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Serpêhatiyên	 te	 yên	dijminatiya	 hevezayedî	 hene?	An	 jî	 ji	 nasên	
te	 kesên	 ku	 serpêhatiyên	 wek	 dijmanatiya	 hevezayendiyê	 jiyane	
hene?

Ger hun ji diya min ramanên wê yên di derheqê hevezayendîtiyê bipirsin 
bê guman wê bêje „tiştekî li gor sere (normal) nine“. Lê ev 8 sal e ku ew 
ji bi hevezayendiya min hevrû dibe.

Di	vê	mijarê	de	ji	dê	û	bavan	re,	ji	xwşik	û	birayan	re	û	ji	xebatkar	û	
karmendan	re	pêşniyareke	te	heye?

Ya berî her tiştî tê bira min ev e: di derheqê hevezayendiyê de zanebûn û 
agahiyên mîrovan pir kêm in.Ev rewş dibe sedema pêşdarazî û ramanên 
bi çarçove.Ez dibêjim ku bila xwe di derheqê vê mijarê de perwerde û 
agahdar bikin û di derheqê her mijar û babetê de ji hevezayendên derdora 
xwe pirsan bipirsin.

Dema	te	hevezayendiya	min	bihîst,	sedemên	te	hêrs	kir	çi	bûn?

Hilbijartin û tercîhkirina te ya zayendî(cînsî) çi dibe bila bibe ji bo min ne 
girîng e. Lê di derheqê mijarê de bi kesekî sêyemîn re peyivîn ne xweş 
e. Dema cîranê min tê cem min û ji min dipirse „birayê te hevezayend 
e an na?“ ez nizanim çi bersivê bidim. Ji dilê min bersiveke wek „na“ 

Di derheqê her mijarê de 
bêtirs pirsan bipirsin!
Dr. Berna Güroğlu, 31

Dema	cîranê	min	ji	bipirse	„gelo	birayê	
te	hevezayed	e?“,	ez	bi	çi	awayî	dikarim	
bibersivînim	ku...
Mehmet H. / 44 / Izmir / endamê sendîqa / bavê 
malbatê / xwedî birayekî hevezayend.

Pêşgotin

Di dawiya sala 2007an de me bi hevezayendên koçber ên ji Tirkiyê ne 
re çend rêzehevpeyvîn pêkanîn.  Li gel em ev çend salin ku dê vê mijarê 
de dixebitin jî encamên van hevpeyvînan me  ecêb û metalmayî kir. Me 
vê broşurê bi jêwergirên ji gotinên derheqê „nasnameyê“ yên lezbiyen, 
mêrên hevezayend û taranseksuelên ku beşdarî hevpeyvînan bûne, 
amade kir. Me navê broşurê kir „Dijî Homofobîka“. Di vî broşurê dehunê 
bibînin ku pirsên wek „Ez kî me?“, „Ez çi me?“ bi awayekî cûr be cûr 
dikarin bên bersivandin. Mixabin îmkan û derfetên me rê nadin ku em 
hemî hevpeyvînan biweşînin; ji ber vê yekê em ji beşdervanan lêborinê 
dixwezin û gelek spasên xwe yên ji dil carek din jî pêşkeş dikin.

Ger mîrov ya rastiyê bêje me broşura  „Dijî Homofobîka“ bi armanca 
derman û şîfayê amade kir; divê ev derman hindik hindik bê xwarin. Lê 
dîsa jî ger hun difikirin ku pêwistiya we êd zêde pê heye, hun dikarin 
broşurê bi carekî de bixwînin û ji heval û hogirên xwe re pêşnîyaz bikin. 
Dixwaze hêdî hêdi dixwaze bi carekî de bixwînin, hun ê pir zu jê kêr û 
feydê bibînin.

Ev broşur li gorî çarçoveya  „mafên wekhev yên Ewrupayê“  hatiya 
amadekirin. Ji bo alîkariya darayî(malî) em ji yekitiya Ewrupayê re zor 
spas dikin. 

Ger hun bixwazin dikarin vê broşurê ji navnîşana GLADT e.V. Kluckstr.11, 
10785 Berlîn, bi dest bixin an jî Tirkî, Kurdî û Almanîya wî ji malpera   
www.gladt.de wergirin ser qomputurên xwe.

Ger hun li tiştên ku tênegihiştin an jî bandoreke ne hesabkirî rast bên, 
hun dikarin bi me re têkevin têkiliyê û bi me re bişêwirin. Beşa me ya 
lêkolîn û pêşxistinê wê ceribînên xwe ji bo pêşerojê  di warê amedekirina 
berhemên rezîstansê de bi baldarî binirxîne û bikarbîne.
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Gotina	dawî...

Xwesî em bêtir nêztirî hevdû bûna. Me bikaribûya bê veşartî xeberdin, 
helbet di cî û dema xwe de...

Ger	ew	jî	wekî	te	be,	ez	dikarim	
bipejirînim
Yaman F., 29, Tirkê Hamburgê, Misilman, şoforê 
otobozê, biramariyê wî hevezayend.

Dema	min	got	ez	hevezayend	im,	tu	bi	çi	awayî	fikiriyî?

Ez bi vî awayî fikirîm: „birayê min, canê min bi min re tinazî dike“. Bi rastî 
dihat bîra min jî. Min hertim hevalên te yên mêr nasdikir, tenê hevaleke 
te ya keç jî tunebû, ango hebûn jî, lê ne wek hevalên rastîn ên keç bûn. 
Dîsa te qet bi min re di derheqê jinan de nedipeyivî, min jî ber vê yekê 
guman dikir.

Hebûna	kekekî	te	yê	hevezayend	ji	bo	te	tê	çi	wateyê?	

Ji bo min tu wateya wî nine. Ango ez bi te dizanim û ji te hez dikim. Çi dibî 
bibe ne di xema min de ye. Di encamê de tu kekê min î.

Bi	rastîn	jî	ne	di	xema	te	de	ye?

Ez çi bikim ku tu hevezayendî. Jiyana te ye, min têkîldar nake. Marî(uvey)  
be jî tu kekê min î, çawa be em 9 meh di heman zikê de man. Bi ya rastî 
tiştek seyr e, dema ku mîrov difikire mêr bi te tiştek dikin an jî beravajê 
wî. Ez çi bizanim dema ku li ser têkiliyên te yên bi mêran re difikirim.... 
Têbigihîje canê min tiştekî seyr û ecêb e, kengê dest pê kir ku?

Paşiyê	dest	pê	nekir,	hertim	wisa	bû,	ev	tişt	paşiyê	nabe	ku....		

Wek mînak têgiştina min a vê tiştê pir dijwar e. Ger tu ji min bipirsî di serî 
de na paşîyê dibe, wekî mînak li du rasthatina tecawûzê dibe. Me hertim 
wisa bihîst; mîrovên reben yên qurbanên tecawûzê ûhw...Lê ez wisa 
dizanim ku yê te ne wisa ye. Çendî ji ber ku em jî normal -hetereseksuel- 

derbas dibe, lê ez dizanim ku ev bersiv derew e û ev jî tê wê wateyê ku 
ez ê li ser navê te derewê bêjim. Ji ber ku ez naxwazim li ser navê te 
derewê bêjim vê pirsê bi awayek erênî dibersivînim.Û ji dilê xwe hêviya 
wek xwezî pirseke din jî nepirse derbas dikim.

Parastina	min	çima	ewqas	dijwar	e?

Ya dijwar parastin an jî ne parastin nine; têgihiştine.Bi gotineke din 
pêhesîn hîn rastir e. Belê ya ji bo min dfjwar e; têgiştin û pêhîsin e.Bi 
salan e ku ez ji bo mafê mîrovan, ked û azadiya takekesî tekoşîn dikim. 
Di encama vê pêvajoyê de tewş û gêjbûna min a li hember vê rewşa te ji 
bo min tişteke nû ye.Ango min herdem ji bo mafên kesên din tekoşîn kir, 
lê dema behsa rewşa birê min dibe ez dihê cihê xwe de dimînim.

Gelo	li	gorî	te	sedema	ev	tewşbûnê	çi	ye?

