yer bulm ası ve cinsiyet kim liği m ücadelesinin fem inist m ücadeleye ek
im ilen m eşini değil, z am an zam an fem inistler arasın d a tt k a d ın la rın kad ın 
lı kim ini reddedenlere k a rşı bir m ücadeleyi de içerm ektedir.
( lerçekten de Türkiye’de bazı feministler, kadınlığın “so n rad an olunam a
yacak’’ yani “doğuştan” olduğu gerekçesiyle, tt kad ın ların kad ın lık deneyimi
yaşayam ayacaklarını iddia etm işlerdir ve etm ektedirler. Bu nedenle, 70’lerde
AlfD’de de olduğu gibi, yalnızca kadınlara açık olan etkinliklere tt kadın (ve
erkeklerin) alınıp alınm ayacakları tartışm a konularından biri olabiliyor. Ör
neğin bir tra n s erkek aktivist olan Berk,23 2010 yılında İstan b u l’da yaşanan bu
»oı ıınu “fem inist cam iada yaşanan bir tra n s kriz”i olarak tanım lam aktadır.
A nkara’da ise Pembe H ayat’in özellikle A nkara K adın P latfo rm u n a üye
olması ile fem inistler ve tt k a d ın lar a ra sın d a gelişen ilişkiler, her iki ta ra f
İçin de önem li değişiklikler yarattı. H er iki m ücadele de birb irin d en beslendi
ye beslenm eye devam ediyor. TT kadınlar, k a d ın lık la rın ı fem inistlere anlaIirken o n la rın kadınlık alg ıların ı etkilediler. T ransların k ad ın lığ ın ın gerçek
liği ya d a etkinliklere a lın ıp alınm ayacakları A nkara’daki fem inist cam ia
da ıı/.un sü re d ir bir ta rtış m a konusu değil. Diğer yandan, örgütlenm ek ve bu
»üreçte fem inizm den beslenm ek tt k a d ın la rın kim lik anlayışını da etkiledi.
Duygusal ilişkilerinde erkeklere karşı d a h a edilgen, söz dinler, h a tta şiddeti
m aruz g ö rü r olan tt k a d ın la r24 a rtık bu h allerin i ve sevgilileriyle olan kavga
larının değişen içeriklerini “güllüm ”* m alzem esi yapm aktalar.
Ancak "seks işçiliği” h alen A nkaralı fem inistleri bölen b ir sorun. Eğitim
ve iş a la n la rın d a n d ışla n a n ve seks işçiliği yapm aya zorlanan tt kadınlar, ya
şadıkları ayrım cı uygulam alarla m ücadele ederek, tra n s bireyler için seks iş
çiliğine alternatifler y a ra tm a n ın yollarını aram ak talar. Öte yandan, tran s
bireylerin eğitim ve iş a la n la rın d a n dışlan m ad ığ ı dünya m ü m k ü n olana ka
dar, seks işçiliğinin güvenlik ve sağlık k o şu lla rın ın da düzenlenm esi ve dü
zeltilmesi yönündeki h a k lı taleplerini dile getiriyorlar. Son iki yıldır, Pem
be H ayat’in çağrıcılığında fem inist örgütler ve diğer bazı h a k tem elli örgüt
ler seks işçiliği kavram ını, so ru n ların ı ve sendikalaşm a taleplerini ta rtış ı
yor. Bazı sosyalist ve M arksist fem inistlerin işçi kavram ına itirazları var
ken, b azı sendikalı fem inistler kendi örgütlerini “ah lak i” nedenlerden dolayı
2.1 Berkant, B.Î., "Queer Tartışmaları”, Lubunya, S. 7, (201 f de yayıma hazırlanıyor).
24 Berghan 2007, age.
* Eğlence
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bu konuda tra n sla rı desteklem ek için ik n a edem ediklerini belirtiyorlar. Tüm
b u n la ra k arşın çoğunluğu tt k a d ın la rd a n oluşan ve 2008’de k u ru la n K ırm ı
zı Şem siye Seks İşçileri Insiyatifi, 8 M art ve 1 Mayıs y ürüyüşlerine “Patronsuz ve Pezevenksiz B ir D ünya istiyoruz” p an k artıy la katılıyor.
Son olarak, 22-28 K asım 2010 ta rih le ri a rasın d a Pem be H ayat’ın bu yıl
üçü n cü sü n ü düzenlediği “N efret Suçları M ağdurları T rans Bireyleri Anm a
B uluşm ası” kapsam ında, transfem inizm o tu ru m u gerçekleştirildi. O turum 
da birlikte m ücadele etm enin, ortak bir dil ve o rtak p olitikalar geliştirm enin
o lan ak ları tartışıldı. H er ne kad ar A nkara’d ak i fem inist gündem in 25 Kasım
y ü rü y ü şü ve KESK’teki cinsel taciz davası ile ilgili olarak yoğun olm ası ne
deniyle, birçok fem inist ö rgütün tem silcisi konuşm acı veya dinleyici olarak
k atılam am ış olsa da y apılan ta rtışm a la r tt kadınlarla fem inist k ad ın lar a ra 
sındaki ilişkilerin güçlendirici olduğunu b ir kez daha gösterdi.

Son söz olarak
Son beş yıllık sürecine Pem be Hayat içinden dahil olm uş b ir fem inist ola
rak, b u ra d a birkaç kısıtlı örnekle Türkiye’de tra n s m ücadelesinin fem inizm 
le ilişkisini ele alm aya çalıştım . Fem inist kadınlarla tt k a d ın la rın ilişkileri
sorunsuz olm asa da, bu ilişkiselliğin her iki tara fı da güçlendirdiği m uhak
kak. B u ilişki, bana göre, ilk olarak hem fem inistlerin hem de tt kad ın ların
k adınlık kurg u ların ı te k ra r gözden geçirm elerine ve kendi kim liklerine eleş
tirel bakabilm elerine olan ak yarattığı için güçlendirici. İlerleyen günlerde,
g ö rü n ü r olmaya ve örgütlenm eye başlayan tra n s erkeklerin de fem inist gün
dem deki tartışm a la rı zenginleştireceğine inanıyorum .
Öte yandan, tra n s m ücadelesi ile k u ir politika, sivil toplum alanında bir
dereceye k ad ar g ö rü n ü r olabilm işse de, akadem ide henüz yeterince ilgi çek
miyor. Oysa k uir teori, toplum sal cinsiyet, etnisite, sınıf gibi aidiyetlere cin
selliği ekleyerek, kim lik tem elli analizin sın ırla rın ı genişletm e olanağı su n ar
ve böylece cinselliğin de b ir iktidar kaynağı olarak analiz edilm esini m üm 
kün kılar. Diğer yandan cinselliği iki kutuplu kategoriler üzerin d en ele aldık
ça, ik tid a rın yeniden üretilm esinde rol oynuyoruz. Ve bu kategoriler onla
ra uym ayan kişiler üzerinde iktidar uygulam akta, en tem el in sa n hakkı olan
yaşam h a k la rın ın ihlal edilm esine neden olm aktadır.
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