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Bir Ora Bir Bura

Kadınların özgürleşmesi hareketi olmasaydı, hayatımı kökünden değiştiren bunca
adımı atabilecek bilince sahip olabilecek miydim? Hareket olmaksızın bunu tek

başıma gerçekleştiremezdim. 

                                                Arlene Voski Avakian

Arlene’in 1992 yılında kaleme aldığı Aslan Kadının Mirası: Amerikalı Bir Ermeni’nin
Feminist Olma Yolculuğu adlı hatıratındaki bu soruya benzer bir soruyu kendime çok
sordum: Lubunya özgürleşmesi hareketi olmasaydı, hayatımı kökünden değiştiren
bunca adımı atabilecek cesarete sahip olabilecek miydim? Hiç sanmıyorum.

Bireyselleşme ve özgürleşme için attığım ilk adımlar üniversite yollarından geçti. Tak
tak tak, akademi ben geldim! İlkokul bittiği günden beri senin hayalini kurdum. Aç
kapıyı akademi, ben geldim!

Büyük bir heyecan ve merakla başlayan lisans süreci büyük hayal kırıklıklarıyla
doluydu. 4 yıl boyunca öğrenciler olarak ‘hoca’ların hakaretlerine maruz kaldık. Tabii
ki birkaç eğitmen vardı, öpüp başımıza koyduğumuz. Onlar da bölümdeki
dışlama/ezme politikalarından serzeniş halindeydiler. Hiç unutmuyorum, dönemin
bölüm başkanı bir gün derse geldiğinde gözlerini devirerek ve sesini incelterek “Siz
ne olacağınızı zannediyorsunuz? Öğretmen mi? Tercüman mı? Ne olacaksınız?
Sadece kültürlü bir insan olacaksınız,” demişti. Bu ve bunun gibi “sizden bir şey
olmaz” söylevleri lisans sürecimin tümüne sinmiş durumdaydı. Sanki ne yaparsam
elime yüzüme bulaştıracakmışım gibi hissederek o çok merak ve heyecanla başladığım
bölüme ilgimi kaybettiğimi hatırlıyorum o sıralar.

2011’de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde lisansımı tamamladığımda 23
yaşındaydım ve hemen bir sonraki adımımı planlamazsam doğup büyüdüğüm şehre
geri dönme tehlikesiyle karşı karşıyaydım. İzmir’de büyük bir hayal kırıklığı yaratan
4 yıllık lisans sürecinden sonra ise akademik çalışmalara ilgim yerle bir olmuştu. Yine
de sinemaya merakım bakiydi. Ben de Anadolu Üniversitesi’nin Sinema ve
Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans programına başvurdum ve kabul aldım.

Harala gürele tamamladığım dört yılın sonundaysa farklı bir disipline geçince bu kez
başka bir motivasyon yıkıcıyla karşılaştım. Farklı disiplinlerden gelenler olarak
bilimsel hazırlık sürecine tabi tutulunca benim gibi arafta olanlarla yolum kesişti. Bu
kez de şu serzenişle karşılanıyorduk: “Neden bu bölüme geldiniz ki? Siz bu bölümde
akademik kariyer yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?” Nedeni farklı disiplinlerden
gelmemizmiş. 

Ah ah! 
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Hatırlıyorum da bölümdeki derslerin %85’inde Seçil Büker’e referans verilirdi. Neyle
ilgili bir soru sorsam “Seçil Büker’in kitabında…” diye cevap alıyordum. İşin komik

yanı Büker, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yaptıktan sonra Anadolu’da
sinema çalışmaya başlamıştı. Yani Türkiye’deki sinema yazınında önemli kaynaklar

üreten ilk akademisyenlerden biri olan Büker de farklı bir disiplinden geliyordu.
Bunu bir tek ben bilmiyordum ya…

Neyse… “Aman, zaten akademide kalmak istemiyorum. Birazcık sinema üzerine
okusam yeter,” diyerek kendimi teskin ediyordum. İnanmıştım. “Neden bu kadar

kolay inanmıştım?” sorusunun türlü türlü cevabı var tabii ama içinde bulunageldiğim
akademilerdeki yaygın söylemlerin etkisi yadsınamaz. İşe yaramaz olacağımı söyleyen

‘hoca’lara inanmıştım. Yönümü değiştirmenin makul olacağını düşünmüştüm.
İstenmediğim yerde durmam, hıh, diyerek oradan uzaklaşmıştım.

Anadolu’daki derslerimi tamamlayınca Erasmus programından faydalanabileceğimi
öğrendim ve kalkıp İngiltere’nin kuzeyindeki Sheffield’a gittim. Film Studies

alanında aldığım derslerin her biri altı saate yedirilmiş bir programdan oluşuyordu.
Türlü türlü okumalar yapıp sabahları film izledik. Öğleden sonraları da önce küçük
gruplar halinde sonra da tüm grubun dâhil olduğu tartışmalar gerçekleştirdik. Yine

merak etmeye, ilgi duymaya ve araştırmaya başladım. Ama içten içe o kötücül, beni
aşağılara çeken ses çığlık çığlığaydı ve ona kulak vermeden edemiyordum. 

Tüm bunlara rağmen Sheffield Hallam’da geçirdiğim iki dönem, tüm yüksek öğretim
sürecimi birbirine nakışladı: Biriktirdiklerimi dökmeme alan açtı ve yeniden

öğrenme/araştırma merakımı körükledi. Hepsinden önemlisi disiplinlerarasılıktan
pekâlâ faydalanılabildiğini bizzat deneyimlememe yol açtı. Türkiye’ye dönmeden

hemen önce gönüllü olarak çalıştığım Shef Doc Festival, ‘belgesel’e dair bildiğim ne
varsa hepsini aldı götürdü ve yeniden inşa etti. Bu festivalden de bir güzel

kaçacaktım. Yani festivalde çalışmaya çok çekiniyordum. Hatırlıyorum, belgesel
sinema dersini veren Martin, festivalde çalışmam için bana ısrar etmişti ve ben

sonunda tedirginlikle başvuruda bulunmuştum.

Bir hafta süren festival ufak Sheffield’ın her bir noktasına sinmişti. Bir gösterimden
diğerine, bir atölyeden diğerine koşturup duruyordum. Tam da o sırada yolum bir

dünyalar güzeliyle kesişti ve kendimi beş gün süren bir maceranın içinde buldum. Bu
birkaç günün sonunda o zamana kadar hiç tatmadığım bir özgürlükle sarmalanmış

gibi hissediyordum kendimi. Bir anda hem hiç olmadığım kadar kendim olabilmiştim,
hem de tam da o an(lar)ın içinde yaşayabilmiştim.

O Londra’ya döndü. Kısa bir süre sonra ben de Türkiye’ye döndüm. 

2014’ün yazında İstanbul’a varıp bir arkadaşımın evine yerleştiğimde her şeye sıfırdan
başlıyormuş gibi hissediyordum. Korku, coşku, endişe, sevinç ne varsa iç içeydi.

“Eskişehir’e dönmem, bu yıl tezi uzaktan yazar, bu işi kapatırım,” diyordum. Ertesi
gün “yok tezi yazmayayım,” diyordum. Sonuç olarak, tezi yazmaktan bilmem kaç ışık

 yılı kadar uzaktım. Gel zaman git zaman İstanbul’la hemhal oldum. Bir o işi, bir bu
işi denedim. Tekrar tekrar âşık oldum.

.
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Kısa bir süre sonra feminizmle tanıştım. Okuduğum her şeyi yeniden düşünürken
buldum kendimi. Bildiğim yazarları düşündüm, sevdiğim yönetmenleri… Nasıl
feminist olunacağını da bilmiyordum. Bir şekilde yolum tatlı insanlarla kesişti ve
kendimi lubunyalarla birlikte yoğun bir feminist deneyimin içinde buldum. Sonunda
hayallerim gerçekleşmişti! Başka lubunyalar da vardı! Tanıdıkça, tanıştıkça, konuşup,
oynayıp, birlikte düşünüp eyledikçe dev bir yer edindiler kalbimde. Birlikte okuduk,
yazdık, çizdik, radyo programları yaptık, dansımızı ettik, güldük, ağladık… Geçici
alanlar kurduk, kaldırdık. Bir kapıyı açınca sanki diğerleri de açıldı. Başka başka
dünyalara kapıları açılan sihir dolu bir labirentte gibiydim.

SU Gender çatısı altında gerçekleştirilen "Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal Cinsiyet
ve Politikayı Yeniden Düşünmek" programına dahil oldum. Ayda bir kez buluşup
meditasyonu dansa çalıyor, hikayeler yazıyorduk. Bu buluşmalardan yeni bir
birliktelik hali doğmuştu. Hem kendi halinde olabildiğim hem de bir topluluğa ait
hissettiğim bir alan yaratmıştık. Beni aktivizme doğru yönlendiren nedenler üzerine
düşündüm, bunları irdeledim ve bazı zor cevapları sindirebilmek için de bol bol dans
ettim, canlara sarıldım.

