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Son yıllarda özellikle ilkbahar - sonba-
har akşamlarının erken saatlerinde ya 
da yaz gecelerinin güneşsiz serinliğinde 
yolunuz Maçka Parkı’na düştüyse, bil-
diğimiz ve alıştığımız hâliyle Türkiye’de 
kolayca bulabileceğimiz topluluklardan 
daha farklı görünen bir kitlenin, özellikle 
de her yaştan gencin, farklı cinsiyet kimlik 
ve performanslarının, dinginlik, huzur ve 
neşe içinde oturup toplaştığı, beraber 
zaman geçirip, “olaysızca dağıldığı” bir 
ortam bulabilirsiniz. 

Bu atmosfer, ya da toplumsal - mekânsal 
“aura”, en hazırlıksız gözlerin ve İstanbul’a 
yabancı bakışların bile hemen kavraya-
bileceği gibi ne Zeytinburnu - Bakırköy 
sahilindeki “mangalcı” ailelerin kalabalık 
akraba - komşu gruplarıyla eğlenmelerine 
benzer, ne nezih orta sınıfların Belgrad 
Ormanı’ndaki sağlık takıntılı, tempolu 
hareketlerini andırır, ne de Başakşehir’in 
bitmek tükenmek bilmez sitelerinin arası-
na sıkışmış dar çocuk parklarının muhafa-
zakârlık ve iyi, ilgili ebeveynlik pratiklerini 

—hâliyle heteronormativiteyi— çağrıştırır. 

Dolayısıyla, özellikle 2010’larda kazan-
dığı bu belirli aurası ve “el altı” şöhreti ile 
Maçka Parkı, örneğin Hilal Alkan Zey-
bek’in Ankara Keçiören’den bir örnek ile 
anlattığı, tarz bir “aile mekânı” da değil-
dir.2 Aksine, burada hâkim olan, gençlik 
ve genç yetişkinlik, bedensel rahatlık, 

kültürel - estetik kaygılar, özgürlük, laiklik, 
cinsellik, her türden keyif ve iktidar alet-
lerinin haşin bakışlarından kaçmaktır. Bu 
anlamıyla da örneğin Kadıköy yakasındaki 
Moda Burnu’nu çevreleyen küçük alan ile, 
adına Caddebostan Sahili dense de daha 
geniş bir coğrafi bölgeye işaret eden kıyı 
şeridi ve biraz da İzmir Kordon’daki sahil 
bandıyla akrabadır. 

Zeybek şöyle de diyor: “Türkiye’de son 15 
yılın belediyecilik anlayışının öncelik verdi-
ği şehir ögelerinden biri olan bu parkların 
ve kent bahçelerinin bir numaralı sahibi ve 
kullanıcısı kadınlardır”.3 Bu da cinsiyetlen-
dirilmiş kent coğrafyasının tasarımında ve 
yönetiminde “aile” söylemi ile aslında er-
keklere ait kamusal alanda kadın varlığını, 
bedenini ve sosyalleşmesini kontrol altında 
tutmak demek. AKP’nin bu mekânsal ve 
cinsiyete tabi yönetim zihniyetini, inşa 
etmekte olduğu (veya etmeyi vadettiği) 

“millet bahçeleri”nde de sürdüreceğini tah-
min etmek güç değil. Benim burada asıl 
ilgilendiğim nokta, özellikle 2013 sonra-
sında büyüyen bir “sorun” hâline gelen ve 
dizginlenmesi için “tedbirler” alınan LGBTİ 
nüfusun da benzer bir mekânsal mantık 
ile sınırlandırılmış ve gözetilen alanlarda 
yönetilmek istenip istenemeyeceği. Bu 
anlamda bir soru da iktidarın Maçka 
Parkı’nda vuku bulan queer'leşmeyi takip 
eden ve buna müsamaha gösteren (ya 
da bir türlü uygun müdahale etme yolunu 
bulamayan) türü ile, taşra parklarındaki 
kadın varlığını izleyen ve bu dolaşımı Zey-
bek’in anlattığı muhtelif mekanizmalar ve 
işbirlikleri ile yöneten mantığının aynı ya 
da benzer olup olmadığı şeklinde sorula-
bilir.

