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GİRİŞ

Cinsel Yönelim Karışıklığı

Her doktora gidişimde, sonunda kendimi cinsel yönelimimi
sorgularken buluyorum. Gittiğim klinik, bazı formlarında küçük bir demografik defter tutma meselesi olan beş küçük kutucuğa yer veriyor. Kutucukların bitişiğindeki seçenekler, “gey”,
“lezbiyen”, “biseksüel”, “transgender” ya da “heteroseksüel”.
Bir tanesini işaretlemeniz gerekiyor.
Bunun bir zorluk oluşturacağını düşünmeyebilirsiniz. Nihayetinde oldukça sıradan bir kadınım ve erkek cinsel organı olan birisiyle, yirminci yıllarımızın sonlarında olduğumuz
uzun süreli bir tekeşli ilişkideyim. Fakat bu bizi, ya da ilişkimizi, düzcinsel mi yapar? Bunun iyi bir soru olduğu ortaya çıkıyor; ilişkimde gözün kolayca gördüğünden daha fazlası –ve heteroseksüelliğin çok çok daha fazlası– var.
Evvela biyoloji var. Partnerim doğumda erkek olarak teşhis
edilmiş çünkü doğduğunda tam olarak işlev gören bir penisi
varmış ve gerçekten hâlâ var. Ancak, antik Romalıların söylediği gibi, barba non facit philosophum – sakal kimseyi filozof yapmaz. Ne de çıkık bir cinsel organa sahip olmak birini zorunlu olarak erkek yapar. Aslında, iki cinsiyet kromozomundan
–tipik bir erkeğin genlerinde bulunabilecek XY ve genetik olarak tipik kadının ayırıcı özelliği olan XX– partnerimin DNA’sı
11

her üçünü de bulunduruyor: Aynı anda erkek, kadın ve hiçbiri olan bir örüntü, XXY.
Bu farklı genetik örüntü, XXY, en yaygın cinsiyet kromozomu anomalilerinden biri olan Kleinfelter Sendromu’nun işareti. Ona sahip olan kişiler genellikle dışarıdan tamamen normal
göründükleri için XXY çoğu kez teşhis edilmez. Pek çok durumda, XXY bireyler çocuk yapmaya çalışmadıkça ve kendilerini en sonunda, karyotip denilen, özünde bir kişinin kromozomlarının çok güçlü bir mikroskopla çekilmiş fotoğrafı olan
bir görüntü isteyen bir üreme doktorunu görürken bulmadıkça
kromozomal anomalileri olduğunu öğrenmezler. Karyotipte,
trizomi, ya da üç kromozomlu gruplaşma anında ortaya çıkar.
Genetik anomaliler arasında, bu belirli trizomi önemli bir uyarı için bir neden oluşturmaz (kısırlık dışında az sayıda önemli soruna neden olur) ve bu, oldukça yaygın olduğundan iyi bir
şeydir. Tahminler, kısmen, teşhis böylesine şans eseri olduğu
için değişiyor ancak doğumda erkek olduğu beyan edilen her
iki bin kişiden biri kadarının aslında XXY olabileceğine inanılıyor. En azından, genetiği böyle olan, çoğu bunu hiçbir zaman
bilmeyecek yarım milyon Amerikalı var.
Alışılmadık bir cinsel biyoloji, cinsel yönelim için ne anlama gelir? Hatta XXY olan kişilerin genelde cinsel yönelimle ilgili olarak düşündüğümüz şekilde bir cinsel yönelime sahip olmaları mümkün mü? Sevgilileri, partnerleri ve eşlerine ne dersiniz? “Heteroseksüel”, “homoseksüel” ve “biseksüel” tamamıyla iki ve yalnızca iki biyolojik cinsiyet olduğu fikrine dayalıdır. Biyoloji bu şemaya düzgünce yerleşmeyi reddettiğinde ne
olur? Eğer teknik olarak konuşursak ne erkek ne de kadın olan
birinden etkileniyorsam ve ona âşıksam, bu beni heteroseksüel mi, homoseksüel mi, biseksüel mi ya da tamamıyla başka bir
şey mi yapar? Kim karar verecek ve daha önemlisi neye dayanarak karar verecek?
Bazıları genetiğin anatomi ve bedensel işlevler kadar önemli olmadığını iddia edecektir. Nihayetinde kromozomları çıplak gözle göremezsiniz. Ancak burada da sorunlarla karşılaşıyorum. Çocukluktan beri bize öğretildiği üzere, bir erkeği er12