Aktivizm sağ olsun, o zamana kadar okuduklarıma da farklı bir perspektiften
bakıyordum artık. O zamana kadar okuduklarımdaki queer alanları görebilmeye
başlıyordum. Her yanımda hissettiğim destek sayesinde de inisiyatif kullanmaya
cesaret edebilir olmuştum.

Hareketli geçen beş yıl boyunca her eylül ayında aynı soruyu soruyordum: Tezi
yazacak mıyım? Akademiye her geçen dönem daha da uzaklaşırken başladığım işi
bitirmeye kalkışacak mıyım? Tek motivasyonum “bu işi bitirmek” mi olacaktı?

2019’un eylülüne geldiğimizde artık kesin bir karar vermem gerekiyordu. Son
yıllarda queer/feminizm üzerine yaptığım okumaları hem derinleştirmek hem de
onlardan bir şey çıkarmak istiyordum. Tüm bunları sinema bağlamında nasıl
işleyebilirim diye düşünürken ilginç bir şey oldu.

Çok sevdiğim, o zamanlar henüz hâlâ bağımsız olan !F İstanbul Bağımsız Filmleri’nin
!f2 gösterimlerinin koordinasyonunu yapıyordu. Gösterim sonrasındaki sohbeti
organize etmek için bir filmi izleyecekti. Filmin konusundan biraz bahsetti ve
benimle birlikte izlemenin onu iyi hissettirebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. 

Film, hayatta kalan iki kuzenin hikayelerini anlatmasına alan açıyordu. Film
sonrasındaki sohbette neler konuşulacak diye sabırsızlıkla beklemeye başladım.
Sonunda film gösterimi ve sonrasındaki sohbetin olduğu tarih gelip çattı. Bu sohbeti
dinledikten sonra aklımda birtakım sorularla eve döndüm:

Cinsel şiddete uğrayan kişiler kendilerini ana akım medyada ifade etme
olanağı bulabiliyor mu? Failleri aklayan mağdur suçlayıcı bir üslupla yazılan
hikayeler neye hizmet ediyor? Bu hikayeleri kimler anlatıyor? Kimin için
anlatıyor?
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Bu sorular tezimin çıkış noktası oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse hayatta
kalanların güçlenme hikayelerini araştırmak için başladığım bu çalışma duygusal
anlamda beni çok zorladı. Tez danışmanımı seçerken özellikle çalışmama çok da

müdahale etmeyecek bir danışmanla çalışmanın mantıklı olacağını düşünmüştüm.
Böylelikle kimselere çaktırmadan queer/feminizm üzerine çalışabilirim diye

düşünmüştüm. Biraz öyle de oldu. Ama bu, aynı zamanda çalışma sürecinde beni çok
kayıp da hissettirdi. Örneğin, araştırma yöntemini bir türlü sabitleyemediğim için her

şey havada uçuşuyor gibiydi. Tamam queer/feminist yöntemlerden yararlanacaktım
ama bunu da tam tanımlayamıyordum. Enstitünün tez kriterlerine uyduramıyordum.
Benzer çalışmalar üzerine kafa yoranlara ulaşmaya çekinir olmuştum. Bir şekilde “bu

işi kendim halletmeliyim” diye kendi üstüme gidiyordum. Birilerine ulaşmaya
çalıştığımdaysa “kimden ne destek isteyeceğim şimdi” diyerek çekimser

davranıyordum. Teze kadar gelen süreç ne kadar etkileşimli olduysa tez süreci bir o
kadar yalnızlaştırıcıydı benim için. Sonradan öğrendim ki bu gibi yalnızlık

hislenmelerini bir tek ben yaşamıyormuşum. İşte tam da bu yüzden FQA’ya dâhil
olduğum için çok mutluyum. 

 
Tezi jüriye sunduğumda beklemediğim kadar coşkulu bir karşılık aldım: “Bölümde

kendini tekrar eden çalışmalar yapılır oldu. Çalışmanı bayağı özümsemişsin, bize yeni
bir soluk getirdiğin için teşekkürler!”

 
Sancılı geçen on ayın meyvesini o an aldığımı hissetmiştim. Çoğumuzun kulağına en

az bir kez değmiş olan “amaan yüksek lisans nedir ki” lafına kendimi kaptırmayıp
çalışmamı değersizleştirmediğim için gururluyum. Kendimi o değersizleşmeye

kaptırmamak için gerçekten çok çabaladım ve çok destek gördüm. Ne yalan
söyleyeyim, bu lafı da her duyduğumda hâlâ tüylerim ürperiyor. Sizden ricam bu lafı

lütfen kimseye söylemeyin. Birisinin diğerine bu lafı söylediğini duyarsanız “aman
yapma etme” deyin. Bize yıllardır her türlü oluşum-kurum-kuruluş tarafından

özümsetilen yargıları alaşağı edelim. Umarım ki her çabanın değeri takdir görsün;
umarım ki her çalışmayı yargılanma, yerilme korkuları olmadan paylaşabileceğimiz,

takdirleri de eleştirileri de gelişmek için kullanabildiğimiz, birbirimize güvendiğimiz
birbirimizden öğrenebileceğimiz alanlarımız olsun.

 
Bitirmeden…

…demesem olmaz. Tez sürecindeki araştırmalarım süresince çok şey biriktirdim.
Tezden bana kalanları biraz daha yoğurdum ve başka bir forma evrilttim. İçinden

geçtiğimiz belirsizlik halinde Kovid-19 salgının yarattığı endişelerle nasıl başa
çıkabileceğimizi birlikte düşünmeye ve deneyimlemeye bir davet niyetiyle

Lubunyalar için Dayanıklılık Geliştirme adlı bir öz yardım kiti hazırladım. Rehberin
dijital versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

 
Sevgiyle,
Nayuk 
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https://guclenmepratikleri.noblogs.org/post/2020/11/26/lubunyalar-icin-dayaniklilik-gelistirme-rehberi/
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" B a k a r k e n "
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Ocean Vuong
 

Bir gün
Ocean

Vuong’u
Seveceğim

Ç e v i r e n :  E .  İ r e m  A z

Ocean, korkma.
Yolun sonu o kadar ileride ki
çoktan arkamızda kaldı.
Endişelenme. Baban ikinizden biri
unutana kadar sadece senin baban. Omuriliğin
kanatlarını hatırlamaması gibi
dizlerimiz kaç kez 
kaldırımları öpmüş olsa da. Ocean,
dinliyor musun? Vücudunun en güzel kısmı
annenin gölgesinin düştüğü kısım.
İşte çocukluğun
tek bir kırmızı tuzak teli olana kadar yontulduğu
ev.
Endişelenme. Sadece adına ufuk de
& ona hiçbir zaman erişemeyeceksin.
İşte bugün. Atla. Sana söz 
cankurtaran botu değil. İşte kolları
ayrılışını da toplayacak kadar engin olan 
adam & işte ışıklar söndükten hemen sonra
bacaklarının arasında belli belirsiz yanan meşaleyi
hâlâ görebildiğin an.
Kendi ellerini bulabilmek için
onu nasıl tekrar & tekrar kullanıyorsun.
İkinci bir şans istedin
& boşaltılmak üzere bir ağız verildin.
Korkma, silah ateşleri sadece
biraz daha uzun yaşamayı deneyen
& yenilen insanların sesi. Ocean. Ocean—
ayağa kalk. Vücudunun en güzel kısmı
yöneldiği yer. & hatırla,
yalnızlık hâlâ dünyayla
geçirdiğin zaman. İşte
içinde herkesin olduğu oda.
Ölü arkadaşların geçiyor 
içinden rüzgar gibi 
içinden bir rüzgar çanının. İşte bir çalışma masası
topal bir bacak & bir tuğlayla
uzun ömürlü olsun diye. Evet, işte bir oda
çok sıcak & kanın kadar yakın,
Yemin ederim uyanacaksın—
& bu duvarları
deri sanacaksın.
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Ocean Vuong
 

Someday 
I’ll Love

Ocean Vuong

O R İ J İ N A L İ

Ocean, don’t be afraid.
The end of the road is so far ahead
it is already behind us.
Don’t worry. Your father is only your father
until one of you forgets. Like how the spine
won’t remember its wings
no matter how many times our knees 
kiss the pavement. Ocean,
are you listening? The most beautiful part
of your body is wherever
your mother’s shadow falls.
Here’s the house with childhood
whittled down to a single red trip wire.
Don’t worry. Just call it horizon
& you’ll never reach it.
Here’s today. Jump. I promise it’s not 
a lifeboat. Here’s the man
whose arms are wide enough to gather
your leaving & here the moment,
just after the lights go out, when you can still see
the faint torch between his legs.
How you use it again & again
to find your own hands.
You asked for a second chance
& are given a mouth to empty out of.
Don’t be afraid, the gunfire
is only the sound of people
trying to live a little longer
& failing. Ocean. Ocean—
get up. The most beautiful part of your body
is where it’s headed. & remember,
loneliness is still time spent
with the world. Here’s 
the room with everyone in it.
Your dead friends passing 
through you like wind
through a wind chime. Here’s a desk
with the gimp leg & a brick
to make it last. Yes, here’s a room
so warm & blood-close
I swear, you will wake—
& mistake these walls
for skin.
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" b i '  y o r g u n " ,  B a l a c a n  A y a r
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İçi Seni Yakar, Dışı Beni...
Klişeler ve Kaçıp da Kurtulamadıklarımız Üzerine