Ger mîrov rastiyê bêje, wisa xuya dibe ku di derheqê vê mijarê de 
agahiyên me  pir kêm in; carek em bi xwe nizanin ka kî ye hevezayend 
û hevezayendî çi ye? Dema tê serê me jî em di heman demê de ji tirsan 
çerx dikin. Rastiyeke heye; em ji tiştên ku pê nizanin ditirsin û dema 
van tiştan tên serê me jî em gêj û tews dibin, ma ne wisa ye?  Ji aliyê 
din ve jî bi min wisa tê ku min di navbeyna hevezayendiya te û îhtimala 
hevezayendîya xwe de têkîliyeke navajo (içgudusel) bi bîr anî. Çendî em 
bira ne, tu zanî gotineke wek „ji heman rehê tên“ heye. Bi rastî tiştê ku 
naçe xweşiya min ne hevezayendiya te ye, têkiliya min a bi mijarê re ye. 
Dibînî dema mîrov dipeyive li çi tiştan tê werqilîn.

Birajina	(bûka)	min	vê	rewşê	çawa	nirxand?

Ew ji vê rewşê kêfxweş dibe, wekî ku ev rewş cihêtîyekî dide wê; belê di 
malbatê de hebûna hevezayendekî wekî cihêtîyek dinirxine, ango çawa be 
ne ji malbata wê ye (dikene).Wek mînak dema birarzê te ji hevezayendiya 
te haydar bû zêde şaş nebû. Tenê min dixwest ku di derheqe vê mijarê 
de cara yekemîn bi te re bipeyive. Tu ne li balê bûyî û me nizanibû ka em 
jê re çawa bibêjin. Me  hin gotinan di devê xwe de wek benîşt cûdand, lê 
wî fehmkir ku em dixwazin çê bêjin. 

Belê	hun	endîşe	dikin	ku	ew	ê	jî	bibe	hevezayend?

Wisa bibe jî ew dijwariyên ku ez texmîn dikim te kişandine ew ê nekşîne. 
Çawa be êdî li ser vê mijarê tê peyivîn, ango şansê wî yê piştgirî girtinê ji 
dema te zêdetir e. Endîşeyeke min a zêde tune, lewra bi xêra te êdî em ji 
vê mijarê re ne xerîb û dûr in.
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Carna mîrovên derdora min dipirsin „ger lawê te hevezayend be tê çi 
bifikirî?“. Ez dibêjim ger ew dilşad û bi xwe re lihevhatî be, ji bo zayendiya 
wî û şêwe jiyana wî ne giring e.

Min heta niha jê dê û bavê xwe re behsa hevezayendiya xwe nekiriye. Lê 
ez dizanim ku ew pê dizanin.û di derheqê vê mijarê de qet napeyivin. Ez 
hevezayendiya xwe vekirî dijîm; kesên ku bixwazin bibînin dibînin, yên 
din hema bila canê wan sax be!

Ez ji gotinen serokê şaredariya me birêz Wowereît jêwergirek digirim û 
dibêjim: „Ez lezbîyen im û wisa baş e.“

Evînî	û	dildarî	jiyanê	dişimitînin	û	
hêsantir	dikin,	„Ez	heme	û	li	vir	im“. 
Suzan Nevin Girginer, Psîkolog; Psîkoterapîst, 
Izmir / Hamburg / Berlin.

Kengê	te	ferq	kir	ku	tu	yeka	ne	ji	„rêzê“	yî?

Hê di çar saliyê de di destên min de mîlên tenteneyê, şîşên hunandinê, 
hêrî û tistên hunandî hebûn. Di neh salîyê de wek tehma xwariên ku diya 
min dipijand nebe jî min xwarin çêdikir û ez bûbûm wek pîsporê mitbexê. 
Lîstikên zaroktiyê ya ku min herî pir jê hezdikir, bi hevalên xwe re malok 
lîstinbû, di lîstikê de rola min hertim „dayik“ bûn û zarok zayîn bû. Ez wek 
zarokên keç paqij, xwedikirî, bisîstem û jêhatî bûm. Mêvanên ku dihatin 
malê bi gotinên „maşslah wek keça ye“ pesnan li min dikirin. Pesnên wan 
min gelekî kêfxweş dikir. Di dema dibistana navîn û lîseyê de hîn jî ez ji 
bin çoka diya xwe dernediketim, min gotinên diya xwe guhdarî dikir. Bi 
derdora xwe re lihevhatîbûm, min peyvirên xwe baş pêk dianî. Demên 
lîseyê jî wisa bû, hevalên min li kûce û kolanan bi futbolê dilîstin, diçûn 
sînemê, tolazî dikirin ez jî wek xanim û xanimokan bi tentene, mitbex û bi 
dersên xwe mijûl bûm. Hertim dihatim pesn û rûmetdar kirin.

Bi	xamatiya	xwe	ve	tu	bi	tiştan	hesiyayî	an	na?	

Bi rastî salên zanîngehê jî tiştek neguheri. Serkeftin, pêşketina 
entelektueliû di rêya jiyanê de bilindbûna derenceyan...Jiyaneke 

in lê tiştên ku ji sedemên mêranîyê zêdetir tu  tiştekî taybet me nekir. Lê 
ger tu êrîşê tecawûzê hatibî ew tiştek din e helbet.

Ez	ê	tiştekî	dinê	bipirsim,	ger	rojek	lawê	te	bêje	ez	hevezayend	im,	
wê	helwest	û	bizava	te	çawa	be?

Ahoo helbet ev tiştekî din e. Wekî minak ger li kuçan kîr û qûna xwe veke, 
porên xwe ji kokê de jêbike  û pantorên çerm li xwe ke û tiştên seyr çêke,  
wê demê ez ê  nehêlim têkeve mala min. Lê ger wekî te bibe xwedîwekîl 
ez difikirim ku dikarim bipejirînim. Him tu apê wî yî, tê ji destê wî bigrî û 
alîkariyê bikî... Lê divê ez vê jî bi mîsogerî bibêjim; dilê te çi dixwaze bikê 
têkilî nabim, lê xwe ji paş re nede, mîrov xemgîn dibe...

Pîr	û	kalê	min	jî	lezbiyen	in?	 
N. Kılıç, 34, Kurdeka super entegre bûye, dê, Jina karmend, Lezbiye.

Dema ku cara yekem dilketî bûm 28 salî bûm. Ev dildarî min qet şaş 
nekir. Hevalên min ên heve zayend hebûn. Ji ber vê sedemê û ji sedema 
derdora ku ez di nav de dijiyam, Fikir û ramanên min ên di derheqa 
dildariya di navbeyna heman zayendan de tê jiyan, hebûn. Û dikaribûm 
biwezînim ka ev kinc li min tê an an.

Disa jî dema min hevezayendiya xwe rave kir heval, xwişk û birayên min 
dilnerehet bûn.

Şaşû metalmayî man ku jineke wekî min delal û rind çawa dibe ku bi 
careke de xwe wek lezbiyen dinasîne.

Nikaribûn ku min têxin nav qaliba lezbiyeniya ku di serê wan de ye.Li gorî 
wan qalibek lezbiyeniyê hebû: jina por kin, jina li xwe baş nanêre, jina ji 
mêran nefret dike û şerxwaz.

Lê li gel min van taybetiyan nedidîtin. 

Lawê min wê demê 1,5 salî bû. Helbet lezbiyeniya diya xwe neşopand. 
Li beravajî yên din ew herdem min wek lezbiyeneke dît û bi vê rastîyê ve 
mezin bû. 

Carna pirsên wek  „dayê pîr û kalê min jî lezbiyen in?“ dipirse. An jî meraq 
dike da ku carek dinê jî ez ê bikaribim bi mêrek re bijîm, wek mînak dibêje 
ger ew mêr Miçael Jackson be jî.
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Dildarî ji destên min girt min kişand ber vî xwe.Cesareta dildariyê di nav 
wê de ye, bi  hêza xwe min jî bi xwe re kişand. Ji wê rojê pê ve dildarî 
rêberê min bû! Ez êdî baştir dikaribûm bikevim bin barê zehmetiyên dinê. 
Êdî qet xema min nebû ku wê li ser min çi bandorê bike. Ka bifikirin, gelo 
çiqas  pir girîng e gotinên wê mîrovê ku ji bo min wek xwedayê Babîlê bû. 
Êdî ji bo min ji bilî wî kesî qet tiştek ne girîng bû. Kî çi digot, kî çi difikirî 
û çi hîsdikir.

Dema dildarî li zingila deriyê mîrov dixe, mîron hêsantir dibe wek xwe. 
Belê jiyan encex bi qasî dildarîyek giran û bê însaf dibe. Ji wî pê ve jî 
tiştek tune...