Kent, siyasi haritasının sunduğu seçenek-
ler, eğilimler ve sınırlar âleminin içinde 
sadece inşa edilmiş çevreyi değil parkları 
ve yeşil alanları da görünmez ama ço-
ğunlukça gayet iyi bilinen, sembolik ama 
aynı zamanda cismani etkilerle de imler, 
işaretler ve arşivler. Park, bu hâliyle örtük, 
vurgulanmamış bir siyasi mekâna dönüşür.

Meydanlarda canlanan ani toplumsal 
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değişiklik tezahürleri ve devrim heyecan-
ları, parklar gibi siyasi mekânlarda farklı 
toplumsal kesimlerin kendilerine özgü 
değişim tempolarında tecrübe ettikleri bir 
dönüşüme, gündelik hayatın içinde yavaş 
yavaş oluşmuş, itinayla konumlanmış ve 
ani tepkilerle şekillenmeyen, kesintisiz bir 
ritme tekabül eder. Toplumsal karşılaşma-
ların ya da bir araya gelmekten kaçınma-
ların çokboyutlu neticeleri (ya da kısaca 
kentsel gündelik hayatın politikası) ile 
bedenlerimizi onun içinde nasıl konumlan-
dırdığımız, dolaştırdığımız, kullandığımız 
ve koruduğumuz, başka siyasi mekânlar 
kadar parklarda da görünürlük ve anlam 
kazanır, çatışma yaratır ve yeniden üretilir. 

Yine Maçka Parkı’nda biraz daha eğitimli 
gözler ve belki ne aradığını bilen, dona-
nımlı bakışlar, bu genç kitlenin sadece 
heteroseksüel / natrans bireylerden 
oluşmadığını, yalnız veya grup olarak ya 
da “karma” toplulukların içinde LGBTİ ya 
da benim bu yazıda kullanacağım tabirle 
queer, insanlar da olduğunu görebilirler. 
Duruma tam mânâsıyla aşina olanlarsa 
sadece bakmakla ve görmekle kalmaz, 
mesela Instagram’da bu park etiketine gi-
riş yapıp paylaşımları takip ederek, kimin 
kim olduğunun sosyal medya uzantısını 
bulup, kâh izleme - inceleme kâh tanışma 

- sosyalleşme faaliyetlerine o düzlemde 
devam ederler.

Burada LGBTİ yerine queer demeyi 
tercih ediyorum. Bunun muhtelif sebep-
leri var ama en önemlisi, park kitlesini 
teşkil edenlerin —en azından aralarından 
bazı bireylerin— kendilerini cinsel yöne-
lim - cinsel kimlik sabitliği içinde tanımla-
maktan uzak durduklarını biliyor olmam. 
Dolayısıyla bu insanlar, bilinçli olarak 

“akışkan”, “istikrarsız”, “ikilik dışı” ve hâliyle 
de queer’ler denebilir. Zaten mekân, 
teyakkuz hâlinde dışarıya kapatılan bazı 
özel örnekler haricinde LGBTİ sıfatını haiz 
olamaz; ama mekân queer ihtimallere, 
belirsizliklere, sahiplenmelere, boşluklara 
ve tahriplere açık hâle getirilerek que-
er’leşebilir (ya da queer’leştirilebilir) ve bu 
pratik ile bir sahiplenme ve var olma alanı 

yaratılabilir. Bu örnekte, Maçka Parkı’nda 
olan da bence bu. Kısacası, Maçka Parkı 
LGBTİ bir mekân değildir; ama queer (ve 
queer’leşmiş) bir mekândır. 

