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     Ne kusursuz  ne de korkusuzdular . Kendilerini 
keîfettiler, aîk oldular, hata yaptlar, d ît ler ama 
kalktlar, kavga ettiler, kalp krdlar, kalpleri krld, 
g ld ler , a�ladlar , arzularnn  peîinden koîtular , 
depresyona  girdiler , belki gizliden  belki de açkça 
herkesin  içinde  çlgnca  dans  ettiler . Onlar  da 
herkes kadar insand.

Ayn  zamanda , onlar  farkl  klan  îey , 
heteroseksizm  ve ataerkinin  t m  kuîatmalarna 
ra�men , faîizme , emperyalizme , kapitalizme , 
feodalizme, ataerkiye ve her t rden gericili�e karî 
çkmalaryd . Bu  c ret , elbette  kendili�inden 
ortaya çkmad . Toplumsal  koîullar  ve geliîmekte 
olan  bilinçlerinin  bir  sonucu  olarak , devrimci 
m cadelenin  bir  parças  oldular . D nyaya 
eîcinsellerin  korkak  olmad�n  haykrdlar . 
Stonewall ’de  bir  trans  seks  iîçisinin  molotofu 
oldular ve y r d � m z yollar aydnlattlar. T m 
d nyada , LGBT	 + hareketinin  kazanmlarn 
mermi yapp îarjörlerine s rd ler.

Tabii  ki zorlandlar , elbette  teredd t  ettiler . 
Bununla  birlikte, verili olanla memnun olmamay 
ö�rendiler  ve “Birimiz bile özg r de�ilse, hepimiz 
tutsa�z ” diyerek  sistemin  dayatt�  bireycili�i 
parçaladlar . Elinizde  tuttu�unuz  bu  belgede , 
isimleri  ataerkil  heteroseksist  kuîatmadan 
çkartabildi�imiz ve silahl m cadelenin bir parças 
olan çok snrl  sayda  LGBT	+ kahramann  ksa 
öyk leri  var . Onlardan  önce  ve sonra  isimlerini 
bilmedi�imiz  birçok kiîi oldu. �u andan itibaren , 
hiçbir  LGBT	 + savaîçnn  gizli  kalmamas  için 
tarihe  bir not d î yoruz . Elbette  bu not, devrim 
ve  devrimcilere  karî  y r t len  anti -
propagandadan  etkilenmiî  LGBT	 + kitlelerine 
ulaîacaktr.

G ndelik  çkarlarmz  bizleri  sisteme  karî  bir 
araya  getiriyor . Bu  bir  araya  geliîler  bazen 
kazanmlarla  ve bazen  yenilgilerle  sonuçlanyor . 
Ancak , asl  mesele  bu  bir  araya  geliîleri  bir 
örg tlenmeye  dön ît rmek  ve  onlar  gelece�e 
taîmaktr . Afganistan  köylerinden  Avrupa 
metropollerine  tarihsel çkarmz, devrimler ve bu 
devrimleri  getirecek  devrimci  savaî  yoluyla 
m mk nd r . Bu , farkl  co�rafyalarda  ve  farkl 
zamanlarda  kendi  benzersiz  koîullar  altnda 
gerçekleîecektir .  Ancak  temel  ilkelere 
dayanmaldr . G ndelik  çkarlar  için  özg rl k 
hareketimizin  gelece�ini  “iyi  niyetlerle ” riske 
atanlar olmuîtur. Böylesi bir duruma karî Sylvia, 
trans  seks  iîçileri  ahlaki  ve  normatif  endiîeler 
nedeniyle  hareketten  çkarld�nda  o   nl  
konuîmasn  yapt . Bir  sonraki  b y k  sonuçlar 
hesaplamadan  LGBT	 + kitlelerini  emperyalizm 
ve kapitalizmin merhametinde brakarak devrimin 
gelece�ini  riske atan devrimci  örg tler  olmuîtur . 
Kendilerini  korumak  için  balonlarda  yaîamay 
tercih  eden  LGBT	+’lar vard . Ama  t m bunlar 
krld ve krlmaya devam ediyor. Hel!n Qereçox, 
Rojava'ya dönerek bunu de�iîtirenlerden biriydi. 

�imdi , onlarn  LGBT	 +fobiye  karî  açtklar 
bayrak , oport nizme  karî  devrimci  fikirlerle 
dalgalanyor ve isyan ateîimizi kör kl yor. Bir kez 
daha, direniî  ve kararll�n  zafere dön îmesi  için 
onlarn  aydnlattklar  patikalar  devrim  nehri  ile 
buluîturaca�mzn söz n  tekrarlyoruz.

"n m zde  bu  kararllkla  kazanaca�mz 
özg r  bir  gelecek  var . Ve  îimdi  onlara  öld  
diyemeyiz  ç nk  y reklerini  tarifsiz  sevdalarla 
dolduranlara öl m yoktur!

TKP-ML Kom nist Kadnlar Birliği (KKB)
Biz  çok  iyi  biliyoruz  ki , LGBT	 + ’larn 

demokratik  kazanmlar , devrim  ile  buluîtu�u 
oranda  kalc  hale  gelecektir . Emperyalistler  ve 
kapitalistler , bulduklar  her frsatta  kazand�mz 
haklar gasp ediyor. Bizlere “özg rl k” için pembe 
sermayenin  bir  parças  olmay  ve  heteroseksist 
d zenin bir parças olmay dayatyorlar. 
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Willem 
“Tiky” 
Arondeus
22.08.1894 – 01.07.1943

     Willem  1894  ylnda  Hollanda 'nn  Naarden 
kentinde  do�du . Gençli�inde  ailesiyle  eîcinselli�i 
konusunda  tartît  ve  bunun  sonucunda  17 
yaînda ailesinin evini terk etti. Sanat okuluna gitti 
ve  sonrasnda  sanatç  olarak  çalît . Bir  sanatç 
olarak  maddi  açdan  zorland .  Gelirini 
desteklemek  için  hem  kurgu  hem  de  kurgu 
olmayan birkaç kitap yazd, bunlar baîarl oldu ve 
mali  durumunu  iyileîtirdi . Willem , içinde 
bulundu�u  liberal  ve  sanatsal  sosyal  çevrelerde 
bile bunun son derece sra dî ve riskli oldu�u bir 
dönemde cinselli�i konusunda açkt. 

Kariyerinin  baîlarnda  Kuzey  Hollanda 'daki 
bir sanat toplulu�un  parçasyd , bu dönemde  çok 
sayda  sanat  eseri  yaratt  ve  hayatnn  ve 
d î ncelerinin  ço�unu  g nl klerle  belgeledi . 
G nl kleri  ilginçtir  ç nk  eîcinsellerin 
geçmiîlerine  dair  çok  az  belgenin  oldu�u  bir 
zamanda  ve  yerde  eîcinsel  olmak  hakknda 
yazmîtr . Yazlar  ayn  zamanda  eîcinselli�i 
hakknda  g vensizlik  ve  tutkular  ve  hayattaki 
amac  hakknda  belirsizlik  ifadelerini  de içeriyor . 
Willem  Arondeus 'un  hayattaki  amacnn  ne 
oldu�unu  bilmek  için  m cadele  etti�i , hiçbir 
zaman  gerçekten  ait  oldu�undan  ya  da  do�ru 
yerde  oldu�undan  emin  olamad�  söylenir . 
Gör n îe  göre  arad�n  bulamamî , birçok  kez 
yer  de�iîtirmiî , bir  s re  Paris 'te  kalmî , ancak 
Paris'in umdu�u gibi olmad� sonucuna vardktan 
sonra Hollanda'ya geri dönm ît r. 

     Alman  Nazileri  1940 'ta  Hollanda 'y  iîgal 
etti�inde , neredeyse  hemen  direniîe  katld . 
Direniîteki  arkadaîlarnn  ve  yoldaîlarnn 
ifadeleri , kendini  davaya  inanlmaz  derecede 
adamî  ve  insanlara  olan  tutkusu  ve  sevgisi 
î�nda  daha  önceki  g vensizlikleri  arka  plana 
itilmiî  bir  Willem 'i gösteriyor . Gör n îe  göre 
hayattaki  amacn  direniî  çalîmalarnda  bulmuî 
ve korkularnn ço�unu geride brakmî. 

1942  ylnda , sanatç  arkadaîlarn  iîgalci 
g çlere karî direnmeye ça�rd� "Brandarisbrief " 
adl bir yeralt s reli yayn baîlatt . Bu dergi 1943 
ylnda Willem'in Gerrit van der Veen ile tanît� ''
De Vrije  Kunstenaar '' ("zg r  Sanatç ) ile birleîti 
ve  bu  yayn  1945  ylnda  savaîn  sonuna  kadar 
devam  etti . Gerrit  ile tanîmas  sayesinde  Frieda 
Belinfante  ile  birlikte  Yahudilerin  kimliklerinin 
tahrif  edilmesi  eylemine  de dahil  oldu. Yahudiler 
için zorunlu  belgelendirme  getirildi�inde , bunun 
potansiyel  tehlikelerini  hemen  dikkate  ald ve çok 
az insann  bunu  yapt�  bir dönemde  buna  karî 
kampanya  y r tt . Dolaysyla  bu  çalîmaya 
katlmak onun için mantkl bir sonraki admd. 

Frieda  Belinfante  hakkndaki  yazda  da 
bahsedildi�i  gibi , kimliklerin  sahtecili�i  giderek 
daha  az etkili  olmaya  baîlamît , ç nk  bunlar 
N fus  Kaytlarndaki  belgelere  göre  kontrol 
edilebiliyor ve sahte olduklar belirlenebiliyordu. 
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“Bılınsın kı,
 e#cınseller korkak de$ıldır”

Buna karî koymak için Willem, Frieda ve birlikte 
çalîan  di�er  baz  kiîiler , Amsterdam 'da  birçok 
Yahudi 'nin  kimlik  belgelerinin  sakland�  ve 
kimliklerini tespit etmek, onlar taciz etmek ve snr 
dî etmek için kullanlan n fus kayt b rosunu yok 
etmek  için  bir  plan  yaptlar . Kaytlar  ortadan 
kalkarsa  Nazilerin  artk  onlar  kontrol 
edemeyece�ini  d î nd ler . Ve  böylece  1943 
ylnda  görevlerine  baîladlar . Sabotaj  eylemleri 
baîarl  oldu, n fus kaytlar , içindeki  800.000'den 
fazla kimlikle birlikte tamamen yok edildi ve birçok 
hayat  kurtarld . Ancak  eylemden  ksa  bir  s re 
sonra  grubun  birçok   yesi  bilinmeyen  bir  hain 
y z nden  tutukland . Sorgulamalar  srasnda 
Willem  ekibin  geri  kalann  ele vermeyi  reddetti , 
ancak  ona  ait  bir  not  defteri  bulundu  ve  bu 
nedenle  grubun  ço�u  yine  de tutukland . Willem 
suçunu kabul etti ve t m suçu  stlendi; belki de bu 
sayede  grubun  di�er  iki  genç   yesi  idam 
edilmekten kurtuldu. Willem de dahil olmak  zere 
ço�u kiîi yargland ve öl m cezasna çarptrld. 

Savaîtan  sonra  bombalamay  gerçekleîtiren 
gruba, yine grubun bir parças olan ancak Willem 
Arondeus 'tan  daha  fazla  liderlik  yapmayan  na-
trans hetero bir erkek olan Gerrit van der Veen'in 
adnn  verilmesi  dikkat  çekicidir . Ancak  o 
dönemde  Hollanda  halk  için  heteroseks el  bir 
erke�in  silahl  bir direniî  grubunun  lideri  olmas , 
eîcinsel  bir erke�in  lider olmasndan  muhtemelen 
daha kolay kabullenilebilir bir gerçekti.

	ddialara  göre grubun Bakker ve Brouwer  adnda 
eîcinsel iki  yesi daha vard, ancak onlar hakknda 
bilgi  çok  azdr . Willem  Arondeus  on  yllar 
boyunca  az ya da çok tarihe  karît . "l m nden 
sonra  1984  ylna  kadar  çalîmalar  için  bir 
madalya  ile  öd llendirilmemiîtir . "te  yandan 
Gerrit  van  der  Veen  daha  1946  ylnda 
direniîinden  dolay  öl mden  sonra  verilen  bir 
onur  madalyas  ile öd llendirilmiî  ve bir okul  ile 
bir  caddeye  onun  ad  verilmiîtir . Willem 'in 
çalîmalarnn tannmasndaki bu gecikmede cinsel 
kimli�inin de pay vardr. 