Hun	dixwazin	li	hemberî	we	çawa	
helwest	bê	girtin,	li	me	jî	wisa	binêrin	û	
wisa	helwestê	nîsandin
Gülay Akın, 35, Ji Berlinê, Bi eslê xwe ji Tirkiyê ye, 
hunermenda jiyanê, banûyeke maço, lezbiyen

Ez ceribandina xwe ya yekemîn a hevezayediyê bi  dotmama xwe re 
jiyam. Têkiliya me ya dildarî çend sal berdewam kir, li gori min wateya vê 
rewşê ne min û ne jî wê dizani bû. Hevalên diya min ji derdorê cûr be cûr 
pêkdihatin.û di nav kesên ku dihatin mala me jinên ku ji jinan hezdikirin jî 
hebûn. Ji ber vê yekê hevezayendî ji min re ne tiştek biyanî bû. 

Bi mêran re jî têkiliyên min ên zayendî çêbûn; lê hêz û bandora jinan 
hertim tiştekî pir cihê bû. Evîndara min a yekemîn hîn di 9-10 saliya min 
de hevala diya min Liesel bû. Jineke Alman bû. Çavên wê şîn bûn, porên 
wê dirêj û kej bû. Kena wê ewqas germ bû ku... Zimanê tirkî bi devok 
dipeyivî. Ez a 9-10 salî her ku ew devê xwe vedikir diheliyam û diçûm..

Ez dildariya xwe ya lezbiyenî ya rastîn jî di 23 saliya xwe de jiyam. Min 
xwe şaş kiribû pêşî. Çendî ez bi salan bi mêrekî re jiyabûm. Gelo çima 
dîsa jineke ketibû jiyana min. Pi neajot  vê pêvajoya şaşbûnê., li gel hemî 
lêpirsîn û nirxandinan min dît ku ez bi rastî jî dildar im. Ya herî girîng jî 
ev bû. Min vê rastiyê pejirand; ya girîngtirîn jî ew bû ku min xwe, hevala 
xwe, têkiliya xwe pejirand. Li kuçe û cîyên vekirî jî jiyam, bi heyecan û bi 
agirê cîvaniyê û bi awayekî fîtker ...

monoton a di navbeyna dibistan û malê de berdewam dikir. Dema mîrov 
ji derve de mêzedikir wekî mîrovekî ku ji bo kenîn û kêfxweşîyê lê dihat 
gerîn, mîrovekî pir bikêf, mîrovekî ji aliyê herkesî ve dihat pejirandin. Lê 
zayendiya vê mîrovê qet tunebû li holê.  Kes ne dipirsî çi bûm ez û kî 
bûm ez. Ew ji pirsînê ditirsiyan û herhal ez ji ji tirsên wan ditirsiyam.. Li vê 
cîhana mezin jiyana ku min didoman bi rastîn wek jiyana zîndanê bû.

Bi	vî	reşbînî	û	bêhêviyê	çareserkirina	pirsgirêkê	dijwar	bû.	

Ez rojeke dildarê yekî bûm ku wek hîvê dibiriqî û ne dişibiya tu kesekî 
din; mîrovekî pir cihêreng û delal, wey xwedêyo! Hemû aramiya min ji 
ser min çû. Demeke wisa dest pê kir ku hundirê min bi bêaramiyê bi êş û 
tehlî dagirt. Ji aliyekî ve xwesteka ditina wî ji aliyê din ve jî ew refleksên 
ku bedena min dîl digirt.. Ev jî ne bes, bi ser de jî bahoza ku di hundirê 
min de diqewimî û tirsa ku rewşa min ji aliyê kesên din ve jî were zanîn. 
Min dixwest bila „tenê û tenê“ ew pê bizane. Û ji bo vê yekê min hewl dida 
xwe. Dîsa ji aliyekî ve xwe wek pêkenok dîtin û rewşa xêvîkiyê û li hêla 
din jî ji xwe pirskirinên wek: „ev çi rewş e xwedayo?“, „lê ew  nabîne“, „na 
lê“, axaftinên xwe bi xwe, gilû gazinên cûr be cûr...

Dev ji kesên din tirsînê berde êşkenceya ku min bi xwe dikir... Ev dildarî 
çi hesteke sawdar bû! 24 salî me û ev yekem care ku êdî ew kesê ku xwe 
nasdikim nîn im. Tiştek bi min dibe, hizir dikim ku her diçe delaltir dibim. 
Neynik êdî him dost in û him jî dijmin in. Demek pir delal im û demek 
jî mîn Hadesê ku di çemên dojehê yên bin erdê de bi berdêla zêrekî 
giyanên miriyan diherikîne, wisa tarî me. Pir zêde li neynikê dinêrim. Li 
gel ku ez ewqas ji xwe direvim jî, ez dibêjim qey cara yekemîn e ku ewqas 
nêzî xwe dibim.

Bandora	ferqkirina	xwe	ya	dildarbûnê	li	ser	te	çawa	bû?

Ez wê demê têgiştim ku bi rastî jî ez tenê bûme, bedêla ji xwe revinê 
tenêbûyek pir kûr  a ez tu car pê nehesiyabûm. Bi rastin ji ber tirsên 
xwe hertim min xwe veşartiye. Bi gotineke din lîstika veşartokê, lîstika 
„netirsîn, ez tuneme!“. Lê belê rastî ne wisa bûye. Qe nebe li du wê 
dildariyê nebû. Ez jê ditirsiyam ku dema ji hezkirina min haydar be wê du 
kulmik li ser rûyê min xe.Ax ew çûyin û hatinên ku mêjîyê min nerehet 
dikir, ax ew ezebên û xemgîniyên ku min dikişand, ax ex êşkenceyên li 
min dihat kirin... Qe nebe di hundirê xwe de du kes bûm êdî ez; li dewsa 
xewnereşkan min xewnên xweş didît, xeyelan çêdikir. Êdî girîn bêwate 
bûbû, lewra armanceke wê hebû. Tehma êşê jî ez fêrbûbûm êdî. Ez 
dibûm mîrov, êdî bimirima jî ne xem bû.
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klasîk. Wekî ku kesên din difikirîn min jî digot qey ev rewş pêvajoyeke 
miweqet e. Ez niha têdigihîjim ku min carna hewl daye xwe ji bo karibim 
rewşa wê veguherînim. Helbet ev kiryarekî bê wate ye, gelo ew ê destur 
bide tiştekî wiha! Ez çi bikim, min jî di dilê xwe de veşart lezbiyenbûna  
xwişka xwe. Ez nikarim bipejirînim, ji bo pejirandinê divê min bawerî 
bi şiklê wê ya jiyanê bikira. Lê belê ez difikirim ku ev rewş li beravajî 
xwezayê ye. Zayina zarokan a bêbexşîna spermê,  ji evîna du mirovên ji 
hev hezdikin û ji wê dema razdar (mîstîk)  pêk hatî...

Her çendî ez dizanim wê gotinên min civata hevezayend rabe ser piyan lê 
ger hun ji min bipirsin, bihevrejiyan mêrekî û jineke divêt..

Lawê min 8 salî ye û nizane ku xaltiya xwe lezbiyen e. Gulay çend car ji 
min pirsî da ku ez ji çi ditirsim. Ez berî her tiştî dixwaim nirxên xwe fêrî 
lawaê xwe bikim û wek diya wî dixwazim wî biparêzim. Dema têbigihije 
ka hevezayendî çi ye, ez ê jê re rave bikim.(Keça min hîna 7 salî ye, ji 
bo wê tiştekî divê bê ronîkirin tuneye). Tirsa min ew e, ku lawê min pir zû 
hevezayendiyê binase dibe ku bixwaze biceribîne. Ger bibe hevezayend 
bê guman ez ê li gel wî bim. Lê ya rastî ez naxwazim vê rêyê hilbijêre...

Her ciqas ez hevezayendiya wê ne ecibînim jî, ez ji Gulê hezdikim û jê 
re rêzdar im. Ew ji bo min tenê ne lezbiyen“ e. Ew hunermed e, xwişka 
min, hevala min, xaltiya zarokên min, hemraza min û ji bo min hin pir tişte 
e. Li gor min. divê mîrov herkesî wek mîrov bipejirîne jê re hirmet bike. 
Pirsgirêk û tiştên mayin mîrov dikare bi awayekî çareser bike.

Hun wisa bibin û dev ji şer berdin. Bîlesebe xwe mîrovên din 
nerawestînin.