Daha önce İstanbul’da queer mekân fikri 
ve bunun erkek seks işçiliği piyasası ile iliş-
kisi üzerine araştırma yapma fırsatı bul-
muştum.4 Bu süreçte, queer mekânın ne 
olabileceğine ve nasıl formüle edilebile-
ceğine dair kılavuzum Jack Halberstam’in 
çok kez alıntılanan şu kavramsallaştırması 
olmuştu:

[Queer sözcüğü] zaman ve mekânda 
cemaatin, cinsel kimliğin, bedensel-
leşmenin [embodiment] ve hareketin 
norm karşıtı mantık ve örgütlenme-
lerine atıfta bulunur. "Queer zaman" 
bireyin postmodernizm içerisinde 
burjuva aile ve yeniden üretimin, uzun 
ömürlülüğün, riskin, güvenliğin ve 
kalıtımın zamansal çerçevelerini terk 
etmesiyle meydana çıkan özel zaman-
sallık modellerini ifade eden bir terim-
dir. "Queer mekân" ise queer grupların 
postmodernizm içinde üslendikleri 
yer-yaratma [place-making] faaliyet-
lerine ve queer karşıt-kamuoylarının 
üretiminin mümkün kıldığı yeni mekân 
anlayışlarına işaret eder.5

Bu alandaki klasikleşmiş kitaplarında, 
Ingram, Bouthillette ve Retter de şöyle 
derler: “Queer mekân, marjinalleşmiş (eş)
cinselliklere ve kimliklere hayatta kalma, 
toplumsal etkilerini gitgide genişletme ve 
‘tam’ bir hayata ulaşma fırsatı sunar”.6   

Bu gibi düşünceler doğrultusunda, que-
er mekân, olabilecek en geniş tabiriyle, 
queer’lerin gitmeleri gerektiklerini hisset-
tikleri ve oraya dair sahip oldukları yarı 
kamusal bilgiyi paylaşarak - konuşarak 

- yayarak öğrendikleri ve genişlettikleri, 
queer olmayanların da buraların queer 
niteliğini bildiği, ya da toplumsal meka-
nizmalarla hissettiği, görünmez oklar ve 
işaretlerle kentin bilişsel haritasına işlen-
miş güvenli kimi gece kulübü, bar, sine-
ma, sauna, envai çeşitteki cinsellik odaklı 
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işletme, kimi seks shoplar, en yalın hâliyle 
de birtakım kitapçılar ve kafelerdir dene-
bilir. Heteronormatif iktidar biçimlerinin 
ve araçlarının fiziksel, sözlü ve sembolik 
saldırılara karşı korunaklı ve güvenli bir 
ortam arz eden bu mekânlarda queer’ler 

“takılır”, kendileri gibi olan —ya da olmaya 
meyilli, meraklı— insanlarla bir araya gelir, 
görür ve görünür, mevcudiyet kazanır ve 
bu kazanımlarının sınırları belirli keyiflerini 
çıkarırlar. Dolayısıyla bunlar “tam” bir ha-
yata olabilecek en yakın yerler ve anlardır. 
Heteronormatif kent düzeni ve mekânsal 

- toplumsal örgütlenme hâllerinde vücuda 
gelen iktidar, adına o sıralardaki hâkim 
söylemlere göre “hoşgörü”, “modernlik”, 

“demokrasi”, “küresellik”, “çokrenklilik” ya da 
“çeşitlilik” denebilecek iklim içinde, bu istis-
nai mekânların var olmasına olanak tanır 
ya da göz yumar. Bazen de ne yapacağını 
bilemez ve başka tarafa bakar.

Parklar, kent içinde konumlanmış, ba-
kımı yapılan, cilalanmış ve ıslah edilmiş, 
kontrol altında tutulan, hâliyle de ödünç 
alınmış bir “doğa” parçasında kentlilerin 
belirli bir zaman geçirip, rahatlayıp, gev-
şeyip, sosyalleşip, hava almaları, hatta 
güneşlenmeleri, çocuklarını oyalamaları 
ve belki biraz egzersiz yapmaları bekle-
nen alanlar. Peki queer’ler parklarda ne 
arıyor? Unutulmaması gerekir ki, mekân 
da kent de ve elbette park da heterosek-
süeldir; kasıtlı olarak istikrarsızlaştırılma-
dıkça, aksi ispatlanmadıkça, gizli saklı da 
olsa içeride süregidenler sergilenmedikçe, 
alternatifler icra edilmedikçe ve dola-
yısıyla buralar birinci elden, bile isteye 