Willem 'in  son  sözleri  sklkla  "Bilinsin  ki 
eîcinseller  korkak  de�ildir " olarak  alntlanr , 
ancak  orijinal  sözlerine  bakld�nda  daha  do�ru 
bir  çeviri  "Bilinsin  ki  eîcinseller  tanm  gere�i 
korkak  de�ildir " olacaktr . 	lkinin  daha  gösteriîli 
ve g n m z toplumunda bir direniî savaîçsndan 
daha  arzu  edilir  bir  mesaj  oldu�u  anlaîlabilir , 
ancak onun sözlerini  mevcut  çerçevemize  uyacak 
îekilde  çarptmamalyz .  Bunun  yerine 
söylediklerini  onurlandrmal  ve kendi zamannda 
ve ba�lamnda  bu sözlerin  çok radikal  oldu�unu 
anlamalyz . O, LGBT	 + bireyler  için  verilen 
m cadelenin bir parçasyd, bu m cadeleyi ilerletti 
ve bug n onun ve di�er pek çok kiîinin  sayesinde 
LGBT	 +  m cadelesi  onun  zamannda 
oldu�undan daha fazla geliîti. 
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Amelio 
Robles Avila 
03.11.1889 - 07.12.1984
Amelio 1889 ylnda Xochipala, Guerrero, Meksika
'da Amelia adyla do�du. #iftçi bir ailenin o�luydu, 
çiftçiler Meksika devriminde bir snf olarak önemli 
bir role  sahipti . #ocuklu�unun  b y k  böl m n  
çiftlikte , îehirden  uzakta  geçirdi , burada  atlar  ve 
silahlar  ö�renme  îans  da  oldu . Bir  kz  olarak 
gör ld � nden , Hijas  de Mar$a  adl  bir  Katolik 
cemaatine  kaydedildi . O dönemde  bir  erkek  iîi 
olarak  gör len  doktor  olmay  arzuluyordu . 1912 
veya 1913'te gerillaya  katld  ve burada "tamamen 
özg r  olma  hissini " buldu . Bu durum  çiftlikte  bir 
kz  olarak  yaîad�  hayatla  tezat  oluîturmuîtu . 
M cadeleye  katldktan  sonra  kadns  bir 
gör n îtense  erkeksi  gör nmeyi  seçti  ve o andan 
itibaren  hayatnn  geri  kalannda  Amelio  olarak 
bilinecekti . Atlar  ve silahlar  konusundaki  becerisi 
gerilla  saflarnda  onu de�erli  ve saygn yapyordu . 
Amelio Zapatistalara  ideolojik  açdan de�il, gerilla 
yaîamna  duydu�u  aîktan  dolay  katlmît . Bu 
hayat  ona  çok  uygundu , erkekli�i  az  çok  kabul 
gör yordu , yeteneklerine  ve  kiîili�ine  de�er 
veriliyordu , bu  hayatn  özg rl klerini  ve 
zorluklarn seviyordu. 

Robles, Zapatistalarla  birlikte geçirdi�i  yaklaîk 
alt yllk s re boyunca  birçok savaîa katld . At ve 
silah konusundaki  deneyimi  albay r tbesine  kadar 
y kselmesine  yardmc  oldu. En meîhur  çatîmas 
1914'te Chilpancingo 'da gerçekleîen  ve Guerrero '
da Huertismo'nun yenilgisi ve Zapatismo'nun zaferi 
anlamna  gelen  çatîmayd . Bu çatîmada , daha 
sonra  dinleyen  herkese  göstermeyi  sevdi�i  birçok 
kurîun yaras ald. 

     Cinsiyet ifadesinin de�iîimi kolay olmad, farkl 
cinsel  kimliklerin  kabul  Zapatista  hareketinde 
yaygn  de�ildi . "zellikle  hareket  içindeki 
homofobi  g çl yd  ve Manuel  Palafox  gibi  baz 
eîcinsel   yeler  için  ciddi  sonuçlar  do�urdu . 
Palafox ’un  varl� , gerilla  komutanlarndan 
Maurilio  Mej$a  tarafndan  “Senin  gibi  yanlî 
cinsiyete sahip zavall bir îeytan kendini bizim gibi 
gerçek  erkeklerin  dostu  olarak  adlandramaz ” 
diyerek  reddedildi . Açkça  savaî  ba�lamnda , 
eîcinsellik  bir kadnslaîma  olarak  gör lmekteydi 
ve bu nedenle  dönemin  eril devrimci  de�erlerine 
aykryd . Ayn  mantk  Amelia 'nn  Amelio 
olmasna  izin  veren  görece  özg r  alan  da 
yaratmît, ç nk  Amelio savaîta çok de�er verilen 
eril  kimli�i  taîmada  bir  bakma  örnek  teîkil 
etmekteydi. 

Zaman  zaman  îakalara  konu olsa da erkekli�i 
genel  olarak  kabul  gör yordu . Yoldaîlar 
erkekli�ine  alenen  sayg  duyuyor , ancak  özel 
olarak  ondan  "la coronela  Amelia  Robles ", yani 
kadn albay Amelia  Robles  olarak  bahsediyordu . 
Kendisi  de kimli�inin  kabul n  zorlad  ve kabul 
ettirdi . Bir  komîusu  bir  röportajda  "Ona  asla 
hanmefendi  demedim , ona  her  zaman  Bay 
Robles  dedim, ç nk  biri ona kadn ya da bayan 
derse silahn çekerdi" demiîtir. Amelio zamannn 
ataerkil  cinsiyet  ayrmn  kabullenmiîti . Tehditler 
karîsnda  hemen  ve  îiddetle  harekete  geçen , 
cesaret  ve  g ç  gösterisi  yapan  maço  bir  erke�e 
dön îm ît . Kadnlarla  iliîkilerinde , toplumdaki 
erkeklerin  basmakalp  rollerini  yerine  getirdi ; 
örne�in  hiç ev iîi yapmad  ve bunu  yapmas  için 
hayatndaki kadnlara b y k ölç de g vendi.

 
Amelio Robles  kendisi  için oldu�u kadar halk 

için  de savaît . Olmadk  zamanlarda  erkekli�ini 
ortaya  koydu  ve bunu  hayat  boyunca  g ven  ve 
gururla  taîd , bu  yön yle  bir  önc yd . Ayn 
zamanda ,  tipik  bir  taîra  erke�i  rol n  
benimsemesi yaîad� zamann bir sonucuydu.  

Bug n  trans  erkek  ya  da  trans  mask len 
hareketin y r tt �  tartîmalardan bihaber olarak 
yaîad  ve 1984 ’te öl ms zleîti . Ancak  geriye  bir 
özg rl k  hareketinin  parças  olarak  oldukça 
de�erli bir miras brakt.
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Frieda 
Belinfante 
10.05.1904 – 05.03.1995

     Frieda, 1904 ylnda Amsterdam , Hollanda 'da 
do�du. Babasnn bir piyanist olmas ve m zikle iç 
içe b y mesi  onu da bu yolda ilerlemeye yöneltti. 
Gençli�inde  çello  çalmaya  baîlad , özellikle  de 
babasnn  1924'te hastalanarak  ölmesinden  sonra 
ekonomik  koîullar  zorlaît�  için  ailesine  maddi 
katkda  bulunmak  amacyla  bu  iîi  daha 
profesyonel  yapmaya  baîlad . Genç  yaîndan 
itibaren g çl , benzersiz karakteri ve kararll�yla 
dikkat çekti. Savaîn ve erkeklerin  egemen oldu�u 
bir  dönemde  b y yen  genç  bir  kadn  olarak , 
ba�mszl�n eline ald ve kimsenin ona vermesini 
beklemedi. Lezbiyen olmak onun için bir tartîma 
konusu de�ildi, cinselli�ini sessiz bir g venle taîd. 
Bu  konuda  hiçbir  utanç , î phe  ya  da  kafa 
karîkl�  hissetmedi , aksine  aîklarnn  peîinden 
iddial bir îekilde gitti ve zamann gerektirdi�i gibi 
bunlar  gizli  tuttu . Belgede  sahtecili�i  ilk defa  17 
yaîndayken  deneyimledi . Bir  okul  arkadaînn 
Hollanda 'dan  ayrlp  SSCB 'deki  partnerinin 
yanna  dönebilmesi  için  seyahat  belgelerinde 
sahtecilik yapt. 

Frieda baîkalarnn yarar için çok çalîmasna 
ra�men , ço�u  zaman  kendi  ayaklar   zerinde 
durmakta  ve  kendine  bir  yer  açmakta 
zorlanyordu. Baz kiîisel iliîkilerinde sevdiklerine 
hizmet  eden , ancak  kendi  hedeflerine  veya 
ihtiyaçlarna  de�er  vermeyen  veya  öncelik 
vermeyen  bir  gölge  haline  geldi . Bu  da  zaman 
zaman  kendi  geliîimini  engelledi�i  anlamna 
geliyordu. 

	kinci  D nya  Savaî 'na giden  yllarda  Frieda 
siyasi durumun nasl ilerledi�ine çok dikkat etti ve 
bu  nedenle  Nazi  yönetiminin  sans r n , 
kontrol n , askeri g c n  ve Yahudilere ve di�er 
marjinal  gruplara  yönelik  takibini  ön m zdeki 
yllarda  hzla  artraca�n  çok  erken  anlad . 
Hollanda 'daki  ço�unluk  gibi  kaytsz  kalmak 
yerine , en  baîndan  beri  direndi . Direniîe 
katlmas  onun  için  ola�an  bir  îeydi , ç nk  
de�erleri  açkt  ve onlara  göre  yaîyordu , daha 
sonra  îöyle  dedi :  “ Sadece  kendileri  için 
yaîayabilen  insanlar  anlamyorum . Bunu 
anlayamyorum . Mutlulu�unuzu  nereden 
alyorsunuz ? Tatmini  nereden  alyorsunuz ? 
Hayatnzla ne yapyorsunuz?” 
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1940 'ta  iîgalin  baîlangcnda , artan  Nazi 
kontrol n n  Yahudi  m zisyenleri  iîten 
çkarmaya  baîlayaca�  anlamna  gelece�ini 
öngörd �  için. Bunu yapmak istemedi ve bunun 
yerine  yönetti�i  orkestray  erkenden  da�tt . 
Sanat  ve  k lt r  d nyasnn  b y k  bir  ksm 
iîgalcilerin  taleplerine  uysalca  uyum  sa�larken , 
Frieda  artan  açk  faîizme  bu  uyum  karîsnda 
öfkelendi. Frieda, Gerrit ven der Veen ve Willem 
Arondeus 'un  da  aralarnda  bulundu�u  direniî 
grubuna  katld . Di�er  baz  sanatçlarla  birlikte 
kimliklerin  tahrif  edilmesi   zerine  çalîmaya 
baîlad . Ayrca  sözde  “Aryan -beyannamesi ”ni (
kiîinin  Yahudi  olmad�n  belirten  bir 
beyanname , bu  beyannameler  Yahudi  n fusu 
endekslemek, iîten çkarmak ve kovuîturmak için 
kullanlrd ) imzalamay  reddeden  sanatçlar  için 
mali  destek  toplad . Frieda  ve  Frans  Duwaer 
birlikte  yaklaîk  70 .000  sahte  kimlik   retti . 
Nazilerin  dikkatini  cinsel kimli�i  nedeniyle  de�il, 
direniîteki çalîmalar nedeniyle çekmiîti. 

1943  ylnda  direniî  grubu  için  artk  sadece 
kimliklerde  tahrifat  yapmann  yeterli  olmad� 
anlaîlmît . Naziler , kimliklerin  geçerlili�ini 
Amsterdam  n fus  k t � nde  (t m  resmi 
kimliklerin  kopyalar  saklanyordu ) daha d zenli 
olarak  kontrol  etmeye  baîladlar  ve  bu  îekilde 
sahte kimlikleri kolayca tespit edebildiler. Direniî 
grubu  çöz m  odakl  d î n yordu , bu  sorunla 
baîa  çkmak  amacyla  n fus  m d rl � n  
havaya uçurmak için bir plan tasarland. 

Sabotaj  eylemleri  baîarl  oldu , n fus  k t �  
içindeki  800 .000 'den  fazla  kimlikle  birlikte 
tamamen  yok  edildi .  Frieda  eylemin 
planlanmasnda  aktif bir rol oynad , ancak eylem 
gecesine  katlmasna  izin  verilmedi , ç nk  
yoldaîlar  bunu  "erkek  iîi " olarak  gör yordu . 
Sabotajdan  ksa bir s re sonra grubun ço�u  yesi 
bir  hain  y z nden  tutukland  ve  idam  edildi . 
Frieda, 	sviçre'ye kaçarak kurtuldu. Savaîtan ksa 
bir s re  sonra  Hollanda 'ya dönd  ama  sonunda 
ABD 'ye  göç  etti . Hollanda 'ya  dön î  deneyimi 
hakknda îunlar söyledi: “Kamplardan  dönen ve 
evleri, mobilyalar  ve paralar olmayan Yahudiler 
kimsenin  umurunda  de�ildi . Kimse  onlarn 
kederlerinden  ve çaresizliklerinden  bahsetmedi ... 
Kimse  hayatlarn  riske  atan  insanlardan  da 
bahsetmedi . Onlar yoktu. Sanki arkadaîlarm  bir 
hiç  u�runa  ölm î  gibiydi . #ok  so�uk  bir  duî 
gibiydi ”.  ABD 'de  çellist  ve  orkestra  îefi  olarak 
kariyerine  yeniden  baîlad . 1995  ylnda  kanser 
nedeniyle öl ms zleîti.