kek yapan şeyin bir kısmı, bir kadının yumurta hücrelerini döllemek ve bir cenin ortaya çıkarmak için gereken bir penisinin
ve testislerinin olmasıdır. Bir çocuğa baba olma yetisi, binlerce
yıldır erkekliğin kanıtı olarak düşünülmüştür. Bu benim partnerimin yapamadığı bir şey. Dış tesisatı, genetik olarak herhangi bir tipik erkeğinki gibi görünüyor ve işliyor, fakat vasektomi
yapılmış iş arkadaşlarından birinin sözüyle, “boşa atıyor”. Partnerimin durumunda vasektomiye gerek olmadı. Testisleri canlı
sperm üretmiyor. Hiçbir zaman yapmadılar ve hiçbir zaman da
yapmayacaklar. Bu XXY cinsiyet kromozomları olan çoğu kişi
için alanın bir parçasıdır.
Dolayısıyla eğer heteroseksüellik, bazı muhafazakâr erkek
ve kız kardeşlerimizin iddia etmeyi sevdiği üzere, tanımı gereği bebek yapmakla ilgiliyse, o zaman partnerimin ve benim heteroseksüel olarak yorumlanmamızın mümkün bir yolu yok.
Ancak İncil bile kısırlığın var olduğunu kabul ediyor. Herkesin bildiği gibi üreme odaklı olan Katolik Kilisesi, kısır olduğu
bilinen kişilerin evliliğine ve evlilik içi cinsel ilişkisine izin veriyor. İlginç bir biçimde, üremenin heteroseksüelliğin köşetaşı olup olmadığı, kime ve hangi koşullarda sorduğunuza bağlı gibi görünüyor.
Pratikte gerçekten önemli olduğundan değil. Şu anda doğum kontrolü, birinci dünya genelinde farklı cinsiyetteki partnerler arasındaki cinsel aktivite için istisnadan ziyade bir kural. Birbirine bağlı erkek/kadın çiftlerin üyeleri de dahil olmak
üzere pek çok insanın çocuğu ya da çocuk sahibi olmayı planladığı yok, yine de bir şekilde bu, onları cinsel yönelimlerinin
ne olduğunu bildiklerine dair oldukça emin hissetmekten alıkoymuyor. Cinsel yönelimin öznel etkilenme ve biyolojik aynılık hesabından kaynaklandığını düşünüyorlar. Nihayetinde
Yunanca “hetero”, “başka” ya da “farklı” demek ve biyolojik
olarak erkek ve kadın birbirinden farklıdır. Her gün, insanlara
baktığımız ve onları erkek ya da kadın olarak tanımladığımız,
bir bebeğin ya da bir köpeğin oğlan mı ya da kız mı olduğunu
sorduğumuz ya da sokakta gördüğümüz bir çiftin üyelerinin
cinsiyetlerini belirlediğimiz ve zihinlerimizde onlara cinsel yö13

nelimler atadığımız her an, düşünmeden bu biyolojik farklılıkları kullanıyoruz.
Şüphesiz böylesi gayriresmî biçimde yapılan sokaktaki insan
teşhisleri, partnerim ve benim için de geçerli olmalı. Ya da belki de olmamalı. Hormon takviyesi almamayı seçmiş XXY bir birey olarak partnerimin doğal olarak oluşan cinsiyet hormonları
orta yolu seçiyor. Östrojen seviyeleri benimkilerden biraz aşağıda, testosteron seviyeleri ise biraz yukarıda seyrediyor. Sonuç
olarak, partnerim dış kaynaklı hormon almayan diğer XXY kişiler gibi, az ya da hiç olmayan yüz ve vücut tüyleriyle, parlak
pürüzsüz bir ciltle ve biraz kilo aldığında küçük memeler ve
hafifçe yuvarlak kalçalar oluşturma eğilimiyle androjen bir görünüme sahip.1 Boston’da LGBT-yoğun bir mahallede yaşarken
partnerim ve ben başkaları tarafından sıklıkla lezbiyen olarak
tanımlanıyorduk. Esnaf, kapı kapı dolaşan Mormonlar ve hayvanat bahçesinde çocuklarının bizi bakışlarıyla rahatsız etmelerini engellemeye çalışan ebeveynler bizden “hanımlar” şeklinde söz ediyorlardı. Geçerken rastladığımız lezbiyen çiftler bize
küçük komplocu tasdik gülümsemeleri atıyorlardı. (Her zaman
geri gülümserdik. Hâlâ gülümsüyoruz.) Fakat durum hep hoşbeş değildi. Bir keresinde birlikte yürürken, içindekilerin hızla uzaklaşırken camdan “Lanet dayklar!”* diye bağırdıkları bir
arabadan bize şişeler atılmıştı. Cinsel yönelime dair varsayımlar hiçbir zaman salt masum algılar değildir, çünkü bu algılar
davranışı şekillendirir.
Biyoloji ve toplumsal cinsiyetle ilgili varsayımlar karmaşıktır, yüklüdür ve hiçbir şekilde açık ve net değildir. İnsanların
partnerimin biyolojik cinsiyetini ve dolayısıyla yalnızca birbi1