Dayê,	 bavo...	 Ez	 bi	mêran	 re	 tiştên	 seyr	 û	 ecêb	dikim.
Ömer, 31, Tirkê Nurnbergê, Li Tirkiyê pastirmeker, ji Almanyayê

Ev salek e ez tenê bi serê  xwe dijîm. Dê û bavê min çûn ser dilovaniya 
xwe. Ez bûm hevezayend, lê min tercîh nekir. Belê ez bûm lê ev ne 
tercîhek e. Dema ku pêwîst bû, min rewşa xwe yek bi yek ji kesên derdora 
xwe re rave kir. Hinek ji wan difikirîn ku ez henekan dikim, hinek ji wan jî 
qet nedixwestin di derheqe vê mijarê de bipeyivin.. Ango  dixwestin ku 
hevezayendiya min nebînin. Hestê ku ez ji bo mêran hîsdikim perçeyek 
ji kesaniya min e; yên ku Omer him wek Tirk û him jî wek hevezayend 
napejirîne bila biçe dojehê...

Ya rastî tu car „pêvajoya vebûnê“ nejiyam. „Ez dildara jinekê bûm“ an 
jî „ez bi jinekê re bi hev re dijîm“ gotin tiştekî xwezayî bû, tê de tiştê ku 
bê dramatîzekirin tunebû. Xwişk, bira û hevalên min difikirîn ku ev rewş 
pêvajoyeke miweqet e û wê di demeke kurt de derbas bibe. Dîsa difikirîn 
ku helwesteka li gorî Gulay e. Çi helwesteke bê dawî ye ev.... 

Hîn jî li derdora min kesên ku nasnameya min a zayendiyê bi awayekî 
cîdî napejirînin hene.

Min çi ji wan e. Min çend car ceriband ku ji kesên wisa re hin tiştan rave 
bikim... Mêr an jî jin ferq nake, ya herî girîngtir dildarî û evîn e... Lê mixabin 
tênegihîştin û wê hîsziraviyê nîşan nedan. Ez jî êdî hewl nadim xwe... Ez 
jiyana xwe dijîm, hewl didim ku bibim wek xwe.  Armanc û niyeta min 
tuneye ku ez tu tiştekî înkar bikim. Ez ji jinan hezdikim, bi taybetî jî ji wê  
Lewra ew hevejiyana min e. „Xwe bijî, dildariya xwe bijî, jiyana xwe bijî 
-tiştê ku wê te bihêztir bike ev e“.

Ji ew kesên ku vê rastiyê fehn nakin re jî gotinenke min heye: „Ger hun 
hevezayendiyê fehm nakin -ji sedema ku li gor nêrina we ya dinê, li gor ol 
û baweriyên we û li gor kevneşopa we ne rast e- hun dixwazin li dijî we 
çawa helwest bê nisandan, li dijî me jî wisa helwestê nişanbikin!“.

Jêrenot: Ger niha diya min bijiya helbet wê ji sedema tunebûna zarokên 
min xemgîn bibûya,lê wê şêweya jiyana min bipejiranda, Ez ji vê yekê 
bawer im.

Ger	hun	ji	min	bipirsin,	li	gori	min	ji	bo	bihevrejiyanê	
mêr	û	jin	divên. 
Tülay, 32, Tirka ji Almanyayê, dê, jina karmend, hetereseksuel, 
rewşenbîr- Lê disa jî kevneparêz.

Dema ku xwişka min ji min re rave kir ku bi jineke re dijî, ez wisa fikirîm û 
min got: „Çi dizanim, ger tu pê dilşadî“. Ramanê min ê duyemîn jî ev bû: 
„Tenê ev kêm bû ji serê me, ahaa ji te re Gulay“. Çima divê tim cihê be 
ku? Di derheqê mijarê de du ramanên min hene Yê yekemîn. Dilşadiya 
xwişka min e, çi bi mêrekî çi bi jineke re. Bes bila zerarê nede kesî. Ez ne 
li dijî jiyana du kesan a zayendî me. Ev, ramana hêla min a rewşenbîr e.

Ramana min a duyemîn jî bi kevneşopî û kevneparêzî dinirxîne rewşa 
xwişka min. dixwaze ku mêr û zarokên wê hebin. Dildariya klasîk, jiyana 
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Pejirandin	tiştek	e,	piştgirî	tiştek	din.
C.Ç, 18, jin, heteroseksuel, xwendevan, agnostîk, 
zaroka keçik, xwediyê xwişkeke lezbiyen, 22

Ez dibêm qey ji sala 2004an ve. Di heman rojê de me barkiribû Berlînê; 
pêşî li Berlînê me hevdu naskir. Ji ber vê sedemê navbeyna me pir baş e.

Kengê	ji	te	re	hevezayendiya	xwe	rave	kir,	tê	bîra	te?

Duyemin roja hevnaskirina me. Ez bawer dikim ger fersendê bidîta wê 
roja yekem jî rave bikira (dikene). Dema got ez lezbiyen im, li gel me du 
hevalên me yên jin jî hebûn. Herkes bi helwesteke „cool“ ango bi xwînsarî 
nirxand, lê ez bawer nakim ku ji bilî min tu kes jidil bû.

Min jî cesareta xwe topkir û behsa serpêhatiyên xwe yên bi jinan re 
jiyame, kir.

Ji	demê	vir	ve	di	jiyana	te	de	tiştek	veguherî?

Hin tişt veguherî, belê tiştên erênî... Dirûstbûna wê ji destpêka hevaltiya 
me ve bawerî û nêzbûna min zêde kir. Ger ne wisa bûya, em nedibûn 
ewqas hevalên ji dil.

Dema	hun	di	rê	de	dimeşin,	tiştên	seyr	ên	ku	kesên	din	di	derheqa	
we	de	dipeyivin,	dibihîsin	an	na?

Hinek gotinan em dibihîsin. Bi hevrejiyana me naçe xweşiya pir kesî. 
Carna ji paş me gotinên wek „gelo ev lezbiyen in?“, „ya por dirêj jî?“ tên 
guhên min“. Ez li dijî helwestên wisa bê bizav dimînim. Wê demê tiştên 
ku mîrovên din di derheqê me de difikirin ji bo min ne girîng in. Ya girîng 
dostaniya me ye. Ez hevala xwe ya lezbiyen bi heteroyê venaguherînim.

Dema	xwişka	te	ji	te	re	got	ez	lezbiyen	im,	tu	çend	salî	bûyî?	

Bi rastî nayê bîra min. Dibe ku 14 salî bûm. 

Xwişk û birayên min hevezayendiya min ji hevalên min bi hêsantir 
dipejirînin. Tenê birayê min ê maço ji min re wisa got: „Jiyana te ya taybet 
min eleqeder nake! Bes bila hevalên min pê nehîsin“. Helbet li gor vê 
helwestê wê Omer jî wisa bifikire: „Malbata min girîng e an jî hevalên 
min?“ Lê ger mîrov rastiyê bêje, li gel her dijwariyê ez disa jî bi jiyana 
xwe kêfxweşim. Ger min bikaribûya hilbijêrim. Min ê disa jî jiyana ku dijîm 
bixwesta. Ez ji mêran hezdikim, mêr jî ji min- çi xweş!...

Ez tu car nafikirim da ku xwe veşêrim. Gelek hevezayendên ji Tirkiyê ne,  
ji ji civatê ditirsin, xwe vedişêrin. Hinek ji ewqas ditirsin ku bi daxwaza 
dê û bavên xwe bi jinikek re dizewicin. Ev kiryarî yekcarî ji rê derketine. 
Gelo çima wê ji civatê bê tirsîn? Tu ciqas xwe veşêrî wê ewqas bikevin 
dû te! Tu çi yî wisa jî xuya bike! Hun li Almanyayê dijîn -vekirî û bihêz bin! 
Hevalekî min ê ji Nurenbergê rewşa xwe bi van gotinan ji dê û bavê xwe 
re rave kiriye: „Dayê, bavo ez bi mêran re tiştên seyr û ecêb dikim û van 
tiştên ku ez dikim pir diçine xweşiya min. Dema wê hat ku  ez ji we re 
bêjim ji min nevîyek hêvî nekin û nexwazin. -Ez hevezayendim û hevalê 
min ê mêr jî Alman e“. 

Malbat bi van gotinan şaşbaz (şoq) dibe, lê dîsa jî rewşa wi dipejirînin û 
li gel lawê xwe radiwestin. Ya herî sewr ew e ku lawê wan heta niha jî 
ditirse rewşa xwe ji hevalên xwe re rave bike. Çiqas bûyereke pêkenok e, 
ne wisa? Dê û bav, xwişk û bira ez bang li we dikim: Her çiqas hun li gel 
zarok, xwişk û birayên xwe bin, ew ê jî ewqas li gel we bin.