Frieda  açkça  LGBT	 +  yoldaîlar  için 
m cadele  etmedi ama onun yaîam öyk s , savaî 
srasndaki direniîi LGBT	+ devrimci tarihimizin 
bir  parçasdr . Bir  kadn  ve bir  lezbiyen  olarak 
engellerle  karîlaît  ama  yine  de direndi . Onun 
direniîi  bize  LGBT	 +'larn  silahl  m cadeleye 
katlmnn  yeni  bir  îey  olmad�n , sadece 
gizlendi�ini  ve  îimdi  bunu  ortaya  çkarma  ve 
bizden  önce  birçok  LGBT	 +’nn y r d �  bu 
yolu  devam  ettirme  srasnn  bizde  oldu�unu 
gösteriyor. 
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Richard/Lola
(Valerio Mante Jr)
1950 - 22.09.2008

     Lola olarak  da bilinen  Yoldaî  Richard , 10 yl 
aîkn  bir  s redir  eîcinsel  bir  kom nist  savaîç 
olarak  kendini  halk  devriminin  kollarna  brakt . 
G ney  Mindanao 'da  baskc  g çlere  karî 
köyl lerin ve yerlilerin m cadelesini  stlenen Yeni 
Halk Ordusu’nun (NPA) önde gelen liderlerinden 
biriydi . Richard  yoldaî  ilk  olarak  1972 'de 
Filipinler 'de skyönetim  ilan edilmeden  çok önce 
örg tlenmeye  baîlad , o  dönemde  kilisesi 
aracl�yla  aktifti . Daha  sonra  bir  köyl  kitle 
örg t  olan  Khi  Rho 'ya  katld . Bir  yl  hapiste 
kald , serbest  brakldktan  hemen  sonra  Davao 
îehrinde  toprak  gaspna  karî  y r y îler 
d zenleyerek  faaliyetlerine  devam etti. 1990'larda 
Borçtan  Kurtuluî  Koalisyonu 'nun bir parçasyd . 
1996 'dan  1998 'e kadar  G ney  Mindanao 'daki 
Bagong  Alyansang  Makabayan 'n baîkanl�n 
yapt . Genellikle  propaganda  alannda  çalît  ve 
medya  ile  yakn  iliîkiler  kurdu , kendisine 
yöneltilen sorulara her zaman d r st, do�rudan ve 
iyi kurgulanmî cevaplar verirdi. 

47  yaînda  NPA 'ya  katld . Richard  yoldaî 
da�larda , yoldaîlar  ve çiftçiler  arasnda  yerini  ve 
neîesini buldu. Baz arkadaîlar ve akrabalar onun 
gerilla  yaîam  için  çok  yaîl  oldu�u  endiîesiyle 
katlma  kararna  karî  çktlar . G nl � nde  îöyle 
yazyordu: “Aktivizmimin doru�undayken NPA'ya 
katlmaya  karar  verdim . Bu  kararm  yakn 
çevremde  çeîitli  tepkilere  yol  açt . Bazlar 
mutluydu, bazlar  î pheciydi . Bu benim kararm 
etkilemedi . Bencilli�e , bireycili�e  ve gurura  karî 
verdi�im  uzun  ve  sancl  bir  m cadelenin 
 r n yd . Rahat bir yaîam tarzndan  vazgeçtim , 
ailemi  ve  akrabalarm  terk  ettim  ve  yakn 
arkadaîlarmdan  kaçtm. Bu, hayatmda  verdi�im 
en  zor  ama  en  iyi  karard .”  Yaînn  onu 
engellemesine izin vermedi, da�lara trmand ve en 
 cra  yerleri  ziyaret  ederek  oradaki  kitlelerle  de 
çalîmaya devam etmekte srar etti. 

Yoldaî  Richard  onurlu  bir  eîcinseldi  ve  birçok 
kliîeyi  ykt . Kimli�inin  silahl  m cadele  yoluyla 
halkna  hizmet  etmesini  engellemesine  izin 
vermedi  ve bununla  baîkalarna  da ilham  verdi . 
Onun evlili�i  bölgedeki  ilk resmi eîcinsel  evlilikti . 
Yoldaîlarnn  e�itimini  desteklemek  ve okuma -
yazmay teîvik etmek için yorulmadan çalît. Ayn 
zamanda  bir  îairdi  ve  köyl ler  ve  tarm  iîçileri 
hakknda ve onlar için yazd.  

Köyl lerin  çalîmalarna  ve sorunlarna b y k 
sayg  gösterdi . Maksizm -Leninizm -Maoizm 'in 
özellikle  toprak  a�alar  ve  h k met 
m dahaleleriyle  s rekli  çatîma  halinde  olan 
çiftçiler  için  inanlmaz  uygunlu�unu  görd . 
Entelekt el  tartîmalar  basit  terimlerle  ifade 
ederek  kitleler  için  kolayca  anlaîlabilir  hale 
getirebildi . Dahas , zor  kullanarak  de�il  örnek 
olarak  önderlik  etti . Bir  parti  e�itmeniydi  ve 
partinin  ideolojik  kampanyasna  çok  de�erli 
katklarda  bulundu . Richard  yoldaî  sabrl  bir 
dinleyiciydi , yoldaîlarnn  iyili�iyle  ilgilenirdi , 
özellikle  de  kafa  karîkl�  yaîayanlar  Richard 
yoldaîla  tartîarak  teselli  bulurlard . Yoldaî 
Richard /Lola 'nn  görev  yapt�  bölgede  bir 
topluluk lideri olan Sama Sulong, onun her zaman 
“inahan sa tanang inahan (t m annelerin annesi)” 
olarak  hatrlanaca�n  söyledi . “Lola  bize  gerçek 
çocuklar  gibi  davranrd . Lumad  halknn 
b y kannesi... ezilenlerin kahraman” 

Eyl l  2008 'de  Yoldaî  Richard  böbrek 
yetmezli�ine  yol  açan  bir  kan  enfeksiyonu 
nedeniyle  57  yaînda  öl ms zleîti . Zaten  bir 
haftadr hastayd ama yoldaîlarnn onu hastaneye 
göt rme  zahmetine  katlanmasn  istemiyordu . 
Yoldaîlarnn  uzun çabalarndan  sonra , sonunda 
onu  hastaneye  göt rmelerine  izin  vermeye  ikna 
ettiler . Yoldaîlar  onu da�dan  getirdikten  14 saat 
sonra  hastanede  öl ms zleîti .  "l m 
döîe�indeyken  bile  yoldaîlarnn  moral  ve 
motivasyonunu y kselten, onlarla îakalaîan biriydi
. 
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Purga 
(Alvin Rey 
Santiago)
02.11.1990 – 11.08.2011

"

     Purga, 2 Kasm 1990'da alt orta snf bir ailenin 
çocu�u  olarak  Filipinler ’de  d nyaya  geldi . 
Mindanao'da okudu, burada militanlaît, kitlelerle 
iliîki  kurdu  ve sonunda  önc  bir  ö�renci  oldu . 
2000'li yllarn sonlarnda  kendini ideolojik  olarak 
daha  da  geliîtirdi .   Marksizm -Leninizm 
merce�inden  halknn  koîullarn  ve  çeîitli 
gruplarn  sistematik  ezilmiîli�ini  ve  özg n 
koîullarn  analiz  etmeyi  ö�rendi . Yeni  Halk 
Ordusu'na (NPA) 2010 yaznda katld. 

Yoldaî  Moses 'n yazd�  gibi  ''Alvin 'in hayat 
onu tanyanlar  için  belki  de harika  ironilerin  bir 
çalîmasyd . Birçok  yönden , ulusal  demokratik 
harekete  girerken  snfsal  kalntlarnn   stesinden 
gelmek  için  m cadele  eden  bir  alt  snf , k ç k 
burjuvazinin  timsaliydi . Yetersiz  harçl�n  bir 
hafta  yettirebilmek  için  sk  sk  açlk  sanclarna 
katlanmak  zorunda  kalrken , ukay -ukay 'dan 
aîrlmî  olsa  da  sadece  bir  kez  giyece�i  6 inç 
y ksekli�indeki  y ksek  topuklu  ayakkablar  için 
savurganlk  yapan  biriydi .” Moses  ekliyor  ''	lerici 
ve devrimci îarklarn sözlerine dair hafzas ancak 
Mariah  Carey  hitlerindeki  ustal�yla  yarîabilir . 
Toplantlar  srasnda  gerginlikleri  mizahyla 
yumuîatmasyla  sevilen  Purga , zaman  zaman 
yoldaîlaryla  en önemsiz  konularda  tartîrken  de 
gör l rd . Bana  onun  Pi Sigma  Kardeîli�i 'nin* 
önc  ‘açk ’  yelerinden  biri  oldu�u  ve LGBTQ 
toplulu�unun   yelerini  kardeîlik  içinde 
örg tlemek  için  g çl  bir  kampanya  y r tt �  
söylendi.”

     Purga yoldaî gerillalara katld�nda daha önce 
ald�  e�itimi  çok  iyi  de�erlendirdi . Birli�inin 
okuma -yazma  programna  katld ,  köyl  
çocuklarna  ev  ödevlerinde  yardm  etti , 
yoldaîlarna sa�lk ve gda konusunda e�itim verdi
. Parti  içinde  shhiyeci  olarak  e�itim  ald . Ayn 
zamanda teorik çalîma ve en önemlisi  kitlelerden 
ö�renme  yoluyla  politik  ve ideolojik  m cadelesini 
geliîtirmeye  devam  etti. Yoldaîlar  için siyasi  bir 
rehber  oldu  ve  devrimci  savaîn  yan  sra 
Marksizm -Leninizm -Maoizm 'in  eriîilebilir 
yorumlarn  köyl  ve  proleter  kitlelere  ve  yeni 
yoldaîlara yayma ihtiyacna dikkat çekti. 

Yoldaî  Purga  11  A�ustos  2011  sabah 
öl ms zleîti . Birli�i  Davao  Oriental , Cateel 'de 
devlet  askerlerini  pusuya  d î rd . Gö�s nden 
vuruldu . Yoldaîlar  onu  cephe  hattndan  birkaç 
kilometre  uzakta , d îmandan  geri  çekilirken 
gömd ler . Birkaç  g n  sonra  d îman , bir  devlet 
propagandas  gösterisi  olarak  cenazesini  kazp 
çkard. 

Yoldaî  Purga , g nl k  prati�iyle  bir  gerilla 
savaîçsnn  birçok  farkl  îekilde  gör nebilece�ini 
gösterdi . Gerillalar  sadece sert y zl , heybetli  na-
trans  erkekler  de�ildir . Gerillalar  ayn  zamanda 
sosyal , e�lenceli , pop  îarklar  seven , nazik  ve 
y ksek  topuklu  giyen  eîcinsellerdir . Ba�llkla , 
sevgiyle ve kahkahalarla  savaît. Bize yol gösterdi, 
ön m zde  duran olaslklar  gösterdi , îimdi onun 
brakt�  yerden  devam  etmek  ve  onun  ansna 
m cadelemizi  g çlendirmeye  devam  etmek  bize 
d î yor. 

*Pi Sigma Kardeîli�i (&'), "Paglingkuran ang Sambayanan (Halka Hizmet Et) ve Burs Paragonu" ilkelerine ba�l sosyo-politik bir 
kardeîliktir. %yeleri kendilerine Paragon diyorlar. 15 A�ustos 1972'de Quezon City, Filipinler Diliman %niversitesi'nin Molave 
Yurdunda toplanan sekiz genç tarafndan kuruldu.
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Avaşîn Tekoşîn 
Güneş (Ivana 
Hoffman)
01.09.1995 – 07.03.2015

     Avaî!n , 1  Eyl l  1995 'te  Almanya 'nn 
Emmerich  kentinde  do�du . Babas  Togolu  bir 
göçmen , annesi  ise  Alman  bir  iîçiydi . K ç k 
yaîlardan  itibaren  sosyal  bir  kiîili�e  sahipti . 
Girdi�i  ortamlara  hzla  uyum  sa�lad . 	îçi 
snfndan bir aileye sahip oldu�u için göçmenlerin 
ve iîçilerin  yo�un  oldu�u  mahallelerde  b y d . 
Burada  K rt  ulusundan  gelen  göçmenlerle  özel 
bir  iliîki  kurdu . Ablas , Avaîin  îehit  d ît kten 
sonra verdi�i bir röportajda onun asi, g r lt c  ve 
öfkeli  bir  insan  oldu�unu  söylemiîti . K ç k 
yaîlardan  itibaren  futbola  b y k  ilgi  duymuî  ve 
yerel  futbol  takmlarnda  oynamît . Avaî!n , 
siyasallaîtkça  öfkeli  yaps  devrimci  bir karaktere 
b r nd . Siyasallaîmasnda  K rtlerle  kurdu�u 
sosyal  iliîkiler  önemli  bir rol oynad . 2011 ylnda 
Young Struggle adl gençlik örg t yle tanît. Ayn 
yl Almanya'da ö�renci eylemleri oldukça yaygnd
. Avaî!n  burada  da  aktif  bir  rol  oynad . Bu 
eylemlerde  edindi�i  deneyimler  politik  duruîuna 
yeni  bir yön verdi . Ayn  zamanda  K rdistan 'da 
savaîan  kadn  gerillalara  hayranlk  duyuyordu . 
2012 ylnda Marksist Leninist Kom nist Parti'nin 
(MLKP ) gençlik  örg t  olan  Kom nist  Gençlik 
"rg t  (KG" ) saflarna  katld . 	lerleyen  yllarda 
birçok  anti -faîist  eylem , blokaj  eylemi  ve  K rt 
ulusuyla dayanîma eylemlerine  katlmaya  devam 
etti.