“bozulmadıkça”…

Parka giden queer’ler en yalın anlamıy-
la güvende oldukları özel alanlarından 

“dışarı” çıkmış, bu vesileyle kente katıl-
mış, diğer bedenler arasında dolaşıma 
girmiş ve görünürlük kazanmış oluyorlar. 
Bu, farklılıkları koruyarak (hatta altını 
çizerek) var olmak da demek; gizlenme 
ve inkâr zorunluluğu hissetmeden, tehdit 
altında, korunma pozisyonunda kalma-
dan, müteyakkız olmadan, “buradayım” 
demek aslında. Bunu dışarıya kapalı, 

fiziksel alanı sıkı sıkıya belirlenmiş, kapı-
ları kapatılmış, giriş - çıkışların kontrol 
altında tutulduğu mekânlarda değil, kent 
merkezinde, tanımı gereği herkese açık, 
olabilecek en demokratik ve kamusal 
alanda yapmak; heteroseksüel çoğunluğa 
ve heteronormatif hayata “yanı başınızda 
var oluyorum” ya da “gözünüzün önün-
de, kol mesafesinde kendim oluyorum” 
demek gibi bir anlam da taşıyor: Burada, 
parktayız ve gururluyuz.

Elbette bu gözler önünde queer kamusal 
varoluş ve “açığa çıkma” hâli taktiksiz - 
stratejisiz, kendiliğinden, üzerinde düşü-
nülmemiş bir kitlesel hareket değil. Parkı 
queer’leşmeye açık kılan, içeride üretilen 
ve Georg Simmel’in kavramıyla söylenir-
se “blasé” tavrının bir yorumu, medeni 
bir umursamazlık, doygunluk, ilgisizlik ve 

“takmama” hâlidir. Ben, Türkçede hodbinlik 
ya da hodpesentlik diye geçen bir anlamın 
da Simmel’den beri işaret edilen bu “kentli 
olma hâlinin” bir parçası olarak değer-
lendirilebileceğini düşünüyorum: Yani bir 
nevi benmerkezcilik, kendiyle ilgili olma, 
kendine dönük olma, kendini beğenme, 
görme, dinleme ve hâliyle de başkalarını 
görmeme, duymama ve onların varlığı ile 
ilgilenmeme biçimi. Hodpesent olma da 
aslında tıpkı “takmamak” ya da blasé tavrı 
gibi sınıfsaldır: Üst sınıflar genellikle alt 
sınıfları umursamaz ve onlarla ilgilenmez, 
kendilerine yettiklerine inanır ve kendileri-
ni biraz da bu umursamazlıkla tanımlar ve 
ayrıştırırken; alt sınıfların gözü ve kulağı o 
toplumun (ve hatta bugün küresel ölçekte) 
üst sınıflardadır, takip ve taklit için.

Bu anlamda, Maçka Parkı’nda “dışarıda” 
ve “göz önünde” olmak, aslında tam anla-
mıyla bir dışarıda olma, görünür olma hâli 
ya da tüm yabancılara ve olası düşman-
lara, tehditlere açık olma da sayılamaz. 
Kimsenin kimseyi takmamasına dayalı, 
bunu güvence altına alan bir ahlak, que-
er’leşme ihtimalinin toplumsal altyapısını 
da böylelikle teşkil eder.  

Bu öğrenilmiş ve kendiyle meşgul olup et-
rafı taciz eden bakışlarla rahatsız etmeme 

eğilimindeki “asgari medeni” tavır, farklı-
lıkları etkisizleştirmeye, silmeye, eşitleme-
ye ve elbette önemsizleştirmeye de yarar. 
Bunun bir adım ötesi, queer’lerin marji-
nalliklerinden, toplumsal anlamda dışarı-
da olma hâlinden, mimlenmekten kurtulup, 
parkta queer bireyler (ya da gruplar) 
olarak ama daha çok da “karma” gruplar 
içinde var olarak entegre olma, bütünün 
parçası olma ve kaybolma arzularını tat-
min etmelerine olanak tanımaktır. Başka 
bir deyişle, queer’ler Maçka Parkı gibi 
mekânları cinsel kimliklerini ifade etmek, 
tam anlamıyla queer’leşmek hatta iyice 