“Bir tribe’ın[1] olsun…” Bunu nerede okudum, kimden duydum hatırlamıyorum. Akrabalarla
da, arkadaşlarla da, yoldaşlarla da, meslektaşlarla da başaramadım gibi geldi hep kendime ait bir
tribe kurmayı. Bazen gurur duydum bu başarısızlığımla bazen hüzün… Kendimi yakın, ait,
parçası gibi hissettiğim gruplar, gruplaşmalar, görüşler ve kişiler var oldu gibi; ama tam da
tribe’ımmış gibi olamadı hiçbiri. Ben aslında istemediğimden mi yoksa beceremediğimden mi
böyle oldu emin olamıyorum her zaman. Çoğunu istemedim ama bazen de belki de
beceremedim bazılarını. Mesela üniversitenin vasat arkadaş gruplarından, arkaik solcularından
ya da onlardan da beter öğrenci kulüplerinden (duruyor mu onlar hâlâ?) ve arada yaptığım
işlerde tanıştığım bir sürü iş arkadaşlarından bilerek, isteyerek, kendim kaçtım. Yanlış zamanda
hep yanlış yerde miydim? Sosyal ekonomik sınıfım mı, marjinal dik kafalılığım mı, feminist
“hassasiyetlerim” mi beni böyle yalnız bıraktı? Feministliğimin bunda çok büyük rol
oynadığını çok sonradan anladım (Sürpriz: Hâlâ feminist olarak açılmadığım insanlar var
benim yakın çevremde!). Sınıfım da elbet pek yardımcı değildi sosyalleşmeye çalıştığım sosyal
ve akademik çevrelerde, ekonomik sınırların ötesinde bir ait olmayış göze çarpıyorduysa
demek… Ama işte inatçı dik kafalılığım yüzünden ait olmadığım yerleri hemen bırakıp
gitmedim, akademide kalış hikayemin önemli bir parçası bu ama tabii ki tek nedeni değil. Bir
sürü eksikliklerine ve “eksikliklerim”e rağmen benim gibi “marjinal” birinin toplumdan kaçıp
hayatta kalabileceği ender yerlerden biri olması gerekmez miydi akademinin? En son
söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim: Hayır. Ne yazık ki, idealleştirdiğimiz, bünyesinde “acayip”,
aşırı zeki, farklı, marjinal insanların kendine yer bulduğu, ilginç, değişik ve yeni fikirlerin
yeşerdiği, tartışıldığı, eleştirildiği yer değilmiş akademi. 

Bir kariyer olarak akademi, bir ideal olarak akademiyi ye(n)meye devam ederken ben de
kendime bir tribe aradım durdum. Oradan oraya çok savruldum, verilen öğütleri beğenmedim,
beğenmediklerimi umursamadım, beğeneceklerimi verenlerle uzun süre tanışamadım. Bu arada
tabii Yeşilçam senaryolarını aratan hatıralar da biriktirmeyi ihmal etmedim saf idealizmim
yüzünden. Bir keresinde örneğin, büyük ihtimalle İngilizcemin yetersizliğinden üniversitedeki
ilk yılımda dersinden kaldığımda odasına gittiğim bir hoca “tek benden mi kaldın, nazar
boncuğu olsun canım’ diyerek ağzıma lafları tepip göndermişti. Ben “ama bursum kesilecek”
demeyi gururuma yediremezken, not dilenme yöntemiyle ortalama yapıldığını ne yazık ki çok
geç öğrendim (öğrendim derken uygulamaya koyamadım tabii, bilgisini edindim anlamında).
Sonra gözümde çok idealleştirmiş olduğum başka bir hocamın doktora tezini siparişle
yazdırdığını öğrendim mesela, kariyeri gayet yolunda gidiyor bildiğim kadarıyla hâlâ, herkes
idare etmiş anlaşılan. Sosyal medyada özlü sözler paylaşıyor şu sıralar. Neyse, örnek çok ama
uzatmayayım hikâyenin bu kısmını. Benim kişisel hikayemin politikliği; arayıp bulamayış,
kaçıp kurtulamayış ve ne içerde ne dışarda ama hep arada kalışlarla çok ilintilidir. O yüzden
ülkeden yurt dışına son beş yılda gerçekleşen, genel olarak beyin göçüne ve özel olarak
muhalif akademisyen kaçışına farklı bir yerden baktığımı düşünüyorum. 

[1]Takım, kabile, aşiret, meslek grubu, aynı sınıftan kimseler, vb. diye çevirmiş seslisözlük.com. Bütün bu anlamlarıyla
düşünülebilir bu yazı çerçevesindeki kullanımı. 
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İnadınızı bir şekilde finanse edebiliyorsanız, akademide tünelin sonundaki ışığı görme
ihtimaliniz artıyor; ama garantisi yok tabii. Zira yapısal, ideolojik ve kişiliğinizden kaynaklı

“eksiklikleriniz” baki kalıyor. Işığı gördüğümü söyleyemesem de uzunca sayılabilecek bir
süredir bu tüneldeyim ve bayağı bir şeyler biriktirdim kendimce. Bazılarından bahsedeyim

dedim size. Tam o sırada nedense aklıma Murathan Mungan’ın bir şiiri geldi aklıma:

ÇEMBER
Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın

Kendin içindeyken kafan dışındaysa
Çaresi yok kardeşim

Her akşam böyle içip, kederlenip
Mutsuz olacaksın

Meyhane masalarında kahrolacaksın
Şiirlerle, şarkılarla kendini avutacaksın

Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın

Ama işte tek değil ki çember, nice nice çemberler varmış meğer… Niyetim akademik
kavramlara boğmak değil yazıyı ama yardımcı olsun diye değinmeden geçemeyeceğim. Güç

ilişkileri ne de hızlı kurulup biçimlenip, kendi içindekilerini ve dışındakilerini yaratıyor.
Şaşırtıcı ve bir o kadar da mağdur etmeye eğilimli. Bu yazıda anlatımı kolaylaştırmak için bu

güç ilişkileri etrafında oluşan yapılara çember diyeceğim. Daha doğrusunu söylemek gerekirse,
içimden geldiği için böyle kullanmayı tercih edeceğim. Akademide de malum bu

çemberlerden bolca mevcut. Gündelik ifadelerden ve deyimlerden de yararlanırsak birçok ayak
oyunu, ahbap çavuş ilişkileri, al gülüm ver gülüm, gelen ağam giden paşam mentalitesinin cirit

attığı Türkiye akademik camiasındaki dış kapının mandalı pozisyonum, kader kısmet işleriyle
mekan değiştirmek zorunda kaldı. Kısacası ben daha Türkiye'deki akademide yerleşmiş ve

içeride hissedemezken, kendimi bir anda biraz daha dışarıda, yurt dışında buldum. Master tez
danışmanımın kendisine veda etmek için ofisine gittiğimde her zamanki “içten ve sorumluluk

sahibi” tavrıyla bana söylediği gibi akademide yükselmek için çok doğru bir adım atmış, iyi bir
koca bulup Amerika’nın yolunu tutmuştum. Böylelikle başladı ilk “dışarısı” maceram benim

ama bu konuya şimdi girmeyeceğim. Çünkü hem o kararın bağlamı farklıydı hem de her
dışarda olma hali birbirine benzemiyor ya hani. Yazının ana mesajı da bu belki. Ben birkaç
halini gördüm işte. Hiçbir hâli kolay değil deyip kestirmeden sonuca da bağlayabiliriz ama

birkaç derdi daha var bu yazının ve buralarda çok oyalanmadan müsaadenizle oralara geleyim.
Zaten aslında kimseye dışarda kalmanın zorluklarını anlatmak da değil niyetim, hele de içerisi

bu haldeyken. Ama içerdeyken de hiç içerde, yani sahiplenilmiş, desteklenmiş, yol gösterilmiş,
arkadaşlarla sarılıp sarmalanmış, güvende, huzurlu… İşte her neyse çoğu dışardakine içeriyi

özleten, onları hissetmedim ben, onu anlatabilmek derdim. Belki biraz da bu yüzden, hayat ve
hayata tutunmak ne kadar zor olsa da, o sıra Amerikan akademisindeyken arkamda

bıraktıklarımı hiç özlemedim.