Bir lezbiyen  olarak  LGBT	+ hareketiyle  özel 
bir  iliîkisi  yoktu . Birçok  genç  kadnn  yaîad� 
sorunlar  yaîyordu . Sosyal  kiîili�ine  ra�men 
katld�  toplantlarda  söz almakta  zorlanyordu . 
Kavgac  kiîili�inin  yan  sra utangaçl�  da vard . 
Annesi, Avaî!n'in kadnlarla iliîkilerinde erkek rol  
oynad�n belirtmiîti.

Ancak  yoldaîlar , onun  bu  yönlerinin  devrimci 
faaliyet  içinde  yapt�  tartîmalar  ve  ald� 
e�itimlerle  de�iîti�ini  belirtiyorlard . Avaî!n 
çekimserli�ini  ve di�er  gerici  özelliklerini  yavaî 
yavaî  aîyordu . MLKP  içindeki  faaliyetini 
s rd r rken  bir  an  önce  gerilla  m cadelesine 
katlmak istiyordu. Ablas, "Etrafndaki  kzlar gibi 
olmak  istemiyordu . Bu y zden  15-16 yaîlarnda 
daha erkeksi giyinmeye baîlad. Giyimiyle kendine 
olan  g venini  arttrmak  istiyordu " demiîti . 
Politikleîmesi  sayesinde  çocuklu�u  ve  ergenli�i 
boyunca arad� özg r kadn keîfetti.

     Afro-Alman lezbiyen  bir kadn olarak K rt ve 
T rk  devrimcilere  yabanc  de�ildi . Dil sorununu 
bir  îekilde  aîmaya  çalîyordu . Bu  çabalar 
gerillaya  katldktan  sonra  da devam  etti . Birkaç 
kez  	stanbul 'a  gitti  ve  orada  partisinin 
çalîmalarna  katld . Onu  anmak  için  yazlan  "
Umudun  Enternasyonal  Savaîçs " adl  kitapta 
kendisinden  "	vana ’nn  ziyaret  etti�i  ailelerde 
elinde  çekirdekle  T rk  dizileri  izlemesi  ya  da 
K rtçe  m zik  dinlemesi  sk  rastlanan  bir 
gör nt yd . K rdistan ’a iliîkin  her  îeye  ilgisi 
vard ,  özel  olarak  K rt  kadn  gerillalarn 
m cadelesine . Kendisini  uzun  s re  ‘Mardinli ’ 
olarak tantt. K rdistan’n illerinin özelliklerini ve 
farkllklarn  biliyordu . Newroz ’da 	vana  halaya 
tutuîtu�unda  kimse  yerinde  duramyordu . Hele 
halayn  ortasnda  zplamaya  baîlad�nda  herkes 
g lmeye  ve  alkîlamaya  baîlyordu .”  îeklinde 
bahsediliyor.

Gerillaya  katlma  talebinin  ardndan  uzun ve 
telaîl  bir  bekleme  s reci  geçirdi . Avaî!n , Nisan 
2014'te, lise snavlarnn hemen öncesinde okuldan 
ayrld , annesine  bir veda  mektubu  yazd  ve çok 
geçmeden  K rdistan  da�larna  do�ru  yola  çkt . 
Onun için yeni hayat yolculu�u bu admla baîlad.
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Siyasi  ve  askeri  çalîmalar  hevesle  ö�renmek 
istiyordu, özellikle Kalaînikof ve BKC silahlarnda 
ustalaîmay  kafasna  koymuîtu . Ayn  zamanda 
politik -ideolojik  bir e�itim  almay  hedefliyordu . 
Partisinin strateji ve taktiklerini anlamak istiyordu. 
E�itimi için hzla T rkçe ö�renmeye baîlad. 

Gerilla  yaîamna  uyum  sa�lamakta  sorunlar 
yaîad . Ancak  bundan  îik(yetçi  olmad . Ayn 
kitapta da�larda yaîad� s reç “Da�larda kolektif 
yaîamn zor yanlar olabiliyordu . "zellikle eleîtiri 
ve  özeleîtiri  kiîisel  geliîimde  belirleyici  bir  rol 
oynuyordu  ve  temel  e�itimin  bir  parçasyd .” 
sözleriyle  	vana ’nn  zorlanmasnn  sebepleri 
açklanyor . Yoldaîlarndan  biri  bu s reçle  ilgili 
olarak  "Avaî!n  yoldaî  çok  gergin  olabiliyordu . 
Eleîtirilerin  nedenlerini  inatla  ö�renmeye 
çalîyordu . Bu  davranî  onun  daha  g çl  
özeleîtiri  vermesine  neden  olabiliyordu . Ancak 
onu  bir  eleîtiriye  ikna  etmek  gerekiyordu . 	kna 
durumlarnda  gergin anlar yaîanyordu ." demiîti. 
Gerilla yaîam duygusal zorluklar  da beraberinde 
getiriyor . Bu snrsz  özg rl k  biçimi , sevdi�iniz 
insanlardan  ayrlmay  da  dayatyor . Kitapta 
Avaî!n 'in ailesini  çok d î nd � , geride  brakt� 
arkadaîlarn , yoldaîlarn  ve en çok da annesini 
özledi�i belirtiliyor. Daha sonra Rojava'ya geçti ve 
buradaki yeni yaîamna hzla adapte oldu. I�	D’e 
karî Til Temir cephesinde yerini ald. Burada Til 
Nesri  köy nde  konuîlanmîken  bir  çete 
saldrsnda öl ms zleîti.

Avaî!n 'in 7 Mart  2015  gecesi  öl ms zleîti�i 
son çatîmayla  ilgili  kitapta  îöyle  yazmaktadr : "
D îman  önce  komîu  köye , sonra  da  Til  Nesri 
köy ne saldrd. Bu saatte dinlenmekte olan 	vana, 
di�er yoldaîlarla  birlikte uyandrld . Hemen biksi 
(PKM ya da BKC, makineli t fek) mevzisine koîtu 
ve çatîma için hazrland. 

1-2 saat  s ren  çatîmann  ardndan  iki  kurîun 
yaras  ald . Bu  çatîmada  	vana  yoldaî  Coîkun 
	nce yoldaîla birlikte öl ms zleîti. Onunla birlikte 
savaîan  yoldaîlar  daha  sonra  onun  nasl  yi�itçe 
savaît�n  anlattlar ."  YPG  savaîçs  Mordem 
Birhat ise o geceye iliîkin, "Son mermilerine kadar 
savaîan  yoldaîlarmz  çetelerin  geçiîlerine  izin 
vermediler . Kalabalk  bir çete grubunca  kuîatlan 
mevzilerinde  coîkuyla  ve  kararllkla  savaîan 
yoldaîlarmz  son mermilerine  kadar  çatîtlar ." 
demiîtir. 

Avaî!n  konforlu  bir  yaîam  yerine  savaîarak 
Rojava 'da  öl ms zleîmeyi  tercih  etti . Geri 
yönlerine , eksikliklerine  ve  hatalarna  yenik 
d îmemiî  ve  bir  devrimci  olarak  yaîayp  ve 
öl ms zleîti . Lezbiyen  kimli�i  çeîitli  çevreler 
tarafndan  ve çeîitli  bahanelerle  gizlendi . Ancak 
onun  devrimci  prati�i  yazd�  mektupla  tarihe 
kaydedildi: “Artk g zel renkleri ayrt edemiyorum
, kentin  r zgarn  tenimde  hissedemiyorum . 
Kuîlarn  cvlts  bana  daha  g çl  bir  özg rl k 
ça�rs  gibi  geliyor . Ben bir karar  verdim , g nler 
boyu bu d î ncelerle yaîadm. Artk g n, Dicle ve 
Frat  nehirlerinin  aknts  kadar  g çl  irademle 
adm  atma  g n d r . Rojava  devriminin  bir 
parças  olmak  istiyor , orada  kendimi  geliîtirmek , 
b t n ezilen halklarmz  birleîtiren m cadelemizi 
tanmak  istiyorum . Her  îeyden  önemlisi 
gerekiyorsa  kendi  hayatm  ile devrimi  savunmak 
istiyorum .  Bunun  sonucunda  ne  ile 
karîlaîabilece�imi  biliyorum  ve bu m cadelenin 
öneminin  farkndaym . Elbette  zor  anlar 
yaîayaca�m ve ne t r burjuva özellikler taîd�m 
görece�im . Fakat  t m  bunlarla  da  m cadele 
edece�im . Silahmla  devrim  için  savaîmann , 
emperyalizme  karî  savaîmann  nasl  bir  duygu 
olaca�n  yaîayaca�m . Hayat  daha  farkl 
açlardan  hissedecek , daha  yo�un  duygularla 
yaîayaca�m . Snrlarm  hep  zorlayacak , geri 
d îme  ihtimallerine  karî  bile  m cadeleci 
ruhumdan vazgeçmeyece�im.”
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Joaquin/Waquin 
(Wendell M. 
Gumban)
22.09.1985 - 23.07.2016

     Yoldaî  Waquin  1985 ’te  k ç k  burjuva  bir 
ailenin  çocu�u  olarak  Filipinler ’de d nyaya  gelen 
bir eîcinseldi. Neîeli, çalîkan, mahinhin (efemine), 
hevesli  bir  okuyucu , yumuîak  dilli  ve  e�lenceyi 
seven  biriydi . 	nançla  çalîrd . Menekîe  rengi 
çantalar  ve çiçek  desenli  îemsiyeleri  çok severdi . 
%niversitedeyken , 2003  ylnda  Diliman 'da , 
e�itimin  ticarileîtirilmesine  ve dönemin  baîkan 
Gloria  Macapagal -Arroyo 'nun  halk  karît 
politikalarna  karî  çktklar  için  önce  Filipinli 
"�renciler  Birli�i 'nde ulusal  demokratik  harekete 
katld . Ayrca  Philippine  Collegian 'da  yazarak 
kendini  ispatlamak  istedi . "�renci  örg tlenmesi 
sayesinde Filipin Kom nist Partisi'ne (CPP) katld. 
%niversite  ve  sendikalara  odaklanan  parti 
yaplarnda  çalîtktan sonra Mindanao 'daki gerilla 
bölgelerine gitti ve 2011 ylnda Yeni Halk Ordusu'
nun (NPA) bir parças oldu. Partinin Kzl  slerdeki 
konsolidasyon çalîmalarnn ve gerilla bölgesindeki 
geniîleme  çalîmalarnn  de�erli  bir parças  oldu. 
Bir  NPA  biriminin  siyasi  e�itmeni  olarak  gerilla 
birimlerinin  geniîlemesine  ve  Kzl  savaîçlarn 
siyasi konsolidasyonuna katkda bulundu.

Marya Salamat "Wanda adnda bir kahraman" 
baîlkl  makalesinde  îöyle  yazyor : "Bir  kom nist 
olarak  Ka  Waquin  k ç k  burjuva  kökeniyle  ve 
basit  yaîam  ve zorlu  m cadele  ruhuyla  yaîamak 
için  m cadele  etti . G ney  Mindanao 'daki 
Lumadlara  ve köyl lere hizmet etmek için çelimsiz 
bedeninin , zayf  görme  yetene�inin  ve  hatta 
bilmedi�i  bir  lehçenin  getirdi�i  snrlamalarn 
 stesinden  geldi . Zeki  ve  cesur  Ka  Waquin , 
entelekt el gençler için bir ilham kayna�dr. Baîka 
t rl  s rd rebilece�i  rahat  yaîam  de�il , halk 
savaînn ba�rnda özverili hizmeti ve fedakarca bir 
yaîamn seçti.”

     "�renci  örg tlenmesi  g nlerinden  Mindanao 
gerilla  bölgelerindeki  g nlerine  kadar , hareket  ve 
parti içinde eîcinsel  olmann  zorluklarn  tartît . “
Wanda  (bir  lakab ) da  özg rleîmeli ” diyerek , 
eîcinsel  ve LGBT	 + özg rleîmesini  genel  olarak 
snf m cadelesinin bir parças olarak görmenin bir 
gereklilik  oldu�unu  açkça  ifade  etti . Bir  gerilla 
olarak Waquin yoldaî, gerillalar  ve halk arasndaki 
iliîkiyi sklaîtrma konusunda m kemmeldi. Halkn 
NPA 'ya  getirdi�i  sorunlarn  analiz  edilmesine 
yardmc  oldu  ve  halk  tiyatrolar  ve  tartîmalar 
yoluyla halk arasnda propaganda faaliyeti y r tt .
 