“abartmak”, “çılgınlaşmak”, “özgürleşmek” 
için kullanıp, farklılıklarının vurgulanması-
na öncelik tanırken; buralarda daha sakin 
bir görüntü vermek, “normalleşmek”, sı-
radanlaşmak, görünmezleşmek ve hâliyle 
kabul edilmek amacı da güdebilirler.

İçindeki üyelerin cinsel yönelimlerine, kim-
liklerine ve ifade biçimlerine aldırmayan 
(bu hâliyle de queer) bir kitlenin kamusal 
alanda oluşmuş olması, bir seri hâlinde 
kimi değerlerin, sembollerin ve önkabul-
lerin de bu park kitlesince paylaşıldığını 
gösteriyor. Bunların, içinde yaşadığı-
mız neoliberal politik iklimde yüzde yüz 
oturmasa da bir siyasi karşılığı olduğu 
ve gerekli koşullar sağlandığında esnek 
bir koalisyon gibi hareketlenebildiğini ve 
doğrudan siyasi sonuçlar üretebildiğini 
zaten biliyoruz.7 Benim buradaki esas so-
rum, doğrudan siyasi tezahürleri olmayan 
hangi değer ve eğilimlerin gündelik hayat 
içinde park kitlesince benimsendiği, ifade 
edildiği ve savunulduğu, dolayısıyla da 
queer bir mevcudiyetin mekânsal ve top-
lumsal koşullarını sağladığı ile ilgili.

“Queer’ler parklarda ne arıyor?” soru-
suna verilecek en düz cevap, havanın 
kararıp ailelerin ve çocukların ortadan 
çekilmesinden sonra erotizm, mahremiyet 
ve cinsellik olacaktır; keza queer’lerin 
de parkların da dünyanın pek çok böl-
gesinde bu tarz, yadsınamaz bir şöhreti 
var. Özellikle gey erkekler ve translar, 
genelde gece vakti (ama bazen gündüz 
de) parka gidiyorlarsa, buna sonradan 

“lubunca” diye anılmaya başlanan kendi 
altkültür dilinde “çarka çıkmak” derlerdi. 
Çarka çıkmak, seks aramak ve bulmaktır, 
eyleme geçerse de adı “koli kesmek” olur.8 
Hâliyle, nerede ne olduğunun biraz far-
kında olan İstanbullular için geceleri özel-
likle belirli parklar, çark ve koli mekânları 
anlamına gelir. Bunlar farklı toplumsal 
gramerlere hırsızlık, gasp, şiddet, fu-
huş, uyuşturucu veya ahlaksızlık diye de 
tercüme edilir. Kimisi hevesle parka koşar, 
kimisi uzak durur.

Maçka Parkı’nda işler tam olarak böyle 
yürümüyor. İklimin izin verdiği dönem-
de ve saatlerde parkta “takılan” kitle 
içindeki queer’lerin amacı yukarıda atıfta 
bulunduğum gelenekteki hâliyle çarka 
çıkmak ya da koli kesmek değil. Zaten 
park, bunun için fazla heterojen bir kulla-
nıcı kitlesine sahip, fazla kalabalık, fazla 
ayakaltı, fazla aydınlık ama en önemlisi 
de parka damga vuran sınıfsal ve estetik 
eğilimler, bu tarz eylemleri sessizce ya-
saklıyor. Gelenler, parkın sınıfsal kimli-
ğini ve görünmez hiyerarşilerde nerede 
durduğunu belirlerken; park da neyin 
kabul edilip edilmeyeceği, nelerin uygun 
ve “şık” olup nelerin yakışmadığını ve 
yadırgandığını âdeta dile gelerek, kibar-
ca ikaz ederek, hissettirerek, gelenlerin 
kimliklerini ve davranışlarını şekillendiriyor. 
Belki Gezi Parkı’nın ya da kentin öteki 
karanlık kuytu köşelerinin tekinsiz atmos-
ferinde özgürleşecek diller ve bedenler, 
Maçka Parkı’nın saygın, medeni, uyumlu 
ve orta sınıf atmosferinde uysallaşıyor, 
rafineleşiyor, sakinleşiyor ve ehlileşiyor. 
Kent sosyolojisinin beylik terimleriyle ifade 
etmek gerekirse, mutenalaşmış bir fiziksel 
çevre sayılabilecek bu park alanı (keza bu 
kadar revaçta olmadığı ve karanlıkta baş-
ka dümenlerin döndüğü bir yakın geçmişe 
de sahip), ziyaretçilerinin o mekândaki 
davranışlarını da etkileyerek, yazısız kimi 
kurallara, ahlaki konumlanmalara, say-
gınlık kodlarına, statü hiyerarşilerine göre 
sınırlandırıyor ve dönüştürüyor.