Yeni çemberleri, başka çeşit çıkarları anlamaya çalışmakla, onlardan kaçıp büyümekle geçti
uzun uzun yıllar ama sonunda çok huzurlu hissetmesem de ait hissettiğim birkaç kavgada

ayaklarımı kuma gömerken buldum kendimi nihayet. Hâlâ bir “dışarda kalma” korkum var;
kabul görmemekten çekindiğimden değil, “ya tam olarak anlayamazsam” kaygısından. Oysa

içine girdiğim ya da içini görebildiğim onca çemberden öğrendiğim, yüksek duvarları
olanların içinin boktan olduğu. Tabii böyle özlü söz gibi söyleyince çok etkileyici ama içi boş

bir analiz gibi geliyor kulağa. 
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Aslında demek isteğim karışık ve zor işler bunlar. Örneğin doktora tezimi yazarken çok
korkardım. İran hakkında yazdıklarım, Türkiyeli, yani dışardan oluşum yüzünden eleştirilecek
ve ben anlayamamış olmakla suçlanacağım diye. Şimdi Kürt meselesi çalışmaya çalışırken de
aynı kaygıları taşıyorum. “Türk kökenli” olmam bakış açımda ve değerlendirmelerimde nasıl
bir rol oynuyor ya da suçluluk ve utanma duygum ne gibi bir etki bırakıyor tespitlerimde diye
düşünürken buluyorum kendimi. Sonra kendimi kaygılarımı severken buluyorum. Çünkü
sadece birçok çember değil; aynı zamanda çeşit çeşit akademisyen de gördüm: Hoyrat,
kariyerist, tuzu kuru, egosu tavan, her şeyi hakkı gören, imtiyazlı, iltimaslı, vb. ve onlardan
kaçanların kendilerine ait çemberler yarattıklarını da… Karışık işler demiş miydim? Ama sonra
anlıyorum ki “niyet” önemli, çemberleri kimlerin ne niyetle çizdiği önemli. Son birkaç yılda
özellikle kritik olan, Barış için Akademisyenler “vakası” çevresindeki olaylar, TERF (Trans
Dışlayıcı Radikal Feminizm kavramının İngilizce kısaltması) tartışmaları ve me too ifşaları
akademideki bazı çemberleri görünür kılıp, neden dışında kaldığımıza dair sırları ortaya döktü
de gönlümüz biraz rahatladı. Ama tabii tam rahatlamak ne mümkün, bir de üstüne kendimizi
yalnız iki seçeneği olan soruları cevaplamaya zorlanırken bulduk. 

Mesela birisi “kalıp savaşmak mı, kaçıp kurtulmak mı?” idi ve çok farklı bağlamlarda benzerleri
kullanıldı bu sorumsu dayatmanın ya da klişenin. Bunun yanlış bir soru olduğunu anlamak
istemeyen hâlâ o kadar çok ki, bu kadar inat ancak birtakım kötü niyetlerle açıklanabilir.
Görmek isteyene “kalıp da kurtulanlar, kaçıp da savaşanlar” da var; ya da “ne kaçabilen ne
kurtulabilen ne savaşabilen ne de kalabilenler”… Bazen bir süreliğine, uzun bir süreliğine,
bazen temelli… 

Kalmak da gitmek de lüks oysa... Kimine kalabilmek, kimine gidebilmek lüks oluyor. Genelde
tuzu kurular mı bizi bu ikiliğe mahkûm ediyor? Ya da kendi basiretsizliklerini ikiliklerin
arkasına gizlenerek saklamaya çalışanlar mı? İşte bir şekilde bu ikilikten çıkarı olanlar. Ne diyor
bu ikilikler hep bize? Ya öyle ya böyle olur diyor; arası, ötesi olmaz. Üstelik öyleyse bu
demektir ve böyleyse de şu demektir diyor. Öylenin başka yorumu şöylenin başka nedeni
olmazmış gibi… Oysa çoğumuzun seçme hakkı bile olmadı. Çoğumuz için hiç mümkün oldu
mu tarihin doğru yanında durabilmek? Durmaktan çok düşmek niteledi eylemliliğimizi.
Normlarınıza uygun “normaller” olamadık. Demek istediğim belli bir kişiyi, iyi tanımlanmış
bir davranışı hedef almayan genel suçlamalar ve imalar çok tehlikeli. Hele de sorumluluk ve
suçluluk duygusunu içselleştirmiş bünyeler için. Suyu bulandırmak değil niyetim, bireyselliğe
ve bağlamsallığa vurgu yapmak. Eylemliliğimizi (agency) çok abartmamaya, aktörlüğümüzün
sınırlarının farkında olmaya, yaşadığımız hayatın sıradanlığına bir vurgu... Çünkü en imtiyazlı,
en korunaklı gibi görünen hallerimiz bile ne kadar kırılgan... Özellikle yurt dışında bunu daha
net görüyor sanki insan.

Bu tarz iki seçenekli soruların genel problemlerinin yanında, asıl sorun kurak Türkiye kolektif
aklında kalmanın savaşmakla, “kaçmanın”, daha doğrusu gitmenin ise kurtulmakla
ilişkilendirilmesi. Kalınca da savaşılmıyor bazen, en azından mevcut yöntemlerle. Sonra büyük
bir tutarsızlık ve umarsızlıkla, aynı kolektif akıl Konstantinos Kavafis'in "Şehir" adlı şiirini
fısıldar kulaklarınıza: 

”yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın.
bu şehir arkandan gelecektir.

sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;

aynı evlerde kır düşecek saçlarına.
dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.

başka bir şey umma-
ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de.”
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Kaç kurtul ama kaçamazsın kurtulamazsın… 

Evet doğru, çünkü bir şeyler yapmak istersin, buradan orası için; merak edersin ne oldu, ne
olacak diye. Çünkü tanıdıktır, geçmişindir, anadilin, sevdiklerindir… Ama “kurtulamamak”
sadece arkada bıraktıklarınla da ilgili değildir. Yeni geldiğin yer de kurtulmana izin vermez.

Sana nerden geldiğini, oraya ait olmadığını, ait olmak istiyorsan neler yapman gerektiğini, ama
hepsini yapsan da asla tam olarak ait olamayacağını her fırsatta hatırlatır. Verilen destekler

koşullu, gösterilen takdirler kuşkuludur ve çok ileriye gidersen tehdit olarak bile
algılanabileceğine işaret eden ‘yerini bil’ duygusu seni takip eder… Sen de biraz alıngansındır

belki? Dışardanlığını hissettirmemek ama öyle çok içerdenmiş gibi de havaya girmemek
arasındaki o muğlak, ince çizgi üzerindeki cambazlığını öğrenmeye zorlandığın bilmem

kaçıncı yabancı dildeki acemiliğin tehlikeye düşürebilir her an. 

Gidenin, gidebilenin savaşı da işte böyle bin bir başka cephede devam eder. Hem var
olabilmek, dışarda ayakta kalabilmek ve hatta mümkünse azıcık parlayabilmek için olduğu

yerde hem de hâlâ alakalı ve ilişkili kalabilmek için bırakıp geldiği yerle… Çünkü itiraf etseler
de etmeseler de dönmeyi bekler çoğu, bir gün bir şekilde kendi tribe’ına. Anlaşılır ve anlamlı da

böyle olması. Benim hissettiğimse ne Türkiye akademisinin içinde ne de dışında
dönebileceğim hiçbir yerin olmadığı. İçerde de dışarda da kendimi ait hissettiğim, benim ya da

parçasıyım dediğim bir tribe’ım olmadı, olamadı. Bu durum dışarda olmayı daha kolay mı
yoksa daha zor mu yapıyor bilmiyorum ama bu da anlaşılır bir hal olsun diye buraya not
düşüyorum. Çünkü hiç de bana özel bir durum değil, biliyorum. Öyleyse sıradaki şarkı

akademide network yapamamışlara gelsin, ne içeride ne dışarıda…

Sevil
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" B i r  A i l e  H a t ı r a s ı "
S i m t e n  C o ş a r
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ÖLÜ ZEYTİNLER ANNESİ

 Didem Madak’ın anısına

Kuraklığından memnun toprağın,
çoraklığına razı bir zeytin ağacı olaydım 
nasır nasır katmanlaşmış tabanında yerin,
köyün yazlık misafirleri, torunları çığlık çığlığa koşardı.
Gölgemde minik bir esintiye muhtaç yorgun bedenler
dinlendirirdi gövdelerini.
Her kasım ayında imecede
dört gözle beklerdim
seni.
Sabahın buğusunda, pususunda
çiğ düşmüş zeytinlerim 
sen dokunduğunda soğuğu alaşağı ederdi.
Sen 
olgunlaşmış mı diye kontrole geldiğinde
ta önceleri
çok uzaktan gelen ayak seslerini bu yaşlı gövdemde hisseder,
öttürdüğün ıslığı tepeler ardından duyar,
türküne dallarımla eşlik ederdim.
Rüzgârla paylaşırdım ben de sevdiğimi
sevdamı rüzgâra söyler
uğultularla sözcüklerime mecaz anlamlar yüklerdim.
Ben bir zeytin ağacı olaydım eğer
kuraklığından memnun toprağın 
çoraklığına razı,
çoğalırdım her dokunuşunla senin
altışar bin altışar bin Yırca’da katledilen her bedenin yerine.
Periyodisitem falan olmazdı,
aksine
Ne doğurgan olurdum!
Kibele olurdum!
Kimine göre ise Demeter!
Ben bir zeytin ağacı olaydım eğer
kuraklığından memnun toprağın 
çoraklığına razı,
sevi sevi verirdim tanelerimi ölü bedenler ülkesine
kara günlerine yeşilden mora çalan renkler gelsin 
diye.