Ji bo Omer çi girîng e hun pê dizanin? Ji bo min karê min û hevalên ji min 
hezdikin, pêwist in. Ez li şîrketeke herî mezin a Almanyayê dixebitim. Li 
du perwerdeyiya bazirganiyê, ango 16 sal e ku ez li beşa alavên malê 
dixebitim. Karmendê min ji karê ku ez dikim pir kêfxweş e. Demeke berê 
min terfî kir. Di serî de tu kesî hevezayendîya min nepejirand, lê min qet 
veneşart. Heta van demên dawî karmendê min ji bo min navbendîtiyê 
(çopçatanî)  ji kir. Ji ber ku tiştên ez di odeya xwe ya razanê de dikim ji 
yên kesên din  cihê ne, çima ez ê xwe veşêrim ku? Ger hun ji Nurnbergê 
bin hun ê têbigihijîn. „So a Gasçman“ ( ango çi tekilî heye?)...

Ez	hevala	xwe	ya	lezbiyen	bi	tu	heteroseksuelê	
venaguherînim! 
Sevim, 23, misilman; ji Ewrupayê, xwendevan, heteroseksuel

Hevala	te	ya	herî	baş	lezbiyen	e,	hun	hevûdu	ji	kengê	ve	nasdikn?
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Di	dorhêla	kar	de	şikil	û	xuyanîbûn	çiqas	giring	e.

İpek İpekçioğlu, DJ 

Şikil û xuyanîbûn girîg e, him jî pir girîng. Hejmarên 
lezbiyen, gey, bîseksuel û transseksuelên li dorhêlê xuya 
dibin ewqas kêm e ku...Mîrovên ku ji aliyê kesên din wek 
mînak bên nirxandin pir girîng in. Pêwistî bi mîrovên ku 
normal nayên xuyakirin û ne li gor nirxên civatê ne jî 
heye. Ku ev mîrov bikaribin ji rastî û pêsketinên nû re 
pêşengî bikin.

Koray Yilmaz Günay, Werger 

Li ciyên ku ez dixebitim hevezayendiya xwe venaşêrim 
û ji herkesî re dibêjim ez hevezayendim.  Ne hewceye 
ku ez veşartok bilîzim.Dema hevalê min ez pê re dijîm 
ltelefonî min bike, dixwazim kesên ku bi min re dixebitin 
bêjin hevalê te yê jiyanê li te digere. Lewra ew ji bo 
kesekî ji rêzê nine.

Berna Güroğlu, Psîkolog-Doktor 

Ez tu car naxwazim  xeyal bikim da ku rojek mecbûr 
bimînim lezbiyeniya xwe veşêrim. Heta niha pêwistiya 
min bi tiştek wisa nebû û tu pirsgirêkê jî nejiyam.  Lê ne 
hewceye ku mîrov herdem û li herderê lezbiyeniya xwe 
bilêvbike. Li gorî min ev tiştekî ne ewqas pêwîst e.

Tünya Özdemir, Dizayner 

Li gori min xuyabûn tenê li ciyê kar na li hemî qadên 
jiyanê giring e. Lê disa jî carna ez ji bizavên neyênî 
ditirsim. Li gori ramanên min hevezayendi tenê li gor dilê 
zayendiya xwe jiyan nine. Di heman demê de divê mîrov 
nêrîn û awiîrên dewlemend û pir rengî bi civatê bide 
qezenckirin.Bi vî awayî mirov dikare di nav civateke pir 
rengî jiyaneke ava bike ku herkes tekilîyên xwe bi evîn 
û rêzdarî bidomîne. Ancex di civateke wisa de herkes 
dikare jiyana yên din bipejirîne.

Tu	şaş	û	metalmayî	bûyî	an	na?	Tê	bîra	te?

Ji ber ku min rojenivîsên wê bi dizî dixwend şaş û metalmayî nebûm. 
Jiyana wê ya taybet jî ewqas ne veşartî bû. 

Bizava	te	çawa	bû?

Berê min bawer nekir. Lê herçû têgiştim ku cîdî ye. 

Îro	têkiliyên	te	bi	xwişka	te	re	çawa	ne?

Ez nikarim bêjim ku têkiliyeke me ya baş heye. Lê sedema têkili 
nebaşbûnê ne tenê bi serê xwe hevezayendiya wê ye. Pirsgirêkên me 
yên ji hevezayendiyê pir cîdî jî hene û nayên çareserkirin. Lezbiyenbûna 
xwişka min pirsgirêkên di navbeyna me hene, ji bo min hêsantir nake.

Ger	 rojek	 xwişka	 te	 evîndara	 xwe	 bîne	 malê	 	 tu	 yê	 bi	 çi	 awayî	
helwestê	bigrî?

Her çiqas gotineke pir xweş nebe jî ez dikarim bi mîsogerî bêjim, ez ê 
pistgiriyê nekim. Bi ser de ez ê ji bo demek têkiliya xwe jî jê bibirim. Ez 
difikirim ku diya min wê nikaribe li hemberî bûyereke wisa li berxwebide. 
Ji ber vê sedemê hêja nîne...

Ango	sedema	helwesta	te	ji	te	zêdetir	ji	bo	armanca	parastina	dê	
ye,	ne	wisa?

Belê, bi îhtimaleke mezin wisa ye.

Çi	pêşniyarên	te	ji	keçên	ku	xwişkên	wan	lezbiyen	in	re	heye?

Nizanim, divê bipejirînin. Pejirandin tiştek e, piştgirî tiştek din. Ez dixwazim 
bibêjim ku ez lezbiyenbûna xwişka xwe dipejirînim lê piştgirî nadim wê.
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...Li gundê me jî yek hebû, me jê re digot kemalê bizengil. Dema em jin 
dihatin cem hev, bang lê dikir ew jî dihat ji me re direqisî. Pir baş direqisî, 
ez niha fehmdikim ku ew jî hevezayend bûye, çi heyf...

Çima	heyf?

Ma hêsan e cano, herkes pê tinazan dikir, ango ji ber ku ne wekî mêran 
bû, me cîdî nedidît.

Ango	çawa?

Nezewicî, bizengil were jorê bi zengil here jêrê, hertim wisa ma. Sala 
çûyin min bihîst çûye ser dilovaniya xwe, ez pir xemgîn bûm. Niha te jî got 
ez hevezayendim, ew hat bîra min. Lê niha her tişt bi pêş ket; tendirustî 
û tiştên din.

Tu	nafikirî	ku	ez	nexweş	im,	ne?

Dibe canê min, çima nebe? Sarbûnek ketiye nav we jinan. Ji zarok 
çênebûnê re jî çareserî heye. Lê heke tu dibêjî ev ne nexweşiye. Nizanim, 
tiştekî i gorî ola(dînê) me jî nîne.

Lê	tu	dizanî	her	mîh	ji	lingên	xwe	tê	daliqandin,	ne	wisa	ye?

Belê wisa ye lawê min, lê tu dizanî bîhna wî jî li her derê taxê belav 
dibe.

Ji	bo	pêşîlêgirtina	bîhnbelavbûnê	jî	divê	mîh	li	ciyên	vekirî	neyên	
daliqandin.

Ne hêsan e lawê min, me di jiyana xwe de tiştekî wisa nedît ku, Zekî 
Muren, ew jî hunermend bû. Ka ew ê ku kincên  li ser dîkê li xwe dikir bi 

Min	ji	xwe	hî	din	zarokiya	te	de	texmîn	
dikir	ku	tê	bibî	wekî	Zekî	Muren...	 
Gülcan A., 69, bi eslê xwe cîhu lê Misilmaneke 
xwedî bawerî, teqawîd, Li Hamburgê dijî, Lawê wê 
hevezayend

Yê	ku	pirs	nepirse	wê	nezan	bimîne! 
Fehmi, 29, ji zayinê pê ve jin

Hest û tercîhên min ên zayendî zorê dide min ku ez bikaribim xwe şîrove 
bikim. Kategoriya ez xwe tê de îfade dikim „mêrê tarns“ (ji jinîtiyê ber vî 
mêraniyê ango transeksuel) e. Ji ber vê yekê jî min navekî mêran li xwe 
kir. Tesbîteke din jî ev e: di nasnameyê de di beşa zayendîyê de „jin“ 
heye, lê mîroveke xwe nikaribe bi vê peyvê îfadeb bike.