Waquin  Yoldaî  23  Temmuz  2016 'da 
Compostela  Vadisi 'nde devlet  askerleriyle  girdi�i 
çatîmada  Glen  (Sario  Mabanding ) Yoldaî  ile 
birlikte öl ms zleîti. Bayan Genel Sekreteri Renato 
Reyes  Jr., yoldaî  Waquin  için  d zenlenen  anma 
töreninde  yapt�  konuîmada , devrimcilerin  hiç 
savaî  istemedi�ini  dile  getirerek  konuîmasnn 
devamnda  “Ancak  snflar  arasndaki  savaî 
savaîarak  sona  erdirebileceklerini  biliyorlar . 
	nsanlar  artk  di�erlerini  söm ren  ve di�erlerini 
söm rmeye  devam  etmek  için  ezmeye  çalîan 
snflar arasnda böl nmedi�i  s rece, insanlarn bir 
savaî  içinde  olaca�n ” söyledi . Mao Zedong 'un "
Devrimci  savaîn  yasalar  t m  savaîlar  sona 
erdirme  arzusundan  kaynaklanr "  söz n  
alntlayarak , Wendell  gibi  devrimcilerin  aslnda 
barîa  ulaîmak  ve halkn  yaîamlarnda  gerçekten 
de�iîim  yaratmak  için  en  ateîli  arzuya  sahip 
olduklarna dikkat çekti.
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Hêlîn Qereçox 
(Anna Campbell)
1991 – 15.03.2015

     H)l!n, 1991 ylnda 	ngiltere'de do�du. D nyay 
merak  eden , kitaplar  seven  bir  çocuktu . Bir 
m zisyenin  kzyd . Annesi , yaîadklar  kasabada 
hak  temelli  eylemlere  katlan  keskin  bir  adalet 
duygusuna  sahip politik olarak aktif biriydi. H)l!n, 
k ç k  yaîtan  itibaren  bunu  örnek  ald . Sheffield 
%niversitesi 'nde  	ngilizce  böl m ne  baîlad  ama 
bitiremedi . %niversiteye  gitti�inde  ö�renci 
eylemlerine  katlmî ,  niversite  iîgalinde  aktif  rol 
oynamî  ve anti -faîist  ve anti -kapitalist  fikirlerle 
daha  yakn  bir  iliîki  kurmuîtu . %niversiteyi 
brakt�nda  tesisatç  olarak  çalîmaya  baîlad  ve 
Bristol 'a taînd . Burada  da devrimcilerle  iliîkileri 
devam  etti . Hapishanelerin  kapatlmas , iîgaller , 
Avrupa 'da seyahat  eden  belgesiz  insanlara  destek 
olma, avcl�a yönelik sabotajlar ve anti-faîizm gibi 
politik çalîmalara adad.

Ancak  bunlarla  snrl  kalmak  istemiyordu . 
Rojava ’da s rmekte  olan  devrime  katlmak  için 
buraya  gelerek  Mays  2017 'de  YPJ ’ye  katld . 
Rojava'ya ilk geldi�inde Der!k'te K rtçe ö�rendi ve 
ardndan  askeri  e�itim  ald . Devrime  ve  silahl 
m cadeleye  katlma  kararyla  ilgili  îu  yorumu 
yapyordu : “Devrimi  desteklemek  istedi�im  için 
katldm . Ve  burada  inîa  edilmekte  olan  kadn 
devrimine  katlmak  istedi�im  için katldm . Ayrca 
faîizmin  g çlerine  ve devrimin  d îmanlarna  karî 
silahl m cadeleye de katlmak ve savaîmak istedim
.”  Rojava 'da  bir  lezbiyen  olarak  karîlaît� 
zorluklara  ra�men  devrime  olan  ba�ll� 
sarslmazd , îöyle  diyordu : “Elbette  buradaym , 
baîka bir yerde nasl olabilirdim ki?”

"l ms zleîtikten  sonra  basnda  H)l!n 'in ayn 
zamanda  LGBT	 + ’larn  bir  parças  oldu�u 
gerçe�ine  çok  az  dikkat  çekildi . Bu , onun 
hikayesinin genellikle gör lmezden  gelinen ve hem 
Avrupa  hem  de  Orta  Do�u 'da  basn  tarafndan 
b y k  ölç de  anlatlmayan  bir ksm . Sadece  baz 
arkadaîlar  ve baz  yoldaîlar  konuîmalarnda  ve 
yaynladklar metinlerde H)l!n’in gerçekli�ine sayg 
gösteriyor. 

H)l!n, bir kuir olarak  kendini  gerçekten  politik 
aktivizm yoluyla bulmuîtu. Politik çalîmalar  onun 
kuir  kimli�ini  keîfetmesini  ve  kuir  özg rl k 
m cadelesini  snf  ve rk gibi di�er  bask  t rleriyle 
iliîkili olarak analiz etmesini ve anlamasn  sa�lad. 
Kuir olmak konusunda rahatt ve bu konuda açkça 
tartîabiliyordu . Her  zaman  bir feministti  ve na-
trans  erkeklerden  hoîlanmamaya  dair  îakalardan 
oluîan bir repertuar vard, hatta îaka yollu olarak “
erkek d îmanl�  köîk ” diye adlandrlan  bir evde 
yaîyordu . Bu  îakalar  ataerkilli�in  hayatndaki 
etkileriyle  baîa  çkmak  için  de kullanrken , onun 
erkeklere  karî  de�il , ataerkilli�e  karî  m cadele 
etti�i açkt.  

Onun  için  kuirlik  her  zaman  politikann 
vazgeçilmez  bir parçasyd , ancak  nadiren  ana ya 
da  tek  konuydu . Bask  ve  iktidar  sistemlerinin 
kesiîimsel  bir analizine  dön îen  derin  bir tarihsel 
m cadele  anlayîna  sahipti . Bu muhtemelen  onu 
Rojava'daki devrime çeken îeyin de bir parçasyd. 
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“Devrımı  desteklemek  ıstedı$ım  ı%ın 
kat&ld&m . Ve burada  ın#a  edılmekte  olan 
kad&n devrımıne kat&lmak ıstedı$ım i%in 
kat&ld&m . Ayr&ca  fa#ızmın  g'%lerine  ve 
devrımın  d'#manlar&na  kar#&  sılahl& 
m'cadeleye  de  kat&lmak  ve  sava#mak 

ıstedım.”
Rojava'ya vard�nda koîullar çok zorluydu ve I�	D 
ile savaî  en  st  seviyedeydi . Bu nedenle  H)l!n 'in 
odak  noktas  da  Rojava 'da  olmann  zorluklar , 
buradaki  beyazl�n  anlamak , nasl  daha  fazla 
katlabilece�ini  anlamak ve silahl m cadelenin  bir 
parças  olmakt . Kadnlarn  özg rleîmesi  için 
m cadeleye  katlma  konusunda  hevesliydi . Ancak 
LGBT	 + m cadelesi  Rojava 'da  îimdiye  kadar 
genellikle görmezden gelinmiîti veya reddedilmiîti . 
LGBT	 + m cadelesi  onun  zihninde  ön planda 
de�ildi  ama  unutulmuî  da de�ildi  ve kendini  de 
gizlemiyordu. 

Kadn  devrimi  onun  için  b y k  bir  ilham 
kayna�yd , kadnlarn  özg venini , g c n  ve 
kendini  savunma yetene�ini  geliîtirmenin  önemini 
çok iyi anlyordu . "zellikle  HPC'nin ("z-savunma 
G çleri ) kendi  deyimiyle  “silahl  annelerinden ” 
etkilenmiî  ve  hayranlk  duymuîtu . Yaîl 
kadnlarnn  toplumlarn  savunmak  için 
silahlanmasn , yaîl  kadnlar  genellikle  geride 
brakld�  için  bu  kadnlarn  toplumdaki 
konumunu b y k ölç de de�iîtirmenin  iyi bir yolu 
olarak gör yordu. 

G çl  ideolojisi , net de�erleri  ve önderli�iyle , 
kadnlarn  özg rleîmesini  daha  da ilerletmek  için 
birçok kiîiye ilham kayna�  oldu. Ancak bu g c n 
altnda  î phe  ve  korku  da  hayat  boyunca 
karîlaît�  bir  gerçeklikti . Rojava 'da  geçirdi�i 
döneme  ait  kendisiyle  ilgili  yaîad�  zorluklar 
acmasz  bir  d r stl kle  anlatyor . Efr!n 'in iîgali 
baîlad�nda  îöyle  yazmît : “Bug n  T rkiye 'nin 
Efr!n 'e  yönelik  savaî  giriîiminin  8 . g n . 
Arkadaîlar  her  zaman  Efr!n 'in  Kobane  gibi 
olaca�n  söyl yorlar , bunu  biraz  korkutucu 
buluyorum  ç nk  orada  çok  sayda  arkadaîmz 
öld . 

Haberlerde  enternasyonalistlerin  Efr!n 'e ulaît� 
yazyordu  ve kskandm . Gitmeyi  çok istiyorum . 
Kendime  karî d r st  olursam, hem bencilce  hem 
de  fedak(rca  nedenlerden  dolay . Savaîn  bir 
parças  olmak istiyorum , kendimi  ve arkadaîlarm 
savunmak  için kendi g c m  hissetmek  istiyorum. 
T m  haberleri  izliyor  ve  okuyorum , îehit 
foto�raflarn  ve cenazeleri gör yorum. Belki de bu 
y zden  Efr!n 'e gitmeyi  bu kadar  çok  istiyorum , 
m cadeleye daha yakn hissedebilmek için.”

E�itimdeyken  bir videosu  var, maskeli  ama  o 
oldu�u belli, “Bundan sonra bizi gerçekten  Efr!n'e 
göndermek  zorundasnz ” diyor. O zamanlar  YPJ 
enternasyonal  savaîçlarn  cepheye  kolayca 
göndermiyor , genellikle  geri çekiliyorlard . Ancak 
H)l!n, kolay pes etmedi ve Efr!n'deki savaîa katlma 
iste�inde  çok  srarcyd . Sonunda  bu iste�i  kabul 
edildi . O g n  îöyle  yazmît : “Bu  topraklar  için 
savaîmaya , hatta  gerekirse  ölmeye  hazrm , ama 
bunu tercih  etmem .” Baîlangçta , T rk devletinin 
Efr!n 'e yaklaîmas  nedeniyle  îehri  tahliye  eden 
sivilleri  korumak  için  îehrin  hemen  dîndaki 
yollardan birine yerleîtirildi  daha sonra îehre gitti. 
Efr!n 'de  yaklaîk  bir  hafta  kaldktan  sonra , iki 
yoldaî  Sara  M)rd!n  ve Serhildan  ile birlikte  bir 
hava  saldrs  sonucu  2018  ylnn  Mart  aynda 
öl ms zleîti. 
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Îsyan Tolhildana 
Pirsûsê (Okan 
Altunöz)
03.11.1992 – 06.05.2022

     *syan , K rt  ve Alevi  bir ailenin  çocu�u  olarak 
1992 ylnda T rkiye’nin Ankara kentinde d nyaya 
geldi .  Cinsiyet  kimli�ini  çok  genç  yaîta 
sorgulamaya  baîlad . 2008  ylnda  lisedeyken 
Marksist  Leninist  Kom nist  Parti  (MLKP ) ile 
tanîarak  gençlik  çalîmalarnda  yer  ald . 2012 
ylnda  MLKP  ile iliîkisini  kesti . Trans  kimli�inin 
daha  fazla  farknda  oldu�u  bir  zamanda 
 niversitede  çevre m hendisli�i  okuyordu. LGBT	
+ aktivizmine  devam etti�i bu dönemde kuir teori, 
LGBT	+ özg rl k  hareketi  ve HIV+ aktivizmine 
odakland . 2014 ylnda  polis  tarafndan  gözaltna 
alnd. Gözalt s recinde istismar edildi ve tecav ze 
u�rad.

Ayrca  LGBT	 +’larn  kurtuluîunun  sadece 
aktivizmle  snrl  olamayaca�n  ve  devrimci 
örg tlerdeki  heteroseksizmin  kuîatmalarnn 
farkndayd . Her  iki  alanda  da  deneyimi  vard . 
2015 ylnda I�	D tarafndan gerçekleîtirilen Suruç 
(K rtçe  ad : Pirs+s ) katliamndan  sonra , 
m cadeleye  daha ileriden  katlmak  için Rojava 'ya 
gitmek  istedi . Bu  s reçte  MLKP  ile  yeniden 
iliîkilendi . 2016  ylnda  Rojava 'ya gitti  ve savaîta 
aktif  rol  ald . Kendisine  parti  ismi  olarak , “
Tolhildana Pirs+s)”yi seçti, yani Suruç'un 	ntikam. 
T rkiye  tarafndan  y r t len  iîgal saldrlarna  ve 
çetelere  karî  savunmaya  katlrken , an  zamanda 
partisi  içindeki  LGBT	 + politikalar  hakknda 
tartîmalar y r tt .

    Ba�l  bulundu�u  Kom nist  Kadn  "rg t  (
KK")’n n dergisinde kadn bedeninin metalaîmas
, eviçi  emek , LGBT	 +’larn  toplumsal  durumu , 
heteroseksizmin  analizi  ve  cinsiyet  farkndal� 
hakknda yazlar yazd ve tartîmalar y r tt . Azad 
Frat kod adn kullanarak “LGBT	+’lar Her Yerde
” baîl�  ile yazd�  bir  makalede , hem  örg t ne 
hem de örg t çevresindeki LGBT	+’lara sesleniyor 
ve  LGBT	 + ’larn  kendi  öz -örg tl l klerini 
oluîturmalarn istiyordu. Kendini keîfetme s recini 
açklayan  makalesinde , “Kimli�imle  tanîma 
s recimin toplum zihniyetle m cadeleden daha çok 
ö�retilmiî erkek cins bilinciyle içsel bir m cadele ile 
geçti�ini  söyleyebilirim . Bu  içsel  m cadele 
sorununu ele alp bir organizma veya bir kolektif ile 
ba�daîtracak  olursak  e�er , örne�in  parti 
kuvvetlerinin  veya  parti  politikasnn  kendi 
geliîimini  esas  alp  kendini  masaya  yatrmasyla 
benzer  oldu�unu  söyleyebiliriz . Ya da toplumsal 
erk zihniyetin yaratmî oldu�u bilinç çerçevesinden 
uzaklaîma  m cadelesiyle  kurdu�u  iliîki  zerinden 
tanmlayabiliriz.” diyordu.