2015
Sevcan Tiftik
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Oje ile Güçleniyorum; Efemine-fobiye,
Homonormativiteye Karşı Geliyorum

Son zamanlarda bugüne kadar geliştirdiğim tüm hayatta kalma mekanizmalarını tükettiğimi ve
yenilerini de pandemi ile çıkan bu yeni süreçlere alışamadığım için inşa edemediğimi fark
ettim. Geriye bir oje ve bir de adaçayı kaldı ki onlara da sıkı sıkı sarılıyorum. Oje ile nasıl

ilişkilendiğimi, dayanıştığımı ve nasıl güçlendiğimi anlatmak istiyorum biraz. Bunu
anlatmamın nedenlerinden birisi anlatmanın verdiği güzel bir hisle beraber aynı zamanda belki

birilerini daha güçlendirecek olmasıdır.

İlk oje sürmeye başladığım güne dönmeye çalışıyorum; flörtleştiğim, çok sevdiğim, bana göre
farklı ilişkilenme şeklindeki bir partnerim vardı, ona göre “şu an düşünemediği” biriydim.

Kendisine oje sürdüğü bir anda, istemsizce elimi uzatmıştım ve bana da sürmüştü. Son
zamanlara baktığımda hatırladığım ve hatırlayınca da beni hem mutlu eden hem de

güçlendiren neredeyse sadece bu anı var. Alt tarafı bir oje diye düşündüğünüz şeye bu kadar
anlam yüklemem saçma görünebilir ama bence öyle değil. Hem olsa ne olur, anlam verdiğim

şey bana değerlidir.

Sizin için de başkaları tarafından sıradan görülen ama aşırı önemli şeyleriniz var mı? Varsa
onlara sarılın, çünkü sevdiğimiz şeylerin basitleştirilmesi veya beğenilme dışı bırakılması da

politiktir. Oje sürmek politiktir. (Ojeli parmaklar şıklatılsın!)

Küçük bir lubunyayken hep yapmak istediğim şeylerden birisi de tabii ki oje sürmekti.
Annemin ojelerine bakarak iç çektiğimi anımsarım. Sürdüğümü bile hayal edemezdim ama
sürmek isterdim. “Hayallerimizi bile çaldılar” diye dram kurmayacağım; çünkü ne pahasına
olursa olsun hepsini geri alacağım/alacağız. Tabii ki bu konuyu da annemin aslından haberi

olmadığı ama kendimin sürekli kendisiyle iç savaşını verdiğim bir konuya
dönüştürmeyeceğim. Bu sefer bunu yapmayacağım. En azından çabalarım diye düşünüyorum.

Annemden sonra, beni onu kaybetmekle ilgili tehdit ederek, etkisine aldığı manipülasyon
durumunu geniş kapsamlı bir yerden kuran, gerçekten kaybedersem “hiçbir şey olacağımı”
sandığım, travmalarla hatırladığım bir partnerim oldu. Gwen Benaway “hayatının sonuna

kadar yanında olacağımı söylediğinde, böyle olacağını düşünmemiştim.” diyerek toksik
ilişkinin travmalarını çok güzel anlatmıştı ya da maalesef ben çok güzel anlamıştım. Nitekim

ayrılık sonrası da öyle olmuştu. Bahsi geçen kişinin uyguladığı manipülasyonlara ve “senin için
diyorum” sözlerine o kadar inanmıştım ki -bu arada inanmıştım diyerek kesinlikle bu durumda

kendimi saflaştırmıyorum ve tüm bunları meşru bir zemine taşımayacağım- “senin için” olan
şeylerin aslında annemin de partnerimin de dediği ve ortak normatif noktaları olan, “seni
hayalimde kurduğum hayatın için” ya da “senin için toplumun uygun gördüğü” demek

olduğunu anlamamıştım. Çok sonradan anladım ama geç olsun güç olmasın. Birkaç terapiyle
hallettik. Bu arada terapiler de çok pahalı, bunu da konuşalım.

Konudan konuya sıçrıyor gibiyim ama bu aralar hepimiz tetiklenmedik mi? Travmalarımın
diken gibi sürekli battığı bir süreçteyim, o yüzden sıçrayabiliyorum. O yüzden bir şey

anlatırken, başka şeylere öfkelenip onlara kayabiliyorum. Ama olsun, ne yapayım?
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Konuya dönecek olursak bahsi geçen ve kaybetmekten korktuğum/korkutulduğum kişi tabii
ki, anneme olan diğer benzerlikleri ile oje sürmeme karşı çıktı. Görüşmediğimiz günler oje
sürdüm. Olur da o günlerde görüntülü konuşuyorsak, “tadımız kaçmasın” diye renksiz oje
sürmeye başladım. Aşırı parlamadıkça fark etmeyecekti. Napayım ben de bazen parlıyorum
işte.

O zamanlar gereksiz bulduğum, “bunlar için tartışamam” diyerek üstünü kapattığım şeylerin,
aslında bir kaybetme korkusuna dayandığını da biliyorum. Bu nedenle zaman zaman ojeden
nefret ettim. Sonra oje benim için sadece bir nesneye ve önemsiz bir hale
dönüştü/dönüştürüldü. Ojeyi önemsizleştirerek, kendi değerlerimi nasıl toplumsal olarak bana
dayatılan “senin için” normu kapsamına aldığımı gördüm. Oje sürmeyi sevmeme rağmen,
normlara uyma, birilerini kaybetmeme, kendimi başkalarının üzerinden var etme çabasına
girerek ve tüm bunları oje sürmeyi sevmiyormuşum gibi yaparak, kendimi değersizleştirmenin
bir başka boyutunu deneyimledim. Tabii bunu şimdi bakınca görüyorum.

Ojemi sürüyorum, kendimi seviyorum.

Bir başka partnerim, konu arasında ojenin libidosunu öldürdüğünden bahsetmişti. Bense kendi
kendime edindiğim yeni misyonumla beraber onun libidosunun ölmemesi için, oje ile olan
mesafeli ilişkime biraz daha mesafe ekledim. Bir şeyin (oje sürmemin toplum tarafından
sevilmemesi) tekrarlanmasının, normatifleşmesine neden olduğunu düşündüm. Bu belki de bir
önceki toksik ilişkimin kalıntılarının devamını taşıyordu ve ben hâlâ birilerini kaybetmek
korkusuyla oje sürmekten vazgeçiyordum. Hatta oje sürmemek için gerekli sebeplerimin
olduğunu düşünerek kendimi ajite ettim. Ama ajite ederek, oje sürmediğim süreçlerimi
kendimi aklamaya çalışıyor gibi hissettim. Ama sonrasında ajitasyon diye bahsedilen şeyin,
mağdurların mağduriyetlerini fark etmemeleri için faillerin kullandıkları bir araç olduğunu ve
bunun üzerinden kurgulamayacağıma karar verdim. Kimseyi kaybetmekten korkmadığımı
gösterme şeklimdir belki de oje sürmek. (Psikanaliz desen, var.)

İşte bu yüzden o “partnerim” bana oje sürdüğünde, güçlendim. “Ben bunu seviyorum”u,
parmağıma değen soğuk sıvılı oje fırçasıyla buram buram hissettim. Oje sürdükçe sevdiğim
şeyleri fark ediyorum ve sevdiğim şeyleri yaptıkça özgürleşiyorum. Parmaklarıma uyumadan
önce baktığımda, “bugün kendin için ne yaptın?” sorusuna cevap verebiliyorum. Markette pos
cihazında şifre girerken sıradaki insanların ve kasiyerlerin bakışları ile ilgilenmiyorum.
Kasiyerle, sırada bekleyen insanların ortak paydada buluştuklarındaki o sevinclerini ve
gülüşlerini görmeyi önemsemiyorum. Arkamdan, norma uymayanları “garip” bulduklarını,
“garip olmayanlar”la dayanıştıklarını ve güldüklerini biliyorum. Ama sürekli, bana biri bir şey
dese, ben de bunu derim diye ezberlediğim cümlelerim, öz savunma olarak geliştirdiğim
yöntemlerim var. Eğer bu paranoyam gerçekleşirse, muhtemelen hiçbir şey diyemeyeceğim ve
eve gelince “keşke bunu deseydim”li bir süreç başlayacak. Biliyorum ki psikoterapi çok pahalı,
gidemiyorum; biliyorum, benim de ihtiyacım var.