Kimi XXY kişiler, genetik özelliksel bakımdan erkeklerden farklı, ama pek çok
genetik özelliksel açıdan kadına benzer olarak, çevrelerindeki kadınların hormonlarındaki dalgalanmalara duyarlılar ve biyokimyasal olarak yakındaki kadınların âdet döngülerini izlerler. Partnerim ve ben âdet öncesi sendromu belirtilerini beraber çekeriz – meme hassasiyeti, aş ermeler, duygusal dalgalanma, işler. Bazı göz alıcı kavgalara neden olur, ama tipik olarak heteroseksüel
değildir.
(*) Dyke: Daha çok maskülen görünümlü lezbiyenleri tanımlamak için kullanılan, eskiden hakaret olarak algılanan ancak günümüzde bu niteliğini büyük
ölçüde yitirmiş tanımlama – e.n.
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rimizle olan ilişkimizin doğasını değil, aynı zamanda ayrı ayrı cinsel yönelimlerimizi de tanımladıkları yolların olağandışı bir çeşitliliği vardı ki eğer çok önceden hepsine gülmeyi öğrenmemiş olsaydık bu çok ıstırap verici olabilirdi. Partnerimin
fiziksel androjenliği –genetik anomalisinin yaygın yan etkileri olan minimal yüz tüyleri, zarif cildi, ince uzun uzuvlu yapısı– bazı insanların onun dönüşüm sürecinin başında, hormonsal olarak erkekten çok kadın olan, kadından erkeğe bir transseksüel olduğunu varsaymalarına yol açmıştı. Onun bir “geçen
butch”* olarak tanımlandığını duymuştum. Bir keresinde bir
partide, bir kadının özgüvenli bir biçimde, partnerimin, benim
için “bir istisna yapan” çok kadınsı bir gey olduğunu belirtmesine kulak misafiri olmuştum. Başka zamanlarda istisnayı yapanın ben olduğum, kadınlarla çıkmaktan nazik, kadınsı bir düzcinsel adamla görüşmeye dönen bir “miş’li lezbiyen”** olduğum varsayılıyordu. Aynı şekilde bu tepkiler biz yaşlandıkça ve
giyim ve bakım tarzlarımız değiştikçe farklılaştı. Son birkaç yıldır, partnerimin genellikle erkek ofis kıyafetleri giymesiyle ve
genç Cole Porter’ı örnek alan havalı bir saç modeliyle takılmasıyla birlikte, her zaman değil ama genellikle heteroseksüel olarak algılanıyoruz. Eğer aldığımız tepkilerin genişliği cinsel yönelimimin ne olması gerektiğine dair bir şey söyleyebilirse, bu,
diğer insanların da o klinik formlarında hangi kutucuğu işaretlemem gerektiğini mutlak bir şekilde bilmedikleridir.
Bu arada, benim kendi cinsel kimliğimle ilgili hissimin pek
yardımı yok. Kendimi cinsel yönelim anlamında nitelendirmeyle derin bir kişisel bağlılığım yok; ne heteroseksüel ne homoseksüel ne de başka insanlara âşık olan ve onları arzulayan
bir insan olmak dışında başka bir şey “olma” hissim var. Yetişkinlik hayatım boyunca çeşitli biyolojik ve toplumsal cinsiyetten insanlarla romantik ve cinsel ilişkilerde bulundum. Sıkıştırıldığımda “cinsel kimliğimi” “kapılmış” [taken] olarak beyan
(*) Butch: Maskülen görünümlü lezbiyen – e.n.
(**) Miş’li lezbiyen: Orijinali hasbian olan bu kavram, eskiden kadınlarla birlikte olup daha sonra erkeklerle ilişki yaşamaya başlayan “eski” lezbiyenler için
kullanılır – e.n.
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etmem en büyük olasılık. Her ne kadar en uygunu olsa da bu
tarz bir soru soran çoğu formda bu seçenek mevcut değil.
Yönelimimin ne olduğu ve partnerimle ilişkimin yöneliminin ne olabileceği sorusunu çözmek için sanırım son çare olarak yasal belgelere başvurabilirim. Nihayetinde burada durum
çetrefil değil. Doğum belgelerimize göre partnerim, ben ve
ilişkimiz kolayca heteroseksüel olarak tanımlanabilir. Ancak
bir şerhle, hem de büyük bir şerhle: Cinsiyetlerimiz doğumda, harici cinsel organların biyolojik cinsiyetin şaşmaz göstergeleri olduğu varsayımına dayalı olarak, cinsel organlarımızın
görsel bir şekilde kontrol edilmesiyle teşhis edilmişti. Bu sadece tarihsel değil, her gün tüm dünyadaki her “oğlunuz oldu”
ya da “kızınız oldu”nun arkasındaki varsayım. 2009’daki Güney Afrikalı interseks atlet Caster Semenya’nınki gibi vakalara verilen aleniyet ve elbette benim burada döktüğüm mürekkep sayesinde, yine de, ana akım kültür yavaş yavaş bu varsayımın mutlak bir şekilde garantili olmadığının farkına varıyor.
Brown Üniversitesi biyologu Anne Fausto-Sterling de dahil olmak üzere birçok biyolog, insanların –içlerinde tipik erkeğin
ve tipik kadının yalnızca sayıca fazla olduğu– başlıca en az beş
cinsiyeti olduğunu ve bunun da ötesinde, insan kromozomlarının, eşey bezlerinin, dahili cinsel organların, harici cinsel organların, cinsiyet hormonlarının ve ikincil cinsel karakteristiklerin farklı görünüşlerde ortaya çıkabileceklerini ikna edici
bir biçimde teyit etti.
Öte yandan hukuk hâlâ sadece iki cinsiyeti kabul ediyor.
Cinsel yönelimi her zaman ya da mutlak bir şekilde kabul dahi
etmiyor. Cinsel yönelimi tanıdığı durumlarda genelde onların
da sadece iki tanesini kabul ediyor: heteroseksüel ve homoseksüel. (Çok sık olmasa da arada bir, biseksüellik de dahil ediliyor.) Tüm bu cinsel yönelimler yalnızca iki biyolojik insan cinsiyeti olduğu yönündeki genel uzlaşıya dayanıyor ve bu olmadan kavramsallaştırılamıyor. Ancak şu anda bildiğimiz ve bizzat benim sevgilimin şahsında oldukça cezbedici bir şekilde
gösterildiği üzere bu mutlak bir şekilde doğru değil. Daha ziyade, insanların rahatça iki cinsiyette sınıflandırılması ve para16