Bireysel  özg rl k  arayîn  toplumsal  özg rl k 
m cadelesine  dön ît rd . Efr!n ve Ser)kaniy) 'nin 
iîgaline  karî  ön  saflarda  yer  ald . Bir  sabotajc 
olarak, adn hiç duymad� Willem Arondeus'un ve 
Frieda  Belinfante ’nin  ayak  izlerini  takip  etti . Bu 
îekilde , birbirini  hiç  tanmayan  LGBT	 + 
kahramanlarn  yollar  Rojava 'da  kesiîti . Ayn 
dönemde , heteroseksist  yaklaîmlara  karî  bazen 
oldukça  g çl  ve  bazen  de  zayf  olsa  da  örg t  
içerisinde her zaman m cadele etti. 
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“Gelece$ını rengarenk hayal 
edebılme g'd's' ıle burjuvazının 
korkulu r'yas& olan ezılenlerdır 

yar&nlar&n sahıplerı. E#cınsel 
(zg'rl'k%' bır sosyalızm 

hayalıyle, rengarenk bayraklarla 
donanmaya!”

Heteroseksizmin  yaratt�  kuîatma  nedeniyle  zor 
zamanlar  geçirdi�i  birçok  an  vard . Erkek 
savaîçlarn  yannda  kalmak  zorunda  oldu�u 
zamanlarda  bir trans kadn olarak zorluklar  yaîasa 
da hep m cadelesine devam etti. Konuîmalarndan 
birinde  kiîisel  deneyimi   zerine  “ Kadn 
yoldaîlarma  gitti�imde ,  yaralarm 
iyileîtirebilmeleri  için kendimi onlara brakyorum. 
Bazen  saatlerce  a�lyorum . Bazen  öyle  oturup 
gull m  yapyoruz . Bazlar  anlayamyor  bazlar 
sadece acyarak  yaklaîyor , ama bazlar  gerçekten 
ne hissetti�imi anlyor. Sonuçta oradan çkp savaîa 
geri  dönmem  gerekti�ini  biliyorum . Zor olsa  bile 
kendime nedenlerimi  hatrlatp  bunu yapyorum .” 
demiîti.

Yukarda  ismi geçen makalesinde  partisi  içinde 
yaîad�  zorluklar  “Homofobik  yaklaîmlar , 
samimi  bir  kolektif  içerisinde  dahi  kimli�ini  gizli 
tutmaya  kadar  varan  sorunlar  ve  ço�unlukla 
kayglar  beraberinde  getiriyor . Bu kayglar  daha 
basit  olgulara  indirgeyecek  olursak  e�er ; bunlar 
baz  maddeler  altnda  sralayabiliriz . Aile  içinde 
örne�i çok yaîanan bir kaygy ele alalm. Bu, anne 
veya  herhangi  bir  aile  ferdi  tarafndan  cinsel 
kimli�inin anlaîlmas durumunda bu kiîilerin senin 
hakkndaki  d î nceleri , duygular  veya 
yaklaîmlarnn  olumsuz  yönde  de�iîece�i  kaygs 
olarak tanmlanabilir. Bu kaygnn parti kolektifi 

içerisindeki yansmas da biraz böyle yaîam buluyor 
diyebilirim . Buna  bir  eîcinselin ,  cinsel 
özg rleîmenin, kimlik özg rleîmesinin ön ne taîlar 
koyan bir kayg demek m mk n . #öz m anahtar 
ise öncelikle  öznenin  kendisinde , daha  sonra  ise 
kolektifin  d î nce  yapsnda  somutlaîyor . Burada 
her  iki  tarafn  da  normal  algsn  kendisine 
dayatmas ve bunu samimi bir biçimde d î ncesine 
iîlemesi önemli bir yerde duruyor.” sözleriyle ifade 
etmiîti.

Bu makaleyi  b y k  bir inançla  gerçekleîtirdi�i 
bir  ça�ryla  sonlandrd : “Gelece�ini  rengarenk 
hayal  edebilme  g d s  ile burjuvazinin  korkulu 
r yas olan ezilenlerdir yarnlarn sahipleri. Eîcinsel 
özg rl kç  bir  sosyalizm  hayaliyle , rengarenk 
bayraklarla donanmaya!”

Erkek  egemenli�ine  karî  snfsz  ve cinsiyetsiz 
bir  toplum  hedefi  ile  y r tt �  m cadelede 
srasnda , Covid -19  vir s ne  yakaland . Di�er 
hastalklar  nedeniyle  v cudu  çok  hzl  zayflad . 
Covid -19 'u  2  kez  atlatt , ancak   ç nc  kez 
yakaland�nda  v cudu  daha fazla direnemedi  ve 
tedavi  edildi�i  hastanede  MLKP /KK"  savaîçs 
olarak 2022’de Mays aynda öl ms zleîti.

Yaîad�  her  îey  karîsnda , bilinçli  bir  trans 
kadn  olarak  yeniden  aya�a  kalkt . Rojava 'daki 
mezarna gökkuîa� bayraklar ile u�urland. �imdi, 
onun  peîinden  gelecek  olan  LGBT	 + savaîçlar 
için isyan bayra� oldu.
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     Tarih , onu  yazan  snfn  ekliçger �ini  anlatlr . 
Burdan  hareketle  rahatlkla  diyebiliriz  ki, mevcut 
tarih heteronormativitenin  ve ikili cinsiyet sisteminin 
tarihidir. Bu  rî bro  yazma nedenlerimizden  biri de 
bu  heteroseksist  tarihe  bir  entikç  atmak . 
Heteroseksizm  tamamen  ortadan  kaldrlmadan 
tarihin daha do�ru bir versiyonunu yazmak n mk m  
olmayacaktr. 

Bunca Bask Neden?

     LGBT	 + 'lara  yönelik  basknn  nereden 
kaynakland�n  do�ru tespit etmek, LGBT	+fobiye 
karî  direnmenin  anahtardr .  Burada  “queer” gibi 
di�er kelimeler yerine LGBT	+ terimini kullanyoruz 
ç nk  en yaygn olarak anlaîlan ve kullanlan  terim 
bu gibi gör n yor. LGBT	+ olmak politik bir kimlik 
haline  geldi , bu kimlik  sayesinde  insanlar  bir araya 
gelebildiler  ve  basklara  karî  m cadele  etmeye 
baîladlar . Bu m cadelenin  sonuçlarndan  biri  de 
LGBT	 +'lar için yeni  hak taleplerinin  geliîtirilmesi 
oldu . Bug nlerde  bu  hak  talebi  LGBT	 + 
m cadelesinin  ana  oda�  haline  gelmiîtir . Yasal 
haklarn  elde  edilmesi  önemlidir  ve  baz  haklarn 
elde  edilmesi  birçok  LGBT	 +  bireyin  yaîam 
 zerinde  olumlu  bir  etki  yaratmîtr . Ancak  bu 
resmin  tamam  de�ildir  ve  yeterli  de  de�ildir . 
Dolaysyla  temel  noktamz  îu olmal : hak talepleri , 
dayanîma  a�lar  ve  kom nlerle  kazanmlar  elde 
edebilece�imizi  ve  belirli  ilerlemeler 
kaydedebilece�imizi  biliyoruz . Ancak  çok daha  iyi 
bildi�imiz  bir  îey  var  ki , o  da  bu  kazanmlarn 
brakn  yarnn  ihtiyaçlarn , bug n n  ihtiyaçlarn 
bile  karîlamad�dr . Baz  kapitalist  devletlerde 
m cadelelerimiz  sonucunda  baz  haklar  kazandk 
ancak  bu haklar  gerçek  ihtiyaçlarmz  karîlamak 
yerine  heteronormativiteyi  koruyacak  îekilde 
d zenleniyor ve LGBT	+'lara sunduklar özg rl kler 
kstlanyor . Baskyla  m cadele  etmek  için  bu 
basknn  kökenlerini  anlamak  gerekir . Anlad�mz 
oranda, t m zorluklara  ra�men devrimci savaîn bir 
parças  olmay  seçen  öl ms zlerimizi  de daha  iyi 
anlamî oluruz.

LGBT	 + ’lara  yönelik  bask  ve  zulm n 
kökenlerini  bu  yazda  tam  olarak  ele  almak 
m mk n de�il. Ancak heteroseksizmin  kökenlerine 
ve  LGBT	 + 'lara  yönelik  basknn  nasl 
sistematikleîti�ine  ksaca  göz  ataca�z . LGBT	 + 
olmann  çok  sradan  bir  îey  oldu�unu  anlatmak 
için  “eîcinsellik  do�ada  var ” gibi  arg manlar 
kullanmann  tehlikeli  oldu�unu  d î n yoruz . 
# nk  LGBT	+ olmak do�aldr  diyorsak, LGBT	
+fobi  de do�al  de�ildir , ancak  böyle  bir tartîma 
sadece  dikkat  da�tcdr .  Bunun  yerine 
odaklanmamz  gereken  îey  d îmanmz  olan 
heteronormativitedir  ve  bu  LGBT	 + fobinin 
nereden  geldi�i , do�al  olup  olmad�  konunun 
dîndadr .  	kinci  olarak , “do�al” arg man  (tbbi 
olarak ) geçiî  yapmak  isteyen  translara  karî 
kullanlabilir , ç nk  do�ada  buna  benzer  bir îey 
yoktur . Dolaysyla  bu  arg man  translarn 
m cadelesini  baltalamaktadr . %ç nc  olarak , 
LGBT	 +  bireyler  bir  kimlik  ve  alt  k lt r 
oluîturmuîlardr , bu  kimlik  ve  alt  k lt r , g ç 
iliîkileri  ve bunlara  karî  direniîin  bir sonucudur . 
Bu  nedenlerden  dolay ,  bu  arg mann 
m cadelemize  yardmc  olaca�n  d î nm yoruz 
ve  bu  nedenle  “do�al ” arg mann  bir  kenara 
brakp , m cadelemizi  temellendirmek  için 
gerçekten  kullanabilece�imiz  tarihe  gözatmak 
istiyoruz. 

Engels 'in  de  tespit  etti�i  gibi ,  ilk  snf 
m cadelesinin  kadn ve erkek arasnda baîlad� ve 
eî  zamanl  olarak  toplumlarn  ikili  bir  cinsiyet 
sistemi  içinde  daha  kat  bir  îekilde  örg tlendi�i 
hepimizin  asgari  m îtere�i . Kadnlar  hamile 
kaldklar  ve emzirdikleri  dönemlerde , genellikle 
emzirme  ve  çocuk  bakm  ile  daha  kolay 
eîleîtirilebilecek  iî t rlerini  seçerlerdi . 	î böl m , 
 reme  biyolojisindeki  farkllklara  dayanan  pratik 
bir  karard , bu  nedenle  erkeklerin  ve kadnlarn 
iîleri  basitçe  farklyd , ancak  eîit  derecede 
de�erliydi.
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Yerleîik  tarm yaygnlaîtkça , topra�  iîlemek  için 
çok  sayda  el gerekti�inden , daha  b y k  n fusa 
sahip kabileler  daha k ç k n fusa  sahip kabilelere 
göre  avantajl  hale  geldi . Erke�in   remedeki  “
katks ” bilinmedi�inden  kadnlar  bu noktada  “
daha ” önemli  hale  geldi  ç nk  nihayetinde  daha 
fazla  çocuk , yani  toprak  için  iîçi   retebilecek 
olanlar onlard. Dolaysyla kadnlar, daha do�rusu 
onlarn   reme  potansiyeli  daha  çok  aranr  hale 
geldikçe , kabilelerin  hayatta  kalmas  için  bir 
gereklilik haline geldikçe, ayn zamanda kabilelerin 
iyili�i  için  kontrol  edilmesi  gereken  bir  insandan 
çok  bir  m lk  haline  geldiler . Bir  grup  insan 
 zerinde  g ç  sahibi  olabilmek  için  bu  grubun 
tanmlanmas, snrlarnn net olmas gerekir. Erkek 
ve  kadn  cinsiyet  kimlikleri  de  özel  m lkiyetin 
ortaya  çkt�  bu  s reçte , birbirlerine  keskin  bir 
karîtlk  içinde  tanmlanmaya  baîlad . "zel 
m lkiyet  ve ataerkillik  birbirlerine  paralel  olarak 
geliîen  ve  birbirleriyle  b y k  ölç de  ba�l  olan 
îeylerdir , bu  nedenle  hangisinin  önce  geldi�ini 
sormak aslnda sormamz gereken soru de�ildir.

Kadn  cinselli�i  ( sadece  heteroseks el 
cinsellikten  bahsetmiyoruz ) pasif  bir  konuma 
yerleîtirilmiî , kabilenin  (erkeklerinin ) mal  olarak 
gör lm ît r . Erkeklerin  g c , cinsellikleri  de dahil 
olmak   zere , snrszdr . Erke�in  iktidarnn  bir 
uzants  olan  tek  eîli  heteroseks el  aile  ve devlet 
aygt oluîmaya ve g çlenmeye  baîladkça , erke�in 
cinselli�i  snrsz  g c n  kaybetmeye  baîlar . 
Erke�in  iktidar  da  artk  heteroseks el  ailenin 
kurallarna  ve devletin  iktidarna  ba�lanr . Elbette 
t m bunlar  önceden  planlanmî  bir sistem  içinde 
gerçekleîmez . Sermaye , m lkiyet  iliîkileri ,  retim 
iliîkileri  vb. hem  çevrelerinde  geliîen  ve de�iîen 
ba�lamlara  hem de iç iktidar m cadelelerine  ba�l 
olarak  de�iîir . Ancak  bu  de�iîimler  cinsiyet 
çeîitlili�ini  ve  cinsel  yönelimlerdeki  akîkanl� 
ortadan kaldramaz.