Dağıla dağıla bir şekilde toparlayacak olursam; bana oje süren partnerime bana oje sürmesinin
ne kadar değerli bir paylaşım olduğunu ve beni ne kadar iyi hissettirdiğini söyleyip teşekkür
ettim. Bakışları ile “seni anlıyorum” dedi. İşte o zaman, heteronormatif şekilde biçimlenen
homonormatif ilişkilerin toksikliğini deneyimlemiş olduğumuzu ve bu deneyimin bizi oje
sürmek üzerinden nasıl bir araya getirdiğini ve güçlendirdiğini gördüm.
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Oje sürdüğümü sosyal medya hesaplarımdan gören kolilerimin birer birer eksildiğini,
bazılarının eksilirken laf söylemekten eksik kalmadığını da deneyimledim. “Erkekliğime” ve

kıllarıma yakıştırmayanlar olmuş. Sizi anlıyorum, benim de ojeden nefret ettiğimi
düşündüğüm ve kendime yakıştırmadığım anlar oldu ama sizin gibi olmayacağım, kusura

bakmayın. Tam da bunun mücadelesini veriyorum.

Bir de tabii oje sürmemi kabullenme süreçlerine girenler tarafından -onlara neyse artık- güzel
sürmediğim, taşırdığım söylenmeye başladı. Ojenin “erkek” için güzel olmadığını düşünen

insanların “güzellik” anlayışını baz alırsak, bunu nereden baktığına göre değişecek bir şekilde
ilerleme olarak da kaydedebiliriz. Ama yine de güzellik algısı normlara dayanan birisinin

eleştirisine sadece kulak veririm. 

Taşırıyorum. Bazen süremiyorum, bazen sürerken elimi oraya buraya çarpıyorum, bazen de
bir saat boyunca kurumasını bekliyorum çoktan kuruyan ojelerimin. Üzücü bir şekilde

anlaşılmayan şey, benim bunu sevdiğim için yapıyor olmam, güzel olduğu için değil.
Güzelliğin nasıl inşa edildiğini de konuşmamız gerekiyor yoksa.

Ben parmaklarımı gördükçe özgürleşiyorum. Toplumun annemin, partnerlerimin ve
kolilerimin üzerimde bıraktığı yargıları bana miras olarak vermelerine izin vermiyorum. Bu

mirası almıyorum, reddediyorum.

Evimde ojemi sürmüş, peruğumu takmış, topuklumu giymiş bunu yazıyorum ve yazarken de
evin kimlik inşası üzerine olan desteksel etkisini düşünüyorum. (Sonra tartışırız.)

Birisinin bana oje sürmek istemesi veya sürmesi artık benim romantik fetişlerimden biridir.
Partnerimin/partnerlerimin bana oje sürmesi beni yükseltiyor.

Yakın çevrem ya da güçlendiğimi hisseden çevrem bana hediye olarak oje alıyorlar artık. Bir
güçlenme ağı oluşturuyoruz oje üzerinden. Bir sürü ojem oldu, hepsi göz bebeğim. Hepsi

dayanışma mekanizmalarım. Bu oje güçlenmesi ile sokağa her çıktığımda, yürüyüşüm onur
yürüyüşü ve parmaklarım “ben ojelendikçe siz çıldırın” dansı.

Oje öz bakımdır, öz şefkattir.

Ali Aliyev



 

 

"Daha Ne Olsun!", Simten Coşar
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2020 hayatlarımızı ironik bir şekilde evde kalmaya veya çok hareket etmemeye mecbur bırakarak
olduğumuz yerde delice savurdu. Bu tuhaf savrulma bir arkadaşımın deyimiyle mikserdi ve ona
karşı "ben de el blender’ıyım o zaman" demiştim. Uzunca süredir yaşadığım ve hiç
ayrılamayacağımı düşündüğüm bir yerden kilometrelerce uzağa gelerek sil baştan hayata başladım.
Yeniden tabak çanak almanın minnacık ama dev bir karar olduğunu hatırladım mesela. Daha
güzeli, uzakları yakın edebilmeyi, eş dost birbirine (sanal) sarılmayı ve birden çok kalabalık
olduğumu hatırlayıp hayatın bu olağandışı halini kabul, hatta takdir etmeyi öğrendim. Böyle işte.
Bu da benim özet 2020'm.             

                                                                                              Asya

2020, günlük hayata dair ön kabullerin bir anda yerle bir olabileceğini ve özlemeye tahammül
etmeyi öğretti. evin içi, zoom, skype ve jitsi görüşmeleriyle bir anda yürümekle varılmayacak
yerlere açıldı. doktora da yalnızlıkmış pandemi de. sanal buluşmalarla kendimizi iyi etmeye çalıştık.
"2020 doktora tezimin bitmediği son yıl olsun" dileğiyle kendisini uğurluyorum.                       

E.

Bunca zorluğun arasında 2020 senesi beni kendimle, sevdiklerimle, yeteneklerim ve hayallerimle
yeniden buluşturdu. Yalnız değil, bu sefer bütün dünya ile birlikte bir "hayatta kalma" deneyimi
yaşamak, yaşamla ve insanlarla bağlarımı tazeledi. Hayatımın önceki senelerinde beni belirsizlikle
baş etmeyi öğrenmek zorunda bırakan deneyimler yaşamak zorunda kalmamın, bir gün bana yaşam
gücü olarak geri döneceğini bilmiyordum. Öğrenmek... Hayatın bana bu ironisine teşekkür
ederim.                                                                                                                

     Eda Aslı Şeran

2020'de neydim be oldum?
olmayan tezim ~ parçalı koyu kızıl ay tutulmam
Rajasthan'dan Tantric resimler ~ sadece meditasyon için sanatsal üretim?
doğum günüm ~ korona öncesi son dostlar meclisim
çevrimiçi miksoloji derslerim ~ kaygıyla ve faşizmle mücadelede ilk iksir-aşı çalışmalarım
şiir ~ kuyruklu yıldız kalıntılarına göktaşı yağmuru demeyi hatırlayışım
Firdevs ~ güzel ve ısırgan bir deli tekiri her haliyle sevmek ayrıcalığımız 
imposter sendromuna karşı faz-3 çalışmalarım ~ yetersiz
olduğumu söyleyen sese isim takışım ~ Bok Beceren
#aydireniyor ~ durup durup ölümden dönen doyumsuz yıldız
Aşkla dönenmek emekle direnişimiz ~ kapanış bu açılış
2020'de neydim ben oldum.                                                                                                  

                                                                                          İrem Az

2020’yi hatırlamıyorum. 9 ay nasıl geçti bilmiyorum. Doğru düzgün hatırladığım bir iki şey var.
Sevdiklerimle bahçelerde parklarda buluşmanın mutluluğu, bir de FQA toplantıları. Bu kadarını
hatırlamak yeterli bence =)                                                                                           

     
Mert Koçak

Kolektif Veda Hutbesi



Her uyku enteresan her uyumama bir hikaye.
saat 3:49. gözlerim acıyor. mühim değil kapat. 

istanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. birkaç satır slogan mırıldanıyorum, orhan veli her daim
zaafım.

 
ama bu gece başka türlü. martıların sesi köpek havlamalarına karışıyor. çimler hışırdıyor rüzgarın

ince vuruşlarıyla.
güney kampüsü dinliyorum indistinct chatter 

birbirine çarpan cümleler rüzgara karışıyor. tüm sesler birbirine kulağımda yol oluyor. 
evrenim 4,7 inch ekran. telefonumu göz hizama getirmeme olanak sağlayan komodinime öpücük

konduruyorum.
 

(evrensel gelir kadar olmasa da) epey etkileyici olduğunu düşünüyorum ikea tasarımlarının. 
aşağı bakmayacağız.

kendimi minnacık hoparlörden gelen seslerin, bir sessiz eylemin içine bırakıyorum. ninni neydi
hatırlamıyorum, bu gece bir eylemin canlı yayınını ninni eyliyorum. 

evimin sesi, ev arkadaşım banyo kapısını çarptı. susmuyoruz korkmuyoruz. 
telefonuma, uygulamama, elektriğe duacıyım bu gece. sabaha karşı. 9 saat geriden yaşıyorum

hayatı.
 

bedenimin sıkıştığı yerle zihnimin her an miller boyu seyahatler edişine vuruluyorum.
içim huzurlu. saatli binanın önünde, yemyeşil çimlere uzanmış pırıl pırıl gökyüzüne bakıyorum.

gözümü kapatıp hayal ederek uyuyorum. ya da uyumuşum. tamam, evdeyim. 
bize uyku dahil her yer direniş.

 
sonra bir an açıyorum gözlerimi tekrar, aman bir şey kaçırmayayım! bilet alabiliyor olmanın yeterli

huzuruyla, yeniden kapatıyorum. buradayım, hayattayım. uzakta, ama yakında, içeride, ama
dışarıda.

 
tüm sınırların eriyip gittiği muğlaklığın ortasındayım. tanıdığım tanımadığım onlarca insanla bir

kalabalık (d)uyuyorum.   