Olması gerektiği yerde ve zamanda, ol-
ması gerektiği kılıkta ve yanında gerekli 
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donanımlar olduğu hâlde mevcut olarak, 
başkalarınca ama özellikle de “arzula-
nan ötekilerce” görülerek, “ilgilenmiyor-
muş gibi” görünerek (ya da cool kalarak) 
belli belirsiz piyasa yaparak, ortamın ve 
o kitlenin ürettiği yeni davranış kural-
larını takip ederek veya yorumlayarak 
(birisine ne kadar süre bakılabilir, başka 
grupların ne kadar yakınına oturulabilir, 
yabancılarla konuşmak hangi bağlam-
larda kabul edilebilir, Instagram’da takip 
etmek ya da mesaj atmak uygun mudur 
gibi), parktaki varlığını belgeleyerek sos-
yal medyaya fotoğraflar, check-in’ler ve 
foto-öyküler ile taşıyarak, tüm bunları 
yaparken de hem kendi cinsel yönelimini 
belirsizleştirmek, törpülemek hem de 
kimliği belirsiz, ya da (cinsel) kimliksiz-
leşmiş “queer çoğunluk” ile benzeşmek, 
park kitlesi içinden bir queer bireyi 
sivriltiyor, doğru yerde hissetmesini, 
arzu edildiğini düşünmesini sağlıyor, ona 
görece saygınlık ve itibar kazandırıyor, 
düşünümsel anlamda “tam” bir hayata 
olabildiğince yaklaştırıyor. Park aynı za-
manda, dolayımlandırılmış denebilecek 
bu çark kültürü ile erotikleşiyor, estetize 
edilen erotik karşılaşmaların, yakınlaş-
maların, olasılıkların bir mekânı hâline 
geliyor. Ancak tüm bunlar sınıfsal olarak 
kodlanmış ve açıkça reddedilen, öteki-
leştirilen kamusal müstehcenliklerden ve 
açık alanda cinsellikten itina ile ayıran 
ilkeler gözetilerek, cinsiyete ve cinselli-
ğe dayalı bir mekânsal rejim içinde var 
olmanın koşulları kolektif bir hâlde ve 
sürekli tekrarlanarak müzakere ediliyor.  
Queer bireylerin ve grupların kimliklerini 
saklama gereği duymadan toplumsal va-
roluş deneyimi kazanmaları, dolayısıyla 
muhafazakâr - liberal (ve homonorma-
tif) söylemlerce kibarca “içeri tıkılmak” 
istendikleri evlerinden, yani özel alandan 
(fiziksel ve sembolik anlamda) “dışarı 
çıkmaları” kamusal alanın ne olduğu-
nu, sınırlarının nerede hangi saiklerle 
çizildiğini ve elbette “kamu”nun, kamu-
oylarının ne olduğu gibi, bu bağlamda 
da kentsel demokrasi, kapsayıcılık ve 
katılım gibi, önemli mefhumların yeniden 
düşünülmesine kapı açabilir.  