     Farkl  co�rafyalarda  ve  zamanlarda  eîitsiz 
geliîen  bu iliîkiler  sonucunda  cinsel  çeîitlilik  farkl 
toplumlarda  farkllklar  gösterse  de  devletin 
oluîmas  ve  g çlenmesiyle  birlikte  ikili  cinsiyet 
sistemi  ve heteronormativite  yaygnlaît . %retime 
hizmet etmeyen her t rl  cinsellik yasakland. "zel 
m lkiyetin bekasndan sorumlu olan modern devlet
, tp ve hukuk gibi alanlarda yapt� d zenlemelerle 
toplumu  kontrol  etmeye  baîlad . 	lk  dönemin 
g nah  tanm  yeterli  de�ildi ; suç  ve  ardndan 
hastalk devreye  girecekti . Hem erkeklerin  hem de 
kadnlarn   reme  amaçlar  dînda  cinsel  iliîkiye 
girmemesi , hatta  mast rbasyon  bile  yapmamas 
gerekiyordu . Bu  o kadar  ciddiye  alnyordu  ki, 
kapitalizmin  erken  dönemlerinde  sanayinin  daha 
geliîmiî  oldu�u  	ngiltere  ve  Fransa  gibi  baz 
 lkelerde  kolluk  kuvvetleri  b nyesinde  eîcinselleri 
ve  travestileri  hedef  alan  özel  ahlak  birimleri 
oluîturuldu . Sadece   remekle  snrl  olan   cretli 
köleler de�il, burjuvazi de gayrimeîru iliîkilerden ve 
bedensel ihlallerden kaçnmak zorundayd. Sonuçta
, bir erkek iîçi de olsa erkekti  ve bir kadn burjuva 
da olsa  kadnd , ç nk  bu t r  toplumsal  cinsiyet 
rolleri  k ç k  farkllklarla  da olsa t m snflar  için 
geçerliydi . Ancak  bu  keskinleîtirilmiî  yasaklar 
muhalefetle  karîlaît . Cinsel çeîitlilik  ne yasaklarla 
ne de korkunç tedavi yöntemleriyle engellenebilirdi.

Bat  Avrupa 'da  ulus  devletlere  dön îerek 
tekelleîen  sermaye ve özel m lkiyet  iliîkileri , Do�u 
Avrupa, Kafkasya ve Ortado�u 'da farkl, Afrika ve 
Asya 'da  farkl , Amerika  ve  Avustralya 'da  farkl 
geliîti . Bu  farkl  g ç  dengeleri  farkl  toplumsal 
iliîkiler  anlamna  geliyordu . Dolaysyla  toplumsal 
cinsiyet  rollerinde  de  ciddi  farkllklar  vard . 
"rne�in  Amerika 'nn  kuzeyinde  ve  g neyinde 
toplumsal iliîkiler farklyd. Osmanl 	mparatorlu�u'
nun baîkenti  ile taîras  arasnda  farkllklar  vard . 
Eîcinsel  ya  da  trans  olan  baz  Bat  Avrupal 
burjuvalar ,  toplumsal  cinsiyet  rollerini 
keskinleîtirmeye  çalîan  Viktorya  dönemi 
yasaklaryla zulme u�radlar. 
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Bazlar  ise toplumsal  cinsiyet rollerinin  farkllaît� 
co�rafyalara  seyahat  edebildikleri  için sermayeleri 
tarafndan  korunan  bu yasaklardan  kaçabildiler . 
Dönemin  Fransz  ve 	ngiliz  polisinin  raporlar  bu 
durumu gözler ön ne sermektedir . Ancak iîçilerin 
ve köyl lerin böyle bir îans yoktu. Yine gör yoruz 
ki , bu  îansa  sahip  olanlar  daha  çok  atanmî 
cinsiyeti  erkek olan burjuvalar  olmuî  ve zul mden 
kaeçabilmiîlerdir. Birkaç m nferit örnek dînda...

Eîcinsel  iliîkilerin  görece  rahat  yaîand� 
co�rafyalarda  erkek  eîcinselli�inin  rahatça 
yaîand�n , kadn  eîcinselli�inin  ise  neredeyse 
adnn  bile  anlmad�n  gör yoruz . "rne�in 
Osmanl 'da eîcinselleri  tanmlamak  için kullanlan 
“	bne” kelimesi Arapça'da “erkek çocuk” anlamna 
geliyordu . Yine  pasif  eîcinselleri  tanmlamak  için 
kullanlan “,ulami” kelimesi Arapça kökenlidir  ve 
“hizmetçi ” anlamna  gelmektedir . Transseks elleri 
tanmlayan  “H sna ” (Arapça  en g zel  anlamna 
gelir ) kelimesi  ise  erkekten  kadna  geçiîi 
tanmlamak için kullanlmîtr. Kadn eîcinselli�i ve 
trans  erkekler  için bu t r spesifik  tanmlar  ya çok 
azdr  ya da  hiç  yoktur . Kuzey  Amerika 'da  baz 
kabileler  içinde beî farkl cinsiyet  kimli�i  oldu�unu 
ve beyaz söm rgecilerin bu çeîitlili�i yok ederek iîe 
baîladklarn  biliyoruz . Yine Afrika 'da bug n çok 
keskin çizgilerle ayrlmî ve ezelden beri d îmanmî 
gibi tarif edilen kabileler arasndaki iliîkinin aslnda 
bu  kadar  keskin  snrlara  sahip  olmad�n , 
söm rgecilik  arttkça  kabileler  arasndaki  snrlarla 
birlikte  cinsiyet  kimlikleri  arasndaki  snrlarn  da 
keskinleîti�ini  biliyoruz . Bug n  ulaîabildi�imiz 
kaynaklarn  ço�u  Bat  Avrupa  kökenli  olsa  da 
g n m ze kadar ulaîan efsane, îark ve hik(yelerde 
bu  zengin  tarihin  izlerini  bulmak  m mk n . 
"rne�in  K rt  efsanelerinde  cinsiyet  de�iîtiren  ve 
biseks el  iliîkiler  yaîayan  tanr  ve  tanrçalar , 
gökkuîa�nn  altndan  geçtikten  sonra  cinsiyet 
de�iîtirenlere  dair hik(yeler  var ama bu hik(yeler 
gör nmez  klnyor  ve bilinçli  olarak   zerlerinden 
atlanyor . Ancak  buna  ra�men  sözl  olarak , 
kulaktan kula�a yaylarak devam ediyor. 

Heteroseksizmin  kökenlerine  ksa  bir  bakî 
olarak bunun yeterli olaca�n  d î n yoruz , ancak 
elbette  heteroseksizmin  tarihsel  kökenleri   zerine 
çok daha ayrntl araîtrmalar  yapld ve yaplyor. 
Bu konularda , özellikle  de yerel  ve/veya  k lt rel 
tarihinizle  ilgili  daha  fazla  okuma  ve  araîtrma 
yapmanz öneririz. 

Hak Talebine Doğru

Devletin  bu  kadar  kontrol  sahibi  olmas ,  
LGBT	+'lar için suç ve hastalk  tanmlarn  kabul 
etmeyen  karît  duruîlar  da beraberinde  getirdi . 
Bug nden  bakt�mzda  homofil  (eîcinsel ) hareket 
olarak  tanmlad�mz  hareket  akademik  alandaki 
tartîmalara  dayanyordu . Dönemin  devrimcileri 
genel  olarak  LGBT	 +'lar söz  konusu  oldu�unda 
burjuvazi  ile oldukça  benzer  d î n yorlard . Bu 
arada  o  dönem  için  zaten  bir  LGBT	 + 
söyleminden  bahsetmek  m mk n  de�il . 
Homoseks ellik  ve  transseks ellik  bir  hastalk 
olarak  tanmlanyordu  demek  daha  do�ru  olur . 
Ancak  baz  devrimciler  burjuvazinin  ahlak 
anlayîn  sorgulayarak  eîcinselli�in  ve 
transseks elli�in  en  azndan  suç  kategorisinden 
çkarlmas  gerekti�ini  savunmuîlardr . Bunun  bir 
örne�i, 1898'de Reichstag'da eîcinsel eylemlerin suç 
saylmasna  karî çkan August Bebel'dir. Bir di�eri 
ise ayn zamanda  bir Marksist  olan Hirschfeld 'dir. 
Kurdu�u  enstit de  sadece  trans  ve heteroseks el 
olmayanlar   zerine  araîtrmalar  yapmakla 
kalmamî ,  ayn  zamanda  bu  enstit y  
heteronormativite  dîndakiler  için bir çalîma  ve 
barnma mek(nna dön ît rm ît r.

Emperyalizm  ve  politikalar  aracl�yla 
heteroseksist normun dînda kalan herkesi hasta ve 
suçlu olarak gören ideoloji t m d nyaya yayld. Bu 
s reçte 1917 Bolîevik Devrimi Rusya'da eîcinselli�i 
suç olmaktan çkard.
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Yine  40 'l yllarda  ABD  Kom nist  Partisi   yesi 
Harry  Hay , eîcinsel  haklar  için  m cadelenin 
önemini vurgulad. Daha sonra Hay, ulus sorununa 
sosyalist yaklaîm temel alan k lt rel aznlk tezi ile 
eîcinsel  haklarn  savunacakt . Elbette  t m  bu 
geliîmeler  t m  devrimcilerin  LGBT	 + fobik 
olmad�  anlamna  gelmiyor . Daha  sonraki 
geliîmeler  de bunun  böyle  olmad�n  kantlyor . 
Ancak devrimcilik, sistemin dayatt� suç ve hastalk 
algsna  karî  fikirleri  savunmak  için  frsatlar 
sunmuîtur . Bu  yllarda  Nazilerin  homofobisi 
korkunç boyutlara ulaîmît. Toplama kamplarnda 
pembe   çgenlerle  iîaretlenen  eîcinseller  ve 
transseks eller  tecav ze  u�ruyor , sözde  bilimsel 
deneylerde  iîkence  gör yor  ve  ardndan 
öld r l yordu. Heteroseksizmin bu etkisi Sovyetler 
Birli�i 'nde  eîcinselli�in  yeniden  suç  saylmasyla 
karîlk  buldu . Hirschfeld 'in Berlin 'deki  seksoloji 
enstit s  Naziler  tarafndan  ykld , çalîanlar 
tutuklanarak  kamplara  gönderildi  ve t m belgeler 
yaklarak imha edildi. Ancak ayn yllarda Hollanda
'da eîcinseller  Nazilere karî direniîin ön saflarnda 
yer ald� için muhalefet de vard.

Bu s reçte  hareket  akademiden  çkp sokaklara 
taînmaya  baîlyordu . Kinsey  yeni  teziyle  bir 
heteroseks el -homoseks el  skalas  oluîturmuîtu . 
	lerleyen  yllarda muhafazak(rlaîsa  da Mattachine 
Society  bu  ilerici  hareketlerin  bilinen  ilk 
örneklerinden  biriydi . 1960 'lara  gelindi�inde 
hareket  Stonewall  	syan  ile  yeni  bir  aîamaya 
ulaîmît. Devlet ve polis basks karîsnda barlarda 
toplanan  eîcinsellerin  ve transseks ellerin  öfkesi 
nihayet Stonewall 'da sokaklara  taît. Ayn yllarda, 
kurtuluî  ve özg rl k  için  devrim  fikrinden  yola 
çkan  Eîcinsel  "zg rl k  Cephesi  (GLF) ve Sokak 
Travestisi  Eylem Devrimcileri  (STAR) gibi birçok 
grup  kuruldu . Hareket  giderek  geniîledi  ve 
kazanmlar  elde  etmeye  baîlad . Bu  kazanmlar 
sadece  devlet  sistemi  içinde  gerçekleîmiyordu . 
Devrimcilerin  ve  iîçi  sendikalarnn 
heteroseksizminde de gedikler açlyordu.