Asya.
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Yeni 
Nesil 

Ninniler



gece, günün sıkıntılarıyla tıka basa doldu. gözaltına alınan öğrencilerden haber alırım umuduyla
ekranı aşağı kaydırmaktan baş parmağım felç oldu. karanlıkta, yatağın içinde, telefon ışığından
gözlerim acıyana kadar tweet okudum. ne ara uyudum hatırlamıyorum. rüyamda dar bir
hücredeydim. sıvasız, gri, soğuk, dört duvar. demir korkuluğun ardındaki ufak pencereden sızan,
havaya asılı, güçsüz ışık hüzmesinin ikiye yardığı, kasvetli ve karanlık bir hücre. hepimizin kendini
bulmaktan korktuğu yer işte. duvara dayalı kirli, eski püskü, tek kişilik bir yatak. ben ise yerdeyim.
tüm bu sıkışmışlığın ortasında, yemyeşil, parlak bir yoga matının üzerinde lotus pozunda
oturuyorum. içimden tekrar ediyorum. “zihnime iyi bakmalıyım, zihnimi alamayacaklar. güçlü
kalmalıyım, direncimi kıramayacaklar.” 

sabah kalktım ki, boynumdan ayak bileklerime kadar her yerim ağrıyor. uykuda yoga yoruyor.
dudaklarım, ellerim, her yerim kurumuş. başucumdaki boş bardağa su doldurmak için doğruldum.
mutfağa gittim. ev arkadaşım Mia mutfak masasında kahvesini içiyordu. “nasılsın” deme gafletinde
bulundu. “bok gibiyim bok. haberleri takip etmiyor musun? ORF’de bile yer aldı!” dedim. sonra da
cevabını beklemeden kendimi geri odama attım. en son izmir depremi sonrası hüngür hüngür
ağladığımı duyunca kapımı çalıp nasıl olduğumu sorduğunda böyle azarlamıştım, “viyana’da
deprem olmuyor tabi, ne âlâ memleketiniz” diye. kime neye bu hınç dememişti neyse ki. bir sinir
krizinin eşiğinde olduğumu düşünüp epey anlayışlı davranmıştı. 

geri yatağa uzanıp murat’la savaş’a yazdım: “ne olur çocuklar, bir şeyler yapalım!” diye. üç gündür
biraz içimize, biraz da whatsapp grubumuzda birbirimize ağlıyorduk. sabahtan akşama mesai yapar
gibi sosyal medyada retweetler, like'lar yağdırıyorduk. Ta ki akşam olup sosyal medya aktivizmi
bizi ve günümüzü tüketene değin. ama gözaltı sayıları arttıkça hepsi anlamsızlaştı. baş parmağımdan
gayrısını dahil edemediğim, daraldıkça daralan politik alanı nasıl genişletiriz hiçbirimiz
bilmiyorduk. murat gruba bir fotoğraf attı. sydney’de dört kişi türkiye’deki öğrencilere desteğini
göstermek için pankart açmış: “yaşasın özgür üniversite.” epeydir böyle güzel bir fotoğraf
görmemiştim. arkada opera binası, önünde ilham. üçümüz de akademik, üçümüz de yazmak işiyle
meşguldük. ama yazdığımız o sözler, o arayıp bulduğumuz fikirler, bizi bir türlü eyleme
vardıramamıştı. ta ki şu fotoğrafı görene kadar.
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Bir Eylem için Kaç Kişi Gerekir?

Fotoğraf: Balacan Ayar



bir eylem için kaç kişi gerekir? murat, savaş, ben. üç kişiyle olur bu iş dedik. korsan eylemimize
böyle karar verdik. iki saate apar topar buluştuk. bizim evde bulduğum kocaman bir kolinin temiz
yüzüne pankartımızı hazırladık. bir arkadaşı daha eylemimizi kayda geçirmesi için vidyo çekmek

üzere davet ettik. pankartımız ve gökkuşağı bayrağıyla kentin en ünlü meydanına doğru yürürken
içimde unuttuğum bir yer kıpırdandı. adrenaline karışan serotonin. göğsünü rüzgar gibi dolduran

özgürlük hissi ve çocuksu heyecan. eyleme gitmek yani. sloganlarımızı attık, pankartımızı açtık,
bayrağımızı salladık. sanki üçümüz bu meydanda çıplak kalmamışız, karşımızda bizi çeken bir
telefon yokmuş da binlerce öğrenci varmış gibi. eylem tam sekiz dakika sürdü. birkaç fotoğraf
çektikten sonra vidyo kaydı başladı. sloganları iki tur attık. pankartımızı nizami şekilde tuttuk.

bayrağımızı salladık. açılış, kapanış ve bitti. 

vidyoyu çeken arkadaşa teşekkür ettikten sonra yakındaki bir kafeden birer kahve alıp meydanın
yanındaki parka oturduk. içimizde adını koyamadığımız ama paylaştığımız suçluluk duygusu.

burada plansız bir eylemin mümkün olduğu gerçeği. gelip geçenlerin konuya dair bilgi almaya
çalışması başka bir galaksiden gelmişiz gibi hissettirse de polisin esamesinin okunmadığı tam bir
demokrasi şöleniydi. oysa gözaltına alınan öğrenciler de slogan atıp pankart açmaktan fazlasını

yapmadılar. eylem bitene kadar güzelmiş. bitince burada olmanın ağırlığı çöktü üzerimize. arkadaş
tavsiyesi üzerine bir kitap okumuş da hikayeyi fazla mutlu ve gerçek dışı bulup okuduğuna pişman

olmuş gibi. 

kendini hiçbir zaman evinde hissedememek. dinmeyen bir burukluk. yürümekle bellenmeyen
sokaklar. ülkenin en ünlü akademik kurumunda yılda sadece dört kişiye verilen bir bursu almışsan

bile bayatlamış krakeri iade etmek için kiosk’ta çalışan adama derdini anlatamıyorsan neye yarar?
bununla bitmiyor tabii mesele. mahalleye, dile, alışkanlıklara yerleşmekle, sürgün hissinden

sıyrılmak arasında dağlar, dereler kadar fark var. durmadan kendini ve yabancılığını hatırlatan
detaylar. iki yılda bir başvurulan oturum izni, evren düşmanımı düşürmesin diyeceğin yabancılar

bürosundaki muamele, ab vatandaşı olmadıkça geçemediğin kamu sigortası yüzünden her ay
cebinden çıkan özel sigorta harçları. akademik bir sohbette türkiye’den geldiğine inanmayan, en

ufak bir telaffuz hatanda nereden geldiğini soran insanlar. duygularınla düşüncelerinle tam olarak
sığamadığın, sığınamadığın “yabancı” bir dil. bir de geride bıraktıklarına, aslında çoktan yitirdiğin,
bugün dönsen de artık bulamayacağın şeylere dair özlemler. hiç bitmiyor işte, hiç bitmiyor. ama o
pankartın altında üçümüz de evimizde gibiydik. ayakkabıların kapıda çıkarıldığı, içinde yalın ayak

dolaştığımız evimizde. 

e.
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Türkiye’de,
Bir mafya lideri - ki kendisi fazlasıyla meşrudur bu ülkede, 
Ülkenin en iyi üniversitesinin rektörüne - ki kendisi seçilmemiştir ve kayyumdur,
Diyor ki, “lütfen! ‘sakın’ istifa etmeyin.”

Öğrenciler kayyuma ses çıkarıyor ve demokratik bir seçim istiyor diye,
Aralarından 600’e yakını gözaltına alındı,
11’i tutuklandı,
24’ü ev hapsinde.
Bir ay içinde.
Şimdilik.

Öğrenciler haklı taleplerini dile getirecek diye,
Her yere polis dizdirildi.
Koskoca bir üniversite ve çevresi ablukaya alındı.
Valilik çeşitli ilçelere toplanma yasağı getirdi.

Türkiye’de,
Bir rektör için, bir mafya lideri referans mektubu yazdı.
- bence böyle de diyebiliriz. 
Ara ara hatırlamamız lazım bunu.

İçerisi/dışarısı derken, mahpus öğrencileri konuşmamız gerekiyor bir de.
Sayıları birkaç on bini bulan,
Ama tam kaç, bilinmeyen. 
Çünkü sayılar yayınlanmıyor, paylaşılmıyor.

Türkiye’de öğrenciler için, içerinin de içerisi var. 
Hapishane var, ev hapsi var.
Türkiye’de yüzlerce tutuklu öğrenci var.
Bir sürü öğrencinin yurt dışına çıkış yasağı var.
Bir ay içinde bir sürü öğrenciye daha yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Bu ne demek?
Başka bir “dışarısı”, haklarını savunan bazı öğrenciler için şu an mümkün değil.
- demek.

Bir mafya lideri, 
Bir üniversitenin rektörüne neden mektup yazar?
ve biz bunu kime nasıl anlatabiliriz?
Biz böyle bir soruyu sorduğumuz ülkede nefes almaya çalışıyoruz.

Öğrenciler kayyum rektör istemiyor ve bunu dile getiriyorlar.
Karşılığında tehdit mesajları, nefret söylemi, polis şiddeti eşliğinde biber gazı ve plastik mermi...