Bir yanıyla da Instagram, Snapchat, Twit-
ter ve Ekşi Sözlük gibi çevrimiçi mecralara 
sarkan, taşan görüntüler ve “konuşma 
biçimleri”, söylemler ve bedenler ile “ger-
çekten” tecrübe edilen arasındaki olası 
fark ve boşlukları, belki de en önemli-
si, bunların toplumsal eşitsizlik, sosyal 
adalet ve farklılık - içerilme - dışlanma 
mekanizmalarına etkisi üzerine düşünme-
mizi sağlayabilir. Bu vesileyle park, belki 
meydan ya da sokak gibi diğer bazı kent 
unsurlarına benzer şekilde, belki de onlar-
dan daha yoğun biçimde, ortaya çıkanlar 
/ çıkmayanlar ile “toplumsal olay”9 olarak 
anılmaya değmeyenler üzerine yeniden 
düşünmemize imkân tanımış olur.

1 Bu yazı, daha uzun ve henüz yayımlanmamış bir 
versiyondan bölümler içermekte. Değerli yorumları için 
Ayfer Bartu Candan’a teşekkür ederim. 

2 Zeybek, H. A. (2011) “Bir Aile Mekânında Cinsiyet, 
Cinsellik ve Güvenlik”, Neoliberalizm ve Mahremiyet: 
Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik içinde, ed. C. 
Özbay, A. Terzioğlu ve Y. Yeşim, Metis.

3 A.g.y., s. 227.

4 Özbay, C. (2017) Queering Sexualities in Turkey: 
Gay Men, Male Prostitutes, and the City, I.B. Tauris; 
Özbay, C. (2012) “Rent Boy’ların Queer Öznelliği: 
İstanbul’da Norm Karşıtı Zaman, Mekân, Cinsellik ve 
Sınıfsallık”, Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer 
Kültür ve Muhalefet içinde, ed. C. Çakırlar ve S. Delice, 
Metis. Burada queer mekânı farklı perspektiflerden 
yorumlayan geniş yazını özetlemeye çalışmayacağım. 
İlgilileri için, kökleri feminist - queer kent çalışmaları 
ve beşeri coğrafyaya dayanan bu geniş literatürün 
örneklerine bu iki kaynakta atıfta bulunmuştum.

5 Halberstam, J. (2005) In a Queer Time and Place: 
Transgender Bodies, Subcultural Lives, New York 
University Press.

6 Ingram, G. B., Bouthillette, A. ve Retter, Y. (1997) 
Queers in Space: Communities, Public Places, Sites of 
Resistance, Bay Press, s. 3.

7 Özbay, C., Erol, M., Terzioglu, A. ve Turem, Z. 
U.  (ed., 2016) The Making of Neoliberal Turkey, 
Routledge; Özbay, C. ve Savci, E. (2018) “Queering 
Commons in Turkey”, GLQ, 24(4): 516-521. 

8 Özbay, C. (2017) A.g.y.; Tapınç, H. (1992) 
“Masculinity, Femininity and Turkish Male 
Homosexuality”, Modern Homosexualities içinde, ed. 
K. Plummer, Routledge; Yüzgün, A. (1986) Türkiye’de 
Eşcinsellik: Dün ve Bugün, Hüryüz Yayınevi; Hocaoğlu 
M. (2002) Eşcinsel Erkekler: Yirmi Beş Tanıklık, Metis.

9 Lévi-Strauss, C. (2018) Uzaktan Yakından, Didier 
Eribon ile Söyleşi, çev. H. Bayrı, Metis, s. 165.

 

#ÖneÇıkarılanProfil’ler, 
#SağlamTipler ve Diğerleri: 
Hornet’in Anlık1 Bir Fotoğrafı

Burak Taşdizen

İnternet, kuir bireyler gibi dezavantajlı 
gruplar için özellikle partner arayışı sü-
recinde daha güvenli bir platform olarak 
öne çıkıyor,2 sağladığı anonimlik3 ile kişile-
rin ortak ilgi alanları ve arzuları etrafında 
fiziksel mekânın kısıtlarını aşıp bir araya 
gelmelerini kolaylaştırıyor.4 Bu yazı, kendi-
ni “gey [sic] sosyal ağı”5 olarak tanımlayan 
Hornet uygulamasının Türkiye’deki kuir 
bireyler için ne tür özgürleştirici olanakları 
ve sınırlayıcı yanları olduğunu tartışmaya 
açmayı hedefliyor.

