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Nohkômak* için, kisâkihitin;** & Terri Cameron,
seni her gün özlüyorum.

*
**

Cree dili. Büyükanneler. Ç.N.
Cree dili. Sizi seviyorum. Ç.N.

1
Gey olduğumu sekiz yaşımda anladım. Gece herkes yattıktan sonra kokumumun* televizyonunda Queer as Folk’u**
seyretmeyi seviyordum. Onun evinde uydu ve bütün kanallar
vardı; korsandı elbette. O zamanlar annemle beraber kokumumun evinde kalıyorduk çünkü babam bizi terk etmişti. Galiba
Loretta Lynn’i*** biraz fazla ciddiye almıştı çünkü günün birinde içmeye gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Queer as Folk
gece yarısı gösteriliyordu; kimsenin duymaması için televizyonun sesini kapatıp altyazıları açıyordum ve göz kamaştırıcı ışık
lanet olası Poltergeist**** gibi kapılarının altından sızmasın diye
parlaklığını azaltıyordum. QAF’ı seviyordum; Pittsburgh’da
şahane hayatlarını yaşayan o gey erkeklerden biri gibi olmak
istiyordum. Bir çatı katında yaşamak ve gey barlara gidip hoş
oğlanlarla dans etmek ve görkemli deliklere***** takılmak istiyordum. Bir çizgi roman dükkânında ya da üniversitede ça*
Cree dili: Büyükanne, nine. Ç.N.
**
Kanada ve ABD yapımı, Pittsburgh’da yaşayan eşcinsel karakterleri konu
alan dizi, kıs. QAF. Ç.N.
***
1932 doğumlu, Country tarzı müziğin öncülerinden ABD’li şarkıcı ve
besteci. Ç.N.
****
Kötü Ruh, 1982 ABD yapımı korku/gerilim filmi. Ç.N.
*****
Glory holes, argo: Genellikle oral seks amacıyla, bitişik iki odayı ayıran
duvarın delinerek oluşturulduğu delik. E.N.
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lışmak istiyordum. Çekici ve zengin olmak istiyordum. Bunu
istiyordum. Brian Kinney’nin* aletiyle otuz bir çekiyor, Justin
Taylor’ın** çıplak kıçıyla boşalıyordum. Kokumumun kahverengi çiçekli kanepesini kirletmemek için battaniyemi getiriyor, sonra da bir çorapla siliniyordum. Gelmek üzereyken ses
çıkarmamak için soluğumu tutuyor ve ayak parmaklarımı sıkıca kıvırıyordum. Sonunda boşaldığımda, güzelliğin böyle bir
şey olması gerektiğini düşünüyordum: Tenim gergin ve ateş
gibi, bedenim çamur gibi ıslak.
Biraz daha büyüdüğümde, galiba on beş yaşımdayken internette bana her şeyin düzeleceğini söyleyen Dan Savage’la
Terry Miller’ı*** seyrettiğimi anımsıyorum. Bana neler yaşadığımı bildiklerini, beni tanıdıklarını söylüyorlardı. Nasıl olur,
diye düşünüyordum. Beni tanımıyorsunuz ki... Siz latteleri
ve apartman dairelerini bilirsiniz; rezde**** yaşayan kahverengi bir gey oğlan olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmezsiniz.
Kahretsin, ben hiç Starbucks görmedim ve küçük kahveye neden ‘uzun’ dendiğini hiç bilmiyorum. Bu aynı zamanda matruşka bebekleri gibi müşteri toplamaya başladığım zamanlardı; yani en azından gelirim artıyordu. Elbette bu şimdi işimi
yürütmek için kullandığım fotoğraf paylaşım uygulamalarından ve görüntülü sitelerden önceydi ama o zamanlar internet
insanlarla bağlantı kurmak isteyenlerle doluydu; özellikle de
burada, Peguis’te. Haberleşmek için Facebook ve cep telefonu
vardı. Pogo oyun sitesinin sohbet odalarında birbirimize cinsel
mesajlar atıyorduk. Diğer oğlanla flört etmek için Lucia adını kullanıyor ve kendimi kız gibi tanıtıyordum. Çoğu zaman
*
QAF’nin karakterlerinden biri. Ç.N.
**
QAF’nin karakterlerinden biri. Ç.N.
***
Daniel Keenan Savage, 1964 doğumlu ABD’li yazar, medya uzmanı, gazeteci ve LGBTİ topluluğu eylemcisi. 2010’da Savage ve eşi Terry Miller LGBTİ
gençler arasındaki intiharları önlemeye yönelik It Gets Better Project’i başlattı. Ç.N.
****
İng. Kanada Federal Hükümeti’nin Yerli Halkların kullanımına ayırdığı
özel bölgeler, rezervasyon ya da rezerv anlamına gelen reservation ve reserve
sözcüklerinin Yerli argosundaki kısaltması. Ç.N.
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sanal bilardo ya da satranç oynuyor ve