lel olarak sınırlı sayıdaki cinsel yönelim, tıbbın, biyolojinin ve
toplum kuramının bugün olduğundan çok daha az kabiliyetli olduğu bir zamanda oluşmuş tarihsel bir sistemin yapay bir
olgusudur. Daha geniş bir 21. yüzyıl biyoloji, tıp, hukuk, toplum kuramı ve insan davranışı manzarası hakkında konuşurken hâlâ çok sınırlı bir 19. yüzyıl fikir ve terminoloji seti kullanıyoruz.

Aslına bakarsanız heteroseksüel olmak yalnızca 1869’dan beri
mümkün.2 Ondan önce erkekler ve kadınlar evleniyorlar, seks
yapıyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, aileler kuruyorlar ve hatta kimi zaman âşık oluyorlardı, ama kategorik olarak heteroseksüel
değillerdi. Kendilerini “heteroseksüel” denilen bir şey “olarak”
tanımlamıyorlardı. Kendilerinin “düzcinsel” bir cinsel kimlikleri olduğunu düşünmüyorlardı ya da elbette “cinsel kimlik” diye
bir şeyin dahi olduğundan haberdar değillerdi. Olamazlardı. Ne
terimler ne de ifade ettikleri fikirler henüz vardı.
“Heteroseksüel” ve “heteroseksüellik” belirli, ayrı ve iyi belgelenmiş bir yer ve zamanın buluşları. Onlar, adları bilinen ve
el yazması mektuplarını hâlâ okuyabildiğimiz insanlar tarafından geliştirilmiş sözcükler ve fikirler. Benimsenmeleri ve Batı kültürüne entegrasyonları, kroniği ilk çıkartan tarihçi Ned
Katz’ın uygun bir şekilde “heteroseksüelliğin icadı” olarak adlandırdığı dikkate değer bir süreçti.
Zamanı açıkça gelmiş bir icattı, çünkü “heteroseksüelin” ve
“heteroseksüelliğin” doğdukları tıbbın ve hukukun gerçekten daha kuytu durgun sularından dışarı fırlamaları, muazzam
miktardaki toplumsal, ekonomik, bilimsel, hukuki, siyasal ve
kültürel aktiviteyi barındıran engin ve şeffaf olmayan bir şemsiyenin bir parçası haline gelmeleri, bir yüzyıldan kısa sürdü.
Bunun tam olarak nasıl olduğu, kabaca aynı zamanda pek çok
farklı sahnede gerçekleşen, on yıllarla ölçülen bir süreye yayılan karmaşık, ayrıntılı bir hikâye.
2

Ya da aynı nedenle başkasına öyle demek. Aynısı “homoseksüel” için de geçerli. Terimler aynı zamanda türetilmişti.
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