Ez tu car nefikirîm ku amelîyat bibim. Dîsa difikirim ku tiştê ez û hevala 
xwe dixwazin em li gorî dilê xwe dijîn. Ev jî min dilşad dike.Peyama ku 
ez li vira dixwazim pêşkeşkim ev e: çi fantaziyên we heye bijîn. Hestên 
xwe ji ber çavên xwe dûr nekin. -Azadî ev e. Nekevin du hêviyên vala, tu 
kes ji we baştir nizane ku ji bo we çi baş e! Destûr nedin tu kesî da ku we 
bixapînin; vekirî bin durist bin û bi cesaret bin.

Şîreteke min jî ji malbat û hevalên hevezayenda re heye: tenê bi serê 
xwe têgihîştî xuyabûn ne bes e, divê di di warê pratîkê de jî bê bikaranîn. 
Ger tîştên hun bixwazin bipirsin hebe bipirsin. Yê pirs nepirse wê nezan 
bimîne.

Li	dorhêla	kar	dîmena	te	ciqas	girîng	e? 
Handan, 34, gerînendeya (midureya) dibistana seratayiyê

Ez li Tirkiyê li dibistaneke seretayî gerînende me. Ev tê wê wateyê ku 
li derê nûnera dewletê me. Divê ez jiyana xwe ya taybet û karê xwe yê 
dibistanê ji hev cîhê bikim. Lê ez ji rewşê nerehet û bêkêf nabim. Ez 
naxwazim kesên ku bi rastî pêwistiya wan bi min heye, bitirsînim.

Serpêhatiyên	te	yên	wekî	dijminatiya	hevezayendî	hene	an	jî	ji	nav	
nasên	te	kesên	ku	serpêhatiyên	bi	vê	rengî	jiyane,	hene.

Di nav rêvebiran de dijminatiya hevezayendî pirsgirêk dibe. Ez pir kesên 
ku hevezayendiya xwe vedişêrin nasdikim. Malbatên şagirtan bi piranî ji 
civata xizan in; ji ber ku bêperwerde û Roman in hertim rast li cihêdîtin û 
neheqiyan tên. Ev jî rastiyeke jiyana me ya hevbeş e. Dîsa jî dema em tên 
cem hev bi wan re ne li ser mijara biseksueliya xwe li ser perwerdekirina 
zarokan peyivînê tercîh dikim.
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leşgerî. Li nexweşxaneya leşgerî wê biçe beşa psîkiyatrî. Bi armanca 
tesbîtkirina homoseksueliya wî, pêşî wê pê re hevpeyvîn bê çêkirin.
Divên pirsên şexsî yên wek ji kengê ve bi mêran re tê razan, pere tê girtin 
an na, ger pere nayên girtin bi çi awayî debar tê bi dest xistin, tenê bi 
serê xwe an jî bi balbatê re tê jiyan, bên bersivîn.Paşê terapîstê leşgerî 
wêneyek bi „nexweşê“ xwe bide çêkirin. Divê „homoseksuel“ di wêneyê 
de xaniyekî ku tê de dixwaze bijî çêke, di vê wêneyê de li elemantên 
f^lîk tê gerîn. Ger xanîyekî di nav baxçên gulan de be û dorhêla wî bi 
kulîlkan xemalindî be wekî nîşana homoseksueli tê pejirandin.

Di demek kurt de rapor tê amedekirin.di raporê de bi awayekî zanîstî 
„nexweşiya  psîkoseksuel“ tê tesbît kirin, lê belê ji lijneya leşgerî re 
îspateke konkret û mîsoger divêt.

Paşê ji nexweş tê xwestin ku pêkanîna xwe ya seksa anal îspat bîke. 
Ji bo îspatkirinê jî divê hin wêneyên ku wî di pozisyona pasîf de nîsan 
dide, pêşkeşî lijneyê bike. Ev ne bes bi awayekî vekirî xuyakirina rû û 
pozîsyonên cûda sedema tercîhkirinê ye da ku baweriya lijneyê pê bê. 
Ev pêkanîn ji bo ji hev cîhêkirina kesên bi rastîn hevezayend û kesen ku 
dixwazin ji leşgerî kirinê  birevin û ji derewan xwe wek hevazayend rave 
dikin, e.  Mezringa leşgerî ev xwesteka xwe ya absurd bi van gotinên 
jorê şîrove dike. 

Mehê du car rojên înê piştî nîvro lijneya leşgerî dicive û namzendên ku 
ji sedemên nexweşiyê wê nikaribin leşgerî bikin diyar dike. Di nav wan 
de kesên pêpehnî, yên ji 130 kîloyê girantir, yên hişê xwe wendakirî û 
homoseksuel hene. Kesên ku li benda biryarê ne li ber deriyê odeya ku 
lê lijne dicive radiwestin û bi dorê dikevin hundir.

Dema kesê „homoseksuel“ dikeve hundir, pêşî rapora psikîyatrî tê 
vekolandin, paşê li ruyê mîrov li wêneyan tê nêrîn. Yek, du wêne têr 
nake hemî wêne bi baldarî û kûrahî tê vekolandin. Kesê di wênê de 
ye û kesên li hember lijneyê li ser piya radiweste heman kes e an na 
tê tesbîtkirin. Lijneya leşgerî ku her tim wek heteroseksuel tê hesibîn, 
şerm nake û peyvira xwe bi awayekî cîdî bicîhtîne.

Ger pêwist bibîne pirsan dipirse, wek minak dibêje „hun kesên homo 
guharan dikin kîjan guhê xwe, yê çepê an jî rastê.

Kesê ku homoseksueliya wî ji aliyê lijneya leşgerî ve were tesbîtkirin, 
li nasnameya wî ya leşgerî de wisa tê nivîsandin: „ Ji bo leşgeriyê ne 
lihevhatî ye“. Rapor û wêneyên wî dikevin nav dosya ku ji bo hatiye 
amadekirin. 

nexş û xemilandîbû. Hevezayendî nedihat bîra mîrov. Her çend me digot 
ew jî evdê xwedê ye. Niha her tişt pir zêde veguherî, Kî çi dixwaze bila 
bike, lê ne bi awayeke vekirî û ne li her derê...

Çi	dibe	wê	demê?

Binêre, ji zarokîya te vir ve min her tim ji dilê xwe derbas dikir û digot 
xwezî ev zarok wekî Zekî Muren nebe. Çawa be ez dê me. Ji dayikan tişt 
veşartin ne hêsan ê, lê min nedixwest ku tîştê ez pê dizanim bila kesên 
din jî bizanin.  Ji wekî lawîkê me jê re digot „bizengil“ nekevî ser lêvan û 
rezîl nebî. Devê xelkê ne çuwale ku tu bidûrî.

Çima	tu	xelk	û	alemê	dinêrî	ku?

Roniya çavê min, di dema de herkes bi hev re dijiya, kî çi dikir, kî çi digot 
ji bo me girîng bû û hinjî girîng e, em bi vî awayî mezin bûn. Hun niha di 
demek din de dijîn. Kiryarên hun dikin qet nakeve serê min. Lê dem dema 
we ye. Ez nimêja xwe dikim û peyvirên xwe yên olî bi cîh tînim; û tu jî ji 
min re dibêjî „ez hevezayend im“. Dem ev dem e. Ez dikarim ji dil bêjim: 
„ger guneyên te hene bila xwedê bibexşîne“ Xweş em hemû evdê xwedê 
ne, bi şeytan re tu karê me tuneye, ne wisa? Tu canê min î, lawê min î, 
di her karê de xêrek heye û ya baş xwedê dizane. Ji bilî vîya tiştek din 
nakeve ser û hişê min.

Leşgerê	herî	mezin	Mehmetçîkê	me

Dema min got ez naxwazim leşgerî bikim, diya min ji min re gotibû „min 
te ji bo  welat anî dinê“  Diya min jineke xwedî bawerî bû. Li deriyê tixubê 
nobet girtinê û welat dijminan parastinê wekî ku mîrov li Medînê li ser 
Tirba Hezretî Mihamed nobet girtinê, dinirxand.

Leşgerî war û ocaxa mêrîtiyê ye, ji nenûk heta eniyê mêr e. Leşgerî 
mêrên çalak û jêhatî dixwaze, mêrên ku ji aliyê zayendî pasîf bin wkî bi 
kêrê tiştek nayê dinirxine û davêje hêlekî. Hevezayendî ne li gorî asayên 
(normên)  artêşê ye. Li derveyî nirxên exlaqê û li dijî xalên dîsîplînê ye.

Divê çi bike ev kesê „homoseksuel“?