Londra  merkezli  Lezbiyenler  ve  Geyler 
Madencileri  Destekliyor  (LGSM ) gibi  gruplar 
sendikalar  ve devrimci  örg tler  içinde de�iîiklikler 
yaratyordu . Ancak  ayn  zamanda  translarn 
hareketin dîna itildi�i ve lezbiyenlerin  görmezden 
gelindi�i  bir  e�ilim  ortaya  çkyordu . Hareket 
geniîledikçe , beyaz  olmayan  LGBT	 +'lar  ve 
göçmenler  de  hareket  içinde  farkl  sorunlar 
yaîyordu . Seks  iîçilerine  karî  bir  cephe 
oluîturuldu . Hem  akademide  hem  de  sokakta 
verilen  m cadele  sonucunda  eîcinsellik  hastalk 
kategorisinden  çkarlnca  bu  saflar  daha  da 
keskinleîmeye  baîlad . "zellikle  baz  demokratik 
haklarn  kazanld�  kapitalist   lkelerde  LGBT	+ 
toplulu�u  arasndaki  snfsal  uçurum  giderek 
açlyordu . Faîizmin  açk oldu�u  yerlerde  basklar 
nedeniyle bu makas açlamasa da iîçi snf ve köyl  
kitlelerinden gelen ya da göçmen olan LGBT	+'lar 
için  yaîam  koîullar  tpk  bug n  oldu�u  gibi  çok 
daha  zordu . Nihayetinde  baz   lkelerde 
eîcinselli�in  suç  olmaktan  çkarlmas  ve  eîit 
evlili�in  tannmas  gibi baz haklar  kabul  görmeye 
baîlad . Ancak  tannan  t m haklar  özel  m lkiyet 
iliîkilerine  ve  mevcut  aile  yapsna  zarar 
vermeyecek îekilde d zenlendi. Trans kimlikler çok 
daha sonra 2019 ylnda D nya Sa�lk "rg t 'n n 
akl  hastalklar  listesinden  çkarld . Ancak  birçok 
 lkede translarn  özg r ve sa�lkl  bir cinsiyet  geçiî 
s reci  yaîamas  hala  m mk n  de�il . Barnma , 
e�itim ve sa�lk gibi t m alanlarda sistematik îiddet 
hala yo�un bir îekilde devam etmektedir. 

Bu yllarda  LGBT	+ hareketi  de bir dön î m 
geçirmiî  ve eylem  gruplarndan  ziyade  STK 'lara 
dön îmeye  baîlamîtr . Baz  haklarn  kazanlmas 
baz  lkelerde  toplumsal  ilerlemelere  yol açmîtr . 
	nternet  vb. kullanmnn  yaygnlaîmas  ve bilgi 
paylaîmnn  kolaylaîmas  ile  bu  kazanmlar 
söm rge  ve  yar  söm rge   lkelerde  de  etkisini 
gösteriyor . Ancak  t m  bunlar  sorunlarmz 
çözm yor . Sadece  baz  durumlarda  nefes  alma 
alanlar  yaratyor . Ve  bu  alanlar  özellikle  açk 
faîizmin uyguland�  lkelerde b y k önem taîyor. 
Yine de bug n  ABD örne�inde  görd � m z  gibi 
haklarmz her an gasp edilebilir. 
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Haklar  Yetmez , Kurtuluş  	çin  Devrimci 
Savaş B y telim!

Sistem içerisinde kazanlan snrl haklar bir yandan 
nefes  borusu  olurken  bir yandan  da bizler  için bir 
m cadele  okulu  oldu . Bu s reçte  birçok  deneyim 
kazanld . Yine  LGBT	 + hareketi  pratikten  yola 
çkarak  Cinsel  "zg rl k , Queer  Teori , 
Transfeminizm  gibi  birçok  teori  yaratt . Ancak 
hepimiz  gör yoruz  ki özg rleîme  ve  özg rl �  
kazanma  m cadelesi  hen z  tamamlanmî  de�il . 
Bug n  sistem  bize  "bireysel  özg rl k " peîinde 
koîma  fikrini  dayatsa  da LGBT	 + hareketinden 
biliyoruz  ki böyle  bir bireysel  özg rl k  ve esenlik 
m mk n  de�il . Sistem  bu  propaganda  ile  bizi 
yalnzlaîtrmaya  çalîyor . Oysa  biz  kolektif 
yaîamn  önemini  ve  gereklili�ini  trans  seks 
iîçilerinin  kurdu�u  dayanîma  pratiklerinden  çok 
iyi biliyoruz . Verili olanla da yetinmeyece�iz . Baz 
gettolara, g n n belli saatlerine, hayatn sadece bir 
ksmna  raz  olmayaca�z . Biz  hayatn  her 
yerindeyiz . Heteroseksist  ablukaya , homonormatif 
dayatmaya , patriyarkann  çizdi�i  snrlara , 
emperyalizme -kapitalizme -feodalizme  ve bu özel 
m lkiyet  sistemine  karî  m cadelede  daha  g çl  
özneler olaca�z. # nk  yukarda da bahsetti�imiz 
gibi  sorunlarmzn  kökenini  biliyoruz . Bu kökeni 
daha çok LGBT	+'ya anlataca�z , na-translara  ve 
heteroseks ellere  de... # nk  bu sistem  onlar  da 
köleleîtirdi. Kendi iktidarlar onlara snrlar çizdi ve 
onlar özg r bir yaîamdan uzaklaîtrd. Bu da kendi 
gerçekli�ine  yabanc  bir  toplum  yaratyor . 
Heteroseksizme  karî  m cadele  t m  toplumun 
özg rleîme m cadelesidir.

"zel  m lkiyet  sistemi  kendi  varlk  zeminini 
korumak için baîta LGBT	+'lar olmak  zere t m 
halk kitlelerine  karî  bir savaî  y r tmektedir . Bu 
savaî  faîizmin  oldu�u  yerlerde  açktan 
y r t l rken , burjuva  demokrasisi  içinde  sinsice 
y r t lmektedir . Trans  katillerine  verilen  son 
derece  d î k  cezalar  bunun  en açk  örne�idir . 
Yine gerçek îu ki, insanlarn  cinsel yönelimleri  ve 
cinsiyet  kimlikleri  nedeniyle  u�radklar  îiddet  ve 
ayrmcl�a  karî  g venebilecekleri  sa�lkl  bir 
mekanizma  yok . Baz  burjuva  demokrasilerinde 
varmî  gibi gör nse  de aslnda  olmad�n  birçok 
örnek durumu açkça gösteriyor. 

Sorunlarmzn  kayna�  olan  bu  sistemde 
gedikler  açmaya  çalîrken , bize  karî  her  t rl  
ideolojik  politik  silahn  yan  sra  fiziksel  gerçek 
silahlarla  da  savaîan  bu  sistemi  ykmay  neden 
d î nm yoruz? Neden ço�unlu�umuz bu sistemin 
gerçekli�ini görmezden gelirken devrimcilere karî 
y r t len anti-propagandann etkisi altna kolayca 
giriyoruz ? Bunun  nedenleri  açktr . 	çimizdeki 
d îman , yani  t m  toplumsal  kodlarmza  n fuz 
eden bireyci sistem. LGBT	+'lar olarak bu kodlar 
krmak ve y z n  devrime dönerek öl ms zleîen, 
kitlelerin  kurtuluîu  için  cann  feda  etmekten 
çekinmeyen  yoldaîlarmz  örnek  almak 
zorundayz. 

Sadece geçmiîte de�il, bug n de LGBT	+'larn 
bu sorumluluklar   stlendi�ine  dair örnekler  var. 
TQILA  (The Queer  Insurrection  and Liberation 
Army /Queer  Ayaklanma  ve Kurtuluî  Ordusu ) 
Rojava'daki LGBT	+ silahl öz savunma g c yd  
ve  d nyann  dört  bir  yanndaki  LGBT	 +'lara 
silahl  m cadelenin  kendileri  için  bir  olaslk 
oldu�u  yön nde  g çl  bir  mesaj  gönderdi . 
Uluslararas  alandaki  etkisi  çok g çl yd . Ancak 
Rojava  içinde TQILA kendine  bir yer bulamad . 
Kadn  devrimi  ile  ileriye  do�ru  b y k  admlar 
atlmî  olsa  da , yol  hala  uzun  ve  ataerki  ve 
heteroseksizm  bölgede  hala  g çl  ve  bu  g ç 
TQILA'ya gör n r bir îekilde saldrd. 
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Filipinler'de ayrca Filipinler Kom nist Partisi (CPP
) liderli�indeki  Yeni  Halk  Ordusu  (NPA ) 
önc l � nde  g çl  bir  LGBT	 + silahl  direniîi 
gerçekleîmektedir. CPP ve NPA, XX. y zyldan bu 
yana heteronormativiteye  karî m cadeleyi  açkça 
desteklemiî  ve  geliîtirmiîtir . CPP , kitlelerin  ve 
LGBT	 + 'larn  ayr  olmad�n , aslnda  ayn 
olduklarn  ve bu birleîik  m cadele  sayesinde  t m 
ezilenlerin  en  g çl  îekilde  ayakta  durdu�unu 
açkça göstermektedir. 

     Marsha  P. Johnson  ya da Dilek  	nce'yi devlet -
polis-çete iîbirli�ine  karî  koruyabilecek  silahl  bir 
g ç  olsayd , belki  de yoldaîlarmz  bug n  hayatta 
olacaklard  ve yaptklarndan  çok  daha  fazlasn 
yapyor  olacaklard . Kentsel  dön î m  bahanesiyle 
da�tlan  gettolarmzdan  ayn  devlet -polis -çete 
iîbirli�i  ile  atld�mzda  kendimizi  koruyacak 
özsavunma  g çlerimiz  olsayd  bug n  durum  çok 
daha  farkl  olurdu . Hem  sivil  çeteler  hem  de 
do�rudan  kolluk  kuvvetleri  aracl�yla  her  t rl  
silah kullanmaktan  çekinmeyen bir iktidar varken, 
toplumsal  barî  sa�layacak  devrimi 
yapabilmemizin  tek  yolu  bu  durumu  tersine 
çevirmek için iktidar almak olacaktr. Bunu sadece 
LGBT	 +'lar  olarak  yapmamz  m mk n  de�il . 
Ancak  bu devrimlerden  çkar  olan  t m kitlelerle 
birlikte  yapabilece�iz . Bug n  K rdistan 'da , 
Filipinler 'de , Filistin 'de  söm rgecilerin  ve 
iîgalcilerin  kurîunlar  insanlarn  LGBT	 + olup 
olmad�n  sormuyor . Hatta  LGBT	 + kimlikleri 
özg rl k  hareketlerine  karî  îantaj  olarak 
kullanlyor . Heteroseksizmi  çkarlar  için kullanan 
ve daha  fazla  LGBT	 +'nn katledilmesine  neden 
olan  böyle  bir  sistemin  bizler  için  özg rl k 
olanaklarna sahip olmad� açktr.

Bu  sorunlar  ayn  zamanda  devrimimizin  de 
sorunlardr. Devrimciler bu nedenle özeleîtirilerini 
pratikte  vermelidirler . Devrimin  amac  sadece na-
trans  heteroseks el  halk  kitlelerini  özg rleîtirmek 
de�il , t m  halk  kitlelerini  özg rleîtirmekse  buna 
uygun  admlar  bug nden  atlmaldr . Program  ve 
t z kler hazrlanrken, savaî politikalar ve g ndelik 
politikalar   retilirken  LGBT	 + kitleleri  dikkate 
almak devrime yaklaîmak demektir. 

Sadece  genel  de�erlendirmeler  yapmak  ve asla 
derinlemesine  kiîisel de�erlendirmeler  yapmamak , 
sorunun  etrafnda  dolanmak , LGBT	+'lar sadece 
sistemin  ma�durlar  olarak  görmek , kiîisel  ve 
örg tsel  sorumluluklarn  görmemek , 
heteroseksizme  karî  m cadelede  özne  olmamak 
sadece devrimci m cadeleye zarar verir ve devrimi 
her  geçen  g n  erteler . Devrimci  g çlerin  hemen 
îimdi  devrimi  baîlatmas , iktidar  almas  ve 
d îmanlarn  parça  parça  yok  ederek  özg rl �  
örg tlemesi  gerekiyor . Heteroseksizmi  ele almak 
için  devrime  kadar  bekleyemeyiz . Ataerkiye  ve 
heteroseksizme  karî m cadelenin  yol boyunca her 
admda  verilmesi  gerekiyor . "nceki  devrimler 
bunun  neden  gerekli  oldu�unun  örnekleriyle 
doludur. 

Bu yazy “devrimcilerin  LGBT	+'lara, LGBT	
+'larn  da  devrimcilere  ihtiyac  var ” îeklinde 
bitirmek istemiyoruz . Bu faydac bir yaklaîm olur. 
"zel  m lkiyet  sistemini  ve heteroseksizmi  do�ru 
alglamî biri bu t r faydac yaklaîmlarn ksa ya da 
uzun  vadede  mutlaka  zarar  verece�ini  bilir . Bu 
nedenle  LGBT	 + kitlelerin  halk  kitlelerinin  ve 
devrimci  savaîn  bir  parças  oldu�unu , 
heteroseksizmin  ise  bu  sistemin  temellerinden 
sarsmamz  ve ykmamz  gereken  köîe  taîlarndan 
biri oldu�unun altn çizmek istiyoruz. LGBT	+'lar 
fiilen  ellerine  silah  alp devrimci  savaîa  katldkça 
karîlaîaca�mz  sorunlar kolektif irade ve devrimci 
perspektifle  çöz lecektir . Elbette  LGBT	 + 
hareketinin  bug ne  kadarki  deneyimlerinden 
ö�renebilece�imiz  îeyler  ve  ortaya  çkmas 
muhtemel  sorunlara  karî  alabilece�imiz  önlemler 
var . Ancak  b t ne  dair  hazr  bir  reçete  sunmak 
oldukça  idealist  bir  yaklaîm  olacaktr . Savaî 
alanlarnda  bulunan  LGBT	+'lar olarak  biliyoruz 
ki  bug ne  kadar  sorunlarmza  nasl  yaîayarak 
çöz m  rettiysek gelece�e dair çöz mleri  de ancak 
daha fazla özneleîerek  retece�iz.
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