Grindr, Hornet, Scruff gibi konum tabanlı 
kuir tanışma uygulamaları, kullanıcı-
ya civardaki diğer kullanıcıları gösterir; 
birbirleriyle sohbet etme, fotoğraf / 
konum paylaşma imkânları sunar. Ço-
ğunlukla kullanıcıların birbirlerinin yüz ve 
vücut fotoğraflarını görmelerini iletişimin 
gerekliliklerinden biri olarak kurgulayan 
bu uygulamaların odağında görsellik yer 
alır. Farklı kullanıcı yelpazelerine sahip bu 
ve benzeri uygulamalar arasından ken-
disini “en kapsamlı gey, bi, trans ve kuir 
uygulaması” olarak tanımlayan Grindr’ın6 
Türkiye’de erişime kapatılmasının7 ardın-
dan Hornet, Türkiye’de en çok kullanılan 
eşcinsel uygulaması hâline geldi.8 Hornet, 
muadili Grindr’ın aksine, kullanıcıların 
içerik oluşturmasına izin veren tasarımı 
ve sağlarlıkları9 (affordance) itibariyle 
konum tabanlı bir tanışma uygulamasının 
ötesinde Türkiye’de (ve dünyada) eşcin-
sel, trans ve “meraklı” bireyler arasında 
popülerleşmiş bir sosyal medya platformu 
olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu yazı-
da, Hornet’i diğer uygulamalardan farklı 
kılan iki özelliği olan akış sayfasını (feed) 
ve kullanıcı profil ve içeriklerindeki etiket 

(hashtag) kullanımını Türkiye’deki kuir 
sosyalleşmesine etkisi bakımından tartış-
mak istiyorum. 

Hornet, birçok sosyal ağ gibi sohbet seçe-
neği bulunduruyor. Sohbet edebileceğiniz 
kişileri size yakınlıklarına göre sıraladığı 
ızgara (grid) sistemindeki bir “erkekler” 
sayfasına sahip. Bunlar dışında kalan iki 
diğer sayfa “hikâyeler” ve “akış” kullanıcı-
ların katkılarıyla sürdürülüyor. Hikâyeler, 
kuir temalı güncel haberlerden sağlığa, 
seyahatten kültüre geniş bir yelpazede 
bilinç artırmaya yönelik paylaşımlar içeri-
yorken, akış sayfası kullanıcıların sadece 
takip ettiği diğer kullanıcıların değil aynı 
zamanda takip etmediği / iletişime geç-
mediği #ÖneÇıkarılanProfil (#Featured-
Guy) rozeti alan kullanıcıların da durum 
güncellemelerini görmelerine olanak 
tanıyor. Hornet, #ÖneÇıkarılanProfil’leri 
şu şekilde tanımlıyor: “Akış bölümünde 
dikkat çekici [sic] bir biçimde yayınlanır ve 
paylaştıkları anlar çok daha büyük [bir] 
kitle tarafından görülür.”10 #ÖneÇıkarı-
lanProfil olmak isteyen kullanıcılar için bir 
kılavuz akış paylaşım dosyası ve başvuru 
linki de mevcut. Bununla, kullanıcıların 
yorum yaparak “eşcinsel topluluğun diğer 
üyeleriyle düşüncelerini ve ilgi alanlarını” 
paylaşmaları ve bu yolla da “geleceğin 
kültürünü tanımlayan kuir sesleri güçlen-
dirmek” amaçlanıyor.11

Hornet’in hedeflediği şekilde, akışta seçil-
miş birtakım profillerin fotoğraf ve / veya 
durum güncellemesi gibi içerikleri daha 
görünür oluyor ve içeriklere yorum yapma 
özelliği  sayesinde forumlar oluşuyor. Ör-
neğin, #ÖneÇıkarılanProfil rozeti sahibi 