Ger yekê dema wî ya leşgerî were divê berê biçe şaxa leşgeriyê, 
homoseksueliya xwe rave bike û  bixwaze ku wî bişînin nexweşxaneya 
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Helbet di nav endamên me de oldarên xwedî bawer ên ku vê helwestê 
naecibînin hene, lê ev nayê wê wateyê ku hevezayendan bi nasnameya 
hevezayendî nasnakin.

Hun	dikarin	di	qomîteya	we	ya		rêvebiriyê	de	hebûna	hevezayendek	
bifikirin?

Daxwaza me ew e ku hevezayend bibin perçeyek ji rastiya civakî. Li gor 
vê rastiyê helbet di qomîteya rêvebiriya komela me de lezbiyeneke an jî 
homoseksuelekî dikare cîh bigre.

Dema	hun	serpêhatî	û	cerîbînên	xwe	dinirxînin,	li	gor	ramanên	we	
pêşniyar	 bikin	 ku	 dema	 em	 di	 derheqê	 hevezayendî	 de	 xebatên	
agahdarkirin	û	ronahîkirinê	bikin	divê	em	bala	xwe	bidin	ser	kîjan	
xalan?

Ma kesên ku di vê mijarî de pispor in ne hin in? Di derheqê vê mijarê 
de şertê yekemîn xuyabûna we ye. Di çarçoweya têkiliyên me yên dostî 
û hevaltîyê heta ku ji destê me were em ê piştgiriya we bikin.Lê divê 
dema hun xebatên agahdarkirin û ronîkirinê dikin bi baldarî û li gor nifşan 
bixebitin. Gelek mîrovên  kal ên xwedîbawer hene ku dema ji mijara 
hevezayendî tê behskirin bi helwesteke hesteyarî ravej digirin.

Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.
Paul-Lincke-Ufer 44a 
10999 Berlin-Kreuzberg
Tel:  +49–30–618 92 07  
e-Mail:  office@kkh-ev.de 
www.kkh-ev.de

Rapora kesê homoseksuel du nav du mehan de bi zerfekî fermî ji 
navnîşana wî re tê şandin. Ger kesê hevezayend bi malbata xwe re  dijî 
û hevezayendiya xwe vdişêre bi vê nameyê endamên malbatê jî ji mijarê 
haydar dibin. 

Di rapore de teşhîs: „nexweşiya psîkoseksuel,homoseksuelî“ ye. 
Mehmetçîk mîrovê mêr e, mêrxwas û egîd e; bi himzayendên xwe re şer 
dike, jê hez nake.

Bi	gelemperî	lezbiyen	li	derdor	nayên	
dîtin. 
Fevzi Aktaş, 36, zewicî, bav, endezyarê aborî, ji dinê 
re vekirî, bê ol lê ne ateîst.

Hun	 mezringeke	 ku	 koçberên	 Kurd	 yên	 li	 Berlînê	 temsîl	 dikin,	
li	diji	neheqiyên	ku	 li	 jin	û	hevezayendan	 tên	kirin	 tekoşînê	dikin	
Çavkaniya	vê	motofasyonê	ji	kuderê	tê?

Li gor ramana me divê hevezayend ji cîhêdîtin û neheqiyên di zagona 
tawan(ceza) û zagona şarezayê de hene, bên parastin. Bi gelemperî 
jinên lezbîyen him wek jin û him jî wek hevezayend ji cicatê tên bidûrxistin. 
Lezbiyenên ku di nav civatê cihekî xwe ya bî rûmet û bilind heye 
lezbîyeniya xwe vedîşêre. Yên venaşêrin hema hema qet tune. Û ev rastî 
rastîya hemî qadên jiyanê ye. Divê her kes jiyana xwe li gor dilê xwe û 
azad bijî û biryarên xwe yên di derheqe jiyana xwe de bi serê bide. Ji ber 
vê yekê em bi mezringên wek komela hevezayendên ji Tirkiyê GLADT bi 
hev re xebitin û piştgiriyê wek çalakiyên girîng dinîrxînin; piştgiriyê didin 
xebatên di warî de tên kirin.

Wekî	 hun	 dizanin	 çanda	 rojhilatê	 wekî	 çandeke	 maço	 ye	 ku	
hevezayendên	mêr	û	jin	di	nav	vê	çandê	de	nikarin	xwe	bi	awayekî	
vekiri	îfade	bikin.	Dema	hûn	li	dijî	vê	naveroka	ku	xwe	pirî	car	dubare	
dike	têdikoşin,	hun	natirsin	ku	hunê	taybetiyên	xwe	wekî	„yeka	ji	
me“	wendabikin?...	Wek	mînak	helwesta	endamên	we	çawa	dibe?

Em ango kurdên liberal hevezayendan bi nasname û zayendiya wan 
dipejirînin. Ji ber vê sedemê tirseke me ya wek „yeka ji me“ nine, tuneye. 
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Li	 gorî	 tecrûbe	 û	 serboriyên	 we	 yên	 di	 warê	 lêkolînên	 li	 ser	
hevzayendan,	gelo	divêt	mirov	bala	xwe	bide	çi?

Di pêşketina gav bi gav de sûd heye. Ev karekî wisan e ku dê di demek dirêj 
de fêkiyên wî bêne berhevkirin û bi taybetî jî ji bo kesên xwedî pêşdarazî 
dê rêyek asê be. Bi fermanameyan, bi şîretan an jî bi eşkerekirina nav û 
kesayetiyan ve gihiştina cihekî ne pêkan e. Fêrbûn û ramanguhertin wiha 
nabe. Bi hevzayendan re têkilî, dan û standin û axaftin rêbazên bibandor 
bûne. Lê li gel vê jî divêt perwerdeya vî karî ji hêlinên zarokan dest pê 
bike û di komele û klûbên ciwanan de berdewam bike û civak bi berfirehî 
ronîdarê vê mijarê bibe. Xebatek wiha giring e.

Hevzayendên	tirk	û	kurd	
dikaribûn karê me bêtir 
hesanî	bikin.
Gotûbêj bi Dirk Liebisch (Hejmaryarê 
Komeleya ABqueerê), Katja Linke 
(Seroka Komeleyê), Alexander Lotz 
(2 emîn serokê komeleyê), Ammo 
Recla (Derhênêrê Projeya AB 
queerê) re.

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg
Berlin-Brandenburg Türk Toplumu
Tempelhofer Ufer 21
10963 Berlin
Tel:  +49–30–623 26 24
e-Mail: info@tbb-berlin.de
www.tbb-berlin.de

Hûn	17	sal	e	di	dibistanan	de	xebat	dikin,	dibistan	çawa	guherîn?	
Hûn	çawa	guherîn?

Ammo Recla: Di nav 17 salan de pir tişt guherîn helbet. Di pergala 
perwerdehiyê de hin guherînên sazkarî pêkhatin. Ji sala 2001 an vir 
de hevzayendî wek babetek di çarçoveya perwerdehiya zayendî de hat 
bicihkirin. Di beşeke mûfredatê de wek derseke dewamî an jî hilbijêrî 
heye. Di warê takekesî de pêwendiya hin mamosteyan û midûran çêbû. 

Hun	 mezringeke	 ku	 koçberên	 Tirk	 yên	 li	 Berlînê	 temsîl	 dikin,	 li	
diji	 neheqiyên	 ku	 li	 jin	 û	 hevezayendan	 tên	 kirin	 tekoşînê	 dikin	
Çavkaniya	vê	motofasyonê	ji	kuderê	tê?

Çawa ku cihêdîtinên baş û xirab tunene, tu civateke tuneye ku cihêdîtinê 
heq û maf kiribe. Em li dijî her cihêdîtinê ne. Helbet tekoşîna me li dijî 
neheqî û dijminatiya li ser hevezayenda tê kirinê yeJ jî.

Tirsa	we	heye	gelo	ku	hûn	 taybetmendiyên	xwe	yên	mîna	„yek	 ji	
me“	 winda	 bikin?	Wek	mînak	 bertekên	 (reaksiyon)	 endamên	 we	
çawa	çêdibin?

Li gorî min divêt komele di gelek aliyan de alikarî bikin û rê vekin. 
Helwestên parastinî bi kêrî kesî nayê, berevacî dibe sedemê zeximbûna 
pêşdaraziyan (önyargi). Em difikirin ku bêyî em zext li mirovan bikin, emê 
bikaribin bi hev re bi pêş bikevin û ne bi tenê, lê bi hev re bigihijin cihen ku 
gihiştina wê ya bi tenê ne pêkan e. Di komeleya me de rêya gotûbêja nû 
û herî bingehîn jî ev e. Ji endaman gelek bertek nehatin, Yên hatî jî pasîf 
bûn. Lê meclîsa nûneran a komeleya me xebatên TBB ê yên di vî warî de 
bi yekdengî erê kir. Ango di nav komeleyê de gotûbêj hatin kirin û herwisa 
jî „erê“ derket. Çalakiyên ku TBB beşdar dibe, ji aliyê komeleyên endam 
ve jî hat destekirin. Lê dîsa jî zêdetir lebat û bizav çêbe, dê baştir bibe.