Bütün bunlara karşı ne denir?
Tehditlere ve şiddete karşı yaşasın dayanışma!
...ve her şeye inat, yaşasın hayat! 
                                                                                                                          Balacan

                                                                   10 Şubat 2021
                                                                                                                                                

 

 

Boğaziçi Direnişine Dair

23

 

 



 

 

24

 

 

" R o s e s  a r e  R e d " ,  e .



Akademi Yanarken
Doktora Öğrencisi

Podcast Dinlermiş... 
 
 

Büyük büyük laflar edeceğim. Sonra yazıyı feminist ve kuir olarak tabir etmeyi seçtiğim podcast
önerileri ile sonlandıracağım. Yapısal sorun incelemesinden yola çıkıp, miniskül kaçış önerilerinde

bulunmayı da akademide öğrendim. 

Akademinin özerkliği ve özgürlüğü hakkında konuşurken, “muhalif” diyebileceğimiz kesimler de
dahil olmak üzere, siyasi baskıları ekonomik baskılardan ayırabiliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ne

atanan kayyumun, akademinin siyasi baskılar sonucu özerkliğini kaybetmesinin örneklerinden
sadece ve sadece bir tanesi. Kayyumun “teşekkür” amaçlı yazdığı mektuba bakacak olursak,

“sektörle iş birliği”, “girişimcilik”, “inovasyon ekosistemi” kavramları havada uçuşuyor. Kayyum
atamasının siyasi sonuçlarını görüyoruz, deneyimliyoruz ve nereye evrileceği konusunda kafa

yoruyoruz. Kayyumun okula vereceği yapısal ekonomik zararlar neler olacak acaba? Bu inovasyon
ekosistemi kimler için yaşanabilir, kimler için zehir soludukları bir yer olacak? 

Akademi yıllardır neoliberal politikaların kıskacında, dünyanın neredeyse her yerinde, can
vermekte. Türkiye’de hükümetle direkt ticari ilişkileri olan kişilerden oluşan vakıf üniversitesi

mütevelli heyetleri konusuna girecek enerjim kalmadı. Belki sonra olur…

Bu konuya dair son olarak şunu diyeyim: Türkiye’de neo-muhafazakarlıkla neoliberalizmin
neredeyse 20 yılını dolduracak birlikteliğinin yakın zamandaki meyvesi, CHP ve Liberal

Demokratik Parti ile ilişkilendikten sonra AKP milletvekili aday adayı olmuş Boğaziçi kayyumu. 

Böyle büyük büyük laflar ettim. Bir yapısal çözüm önerim var mı? Var. Söyleyeyim mi? Malumun
ilamı olacak. Onun yerine sizlerle birlikte, kendi minik dünyamda bana kaçış alanı sağlayan

alternatif bilgi üretim şekli olan podcast dünyasına adım atmak istiyorum. 

22 ay süren doktora saha çalışmamdan çıkan bir makalenin 45 dolarlık bir ödeme duvarının
arkasında duruyor olması beni çok üzmüştü, hâlâ üzüyor. Buna ek olarak, toplumsal cinsiyet yüksek

lisansı yapmış olmamdan dolayı, etrafımda Türkiye üzerine birbirinden güzel feminist kuir
araştırmalar yapılmaktaydı. Ama bu araştırmalar, sadece Küresel Kuzey teorilerine hâkim olan

danışmanların elinden geçmekteydi. Sahadan çıkan o çok önemli ve değerli nüansları anlayabilecek
kapasitesi olmayan bu danışmanların, öğrencilere kendi perspektiflerini empoze ettiklerini görmek

de ayrı bir rahatsızlık sebebiydi. 

Bunların hepsini düşünürken, şans eseri podcast dünyasına adım attım. İlk podcast bölümünü
yaptığımda deneyimlediğim özgürlük hissi, iki yıldır hiçbir şekilde azalmadı. Feminist kuir

araştırmalardan edindiğimiz bilgileri akademik yapısal kısıtlamalar olmadan konuşabilmek çok güzel
bir his. Daha erişilebilir olmak, paylaşmak, birlikte üretmek… Bunların hepsi çok güzel hisler…

(Bu arada şu an okumakta olduğunuz fanzin de bana tam olarak aynı hissi vermekte. Belirtmeden
edemedim.)
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Bu sebeple sizlerle feminist kuir olarak adlandırabileceğimizi düşündüğüm podcast serilerini
paylaşmak istedim. Hem de linkleriyle birlikte (üzerlerine tıklamanız yeterli). 

Türkçe Podcast Serileri

10 Dakikada Akademi
Alev Özkazanç ile Arka Pencere

Boysan'ın Radyosu
FemFikir

Kendimiz İçin Yapıyoruz
Kaos GL Podcast
Kadın Savunması

Lamdaistanbul
Rayka Kumru ile Seks-Pozitif Ebeveynlik

Lö Femine
Queer Troublemakers

Kamusal Alanda Tabusal Konular
Mor Masallar

Feminist Mekan’da Cuma Buluşmaları
Mental Klitoris

Velvele Podcast Serisi
Yine Yeni Yeniden 90’lar

İngilizce Podcast Seriler

Your Queer Story: An LGBTIQ+ Podcast
Fare of the Free Child

Intersectionality Matters!
The Gender at Work Podcast

Unladylike
Sexuality and Gender in Turkey

Bu podcast serilerinin kısa tanıtımlarının olduğu listeye, Feminist ve Queer Araştırmacılar Ağı’nın
websitesinden erişebilirsiniz.

İçten sevgilerimle,

Mert Koçak
24.01.2021
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https://open.spotify.com/show/5auM1z0GPMqCTza4quIi15?go=1&utm_source=embed_v3&si=g7UUUHNgRk6Pe0H41KNkiw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/2AFPh3ZC74E6zTd1HwxKIK?go=1&utm_source=embed_v3&si=6MJ5k_DRR96ghHrUh1_nRQ&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/0XFXCODvwCO8TMjL8BuJQM?si=2oYzbc9cSHaylO7ulmXtiw
https://medyascope.tv/2018/02/05/femfikir-10-isin-elicin-hurrem-sonmez-ve-selin-nasi-ile-haftanin-gundemi/
https://open.spotify.com/show/1psawSwybEc1FGG5pgs8tJ?go=1&utm_source=embed_v3&si=mB7iC6ZVQSKZEV-48WSqOw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1KN0GvmV9bFGoxApOB5qBI?go=1&utm_source=embed_v3&si=ARxecX40S7mCZHbMXaHP7w&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/76zttFmHLqVnkgiA7ysLfu?go=1&utm_source=embed_v3&si=pNhQ4rLpQfSL8jLg_5IIhw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1Hx7BbmACvhp2PZHoerGfF?go=1&utm_source=embed_v3&si=Sk3WyRNvQnmX3XQQUuWSbw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/3hvWobuW0yFWUtAMei1UdY?go=1&utm_source=embed_v3&si=zE7mgZhRTvmwgZTWtYJs6A&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/07BHrnebgrJXN8jiBXbEK5?si=tAIasqbrQMatuZYfIENwhQ
https://open.spotify.com/show/6KTHDeVw4YKkwCrPiryLDg?si=7HqIZKeASMWqihdWgUaQFA
https://open.spotify.com/show/794NeMvkJ7XiYdNqRBjY2v?go=1&utm_source=embed_v3&si=RYUkiKfvTSy8tqHviIcugA&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/5b2gKwooWzDH2oEfsQRgIr?go=1&utm_source=embed_v3&si=dGZCFuT3SDuKk5klBPTMzg&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/5zwhzzdsvxHru8ihYWOhPy?si=EFBdLUhaQw-MB-bR5Q9Ahw
https://open.spotify.com/show/5zTjq2ylIgZzK0VHy6zhCy?si=xEkI1VJdS0qhA-49jh4WVQ
https://velvele.net/
https://open.spotify.com/show/0fuJp87VOCADssQ7RcH9gk?go=1&utm_source=embed_v3&si=8K4xSW2oRw6wj6Vuw1rgCA&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/0CM29Akfo1i7pbhp1PeDDq?go=1&utm_source=embed_v3&si=AL987Ph-T9agJoW9q1x11g&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/0fPblHqfso5jQbEhIKRvuW?go=1&utm_source=embed_v3&si=42F-5SWPTVmSFBRHfnKQRA&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/5CEVNLkyQ1kAx2MTSJZJLP?go=1&utm_source=embed_v3&si=TAvna970QmysUu33i9z8Cw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/7db4regaxI7a8FigMrGOQJ?go=1&utm_source=embed_v3&si=nDcH8vHvQtuZHnqAJ288yw&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/4HIbrI2ckotPHTh6REyR73?go=1&utm_source=embed_v3&si=LvPlaNkcSza56g9GxEy8yg&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/1hYi9G8dq5MvKv0VkJiS6d?si=10zojdxwRqmDcBXrJ6JwIA
https://feministqueerarastirmacilar.wordpress.com/feminist-ve-queer-podcast-arsivi/
https://feministqueerarastirmacilar.wordpress.com/feminist-ve-queer-podcast-arsivi/