We	fikra	ku	dê	hevzayendek	di	lijneya	rêveberiya	we	de	cih	bigire	
dikir?

Bêguman.

Gav	bi	gav	di	peşketinê	de	feyde	heye!
Eren Ünsal, 37, Tirkê Berlînê, zanyarê civakî, 
Berdevkê civata Tirkiyê ya Berlîn-Brandenburg, Di 
waê mezringên sivîl yên civakî de dixebite.
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Ji	bo	gihiştina	xwendekarên	koçber,	rista	xwendkarên	tirk	û	kurd	
çi	ye?

Dirk Liebisch: Eger di navbera me de hevzayendên tirk û kurd jî hebûna, 
dê karê me pir hêsanî bikirina. Wê demê dê zarokên koçber pirsyarên 
ku nedikarîn ji kesên ne koçber bikin, dê ji wan bikirana, Tiştên ku hizra 
bersivdayîna me nakin. ji bilî vê, koçber an jî ne koçber, fêrkarên tirk an 
jî kurd bi xwe bi wêneyên ku em didin nîşan û çîrokên em vedibêjin ve 
didine çespandin ku hevzayendî ne tenê karê almanên spî yên ji çîna 
navîn e, wisa jî kesên li dervayê van jî dikarin wisa bin.

Li	gorî	we	divêt	di	dibistanan	de	çi	biguhere	ku	 ji	bo	nasnameya	
zayendî	hin	baştir	xebatên	têkildar	bêne	kirin?	

Alexander Lotz: Di konsepta vê gavê de hevzayendi dikare di her dersê 
de cih bigire. Lê dikare cih negire jî. em daxwaz dikin ku wek paçeyek 
ji perwedehiya zayendiyê, hevzayendi jî di mûfredata her polê de cih 
bigire. Her wiha dê bûbûya sedem ku xwendekar bi babetê ve nasyar 
bibe û bikare ji perspektîfên cihê ve li mijarê binêre. 

Dibistan û mamoste dikarin nêzîkahiyeke germtir nîşanê kesên ku ji 
derveyê dibistanê tên, bidin. Em sûdewar dibîn ku derfetên bi vî rengî 
bêtir di bernameyên dersan ên dibistanan de cih bigirin. Ji bo ku ev pêkbê 
jî, divêt di dibistanan de, mamosteyekî ji babetên zayendî berpiryar hebe. 
Hûn dikarin bi tenê mamosteyek wek koordînator peywirdar bikin û ev jî 
dê bibe sedem ku giştîname di her dibistanê de bi ewlehî cih bigire. Ev 
kes dê bikare nirxandinên pêwîst jî bike. ji bilî vê, xebatkarên di warê 
pedagojiyê de û bi taybeti jî mamoste, di çarçoveya pîşeyî de divêt di 
warê babetê de jî bên perwerdekirin. Xebatkarên ku karê xwe dikin, divêt 
bi semîneran ve agahiyên wan bên zêdekirin. 

ABqueer e.V.
Sanderstraße 15
12047 Berlin
Tel:  +49–30–92 25 08 44
e-Mail:  info@abqueer.de
www.abqueer.de

Ciwan îro di warê zayendî de xwediyên pir agahiyan in. lê di heman demê 
de sazkirina têkiliya di navbera rastî û tiştên bihîstî de an jî têkiliya teorî 
û jiyanê ne hêsan e.Hevzayend ên li pêş raya giştî zêde dibin, wisa jî 
agahiyên derbarê mijarê de jî zêde û bilind dibe. Lê gava nêzîkê mijarê 
dibin, kîjan helwest ciyawaz e û kîjan nîne? Ciwan di vir de astengî 
dikişînin. Dibistan îro jî cihên ku mirov di vî warî de agahiyên guncan bi 
dest bixe nîne. Nemaze ku mirov pêdiviyên xwendekaran ên ji temenên 
cur bi cur jî bide ber çavan. Gelek mamoste ji tirsan behsa mijarên 
hevzayendî û zayendên trans nakin. Di vir de îhtîmala hêrsa malbatên 
wan tirseke girîng e. Lê di gelek polan de ku bi piranî jî veşartî ne, gelek 
ciwanên hevzayend hene. gava ku em eşkerebûna van ciwanan li gorî 10 
sal berê didin ber hev, vê gav pir zûtir dibe. 

Projeya me ji sala 1990 î ve ji aliyê rêgezê ve jî bi pêş ket. Ji polîtikayên 
nasnameyê ber bi nêzîkbûnên „queer“ ve meşiyan.

Em têgihiştin ku divêt em li dij nêrînên ku tenê heteroseksûelan bingeh 
digirin û yên din diqewitînin, derkevin. Di vê pêvajoyê de rêbazên ku 
ji aliyen xebatkarên dilxwaz û materyalên dersan jî guherîn an jî hatin 
nûkirin. Xeyn ji van jî, mijarên cihêreng jî li babetên me yên bingehîn zêde 
bûn. îro em bi mijarên wekî nijadperestî, koçberî û astengdarî jî mijarên 
me ne. Em karê xwe hem wek agahiyên ronîkirinê û hem jî têkoşîna li dij 
ciyawaziyê dibînin. Her wiha em li dij in ku nasnameyên cihêreng wek ku 
dijber bin, bên nîşandan. Em jî di nav karên desthilatî û hêzdarî de ne û tu 
gav em bi tenê ne „faîl“ û ne jî „mexdûr“ in. Em dixwazin vêna vebêjin.

Di	 polên	 ku	 bi	 piranî	 alman	 in	 û	 di	 yên	 ku	 bi	 piranî	 ne	 alman	 in	
de,	gelo	hûn	bi	cihêrengî	 tên	pêşwazikirin?	 	Ji	bo	girseyên	cihê,	
rêbazên	we	yên	cihê	jî	hene?

Katja Linke: Em ji bo her cure dibistanê tên vexwendin û di her polê de 
jî bi civateke cihê re rû bi rû dimînin. Rêbazên me carna li gor temenên 
xwendekaran û li gorî zayenda wan dikare bguhere, ji ber ku em bi 
xwendekarên qîz û kuran re cihê cihê kar dikin. ji bili vê, heta ku merc 
dest bide em hewldidin ku tevlêbûnê bidin hîskirin. Bi taybetî jî di wêneyên 
ku em bi kar tînin de, ji her deverî mirov hene, ji her ol û neteweyê, yên 
bi-astengî, ji temen û zayendên cur bi cur mirov hene. Di her polê de em 
dixwazin bidin zanîn ku ji her, netew û welatî hevzayend hene. Her wiha jî 
em pir cudahî di navbera polên ku piraniya wan alman in û yên ne wisan 
in de nabînin. Hûn dikarin di her polê de manteliteya ku heteroseksûeliyê 
wek norm dipejirîne û mirovan wek du zayend vediqetîne, bibînin. Lê di 
her polê de hûn rastê jidilî û rûgeşiya mirovan ji tên.
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Wir sind Kanakistan!

Wir sind lesbische Töchter kurdischer Eltern, schwule türkische Fleischer, schwarze bisexuelle 
Arbeitskolleginnen, iranische transsexuelle Krankenschwestern. Wir sind geduldete Araber, arbeitslose 
Manager, Stricher, Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, Alte und Junge…Wir sind überall, nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. In jeder Hautfarbe oder Religion, an allen Ufern, pervers 
oder verkehrt herum, queer durch „Frau“ und „Mann“, „deutsch“ und „nicht - deutsch“. 

Zeig Dich und finde Deinen Platz.
Egal wer, wie, wo – Gleichistan für alle!

www.kanakistan.com



Bei	Fragen	zu	Risiken	und	Nebenwirkungen	wenden	Sie	sich	
vertrauensvoll	an	info@gladt.de

Beklenen	bir	etki	görüldüğünde	info@gladt.de´ye	başvurunuz.

Ger	bandoreke	ku	nedihat	hêvikirin	li	ser	we	bîhêle,	hundikarin	
seri	li	malpera	info@gladt.de	yê	xin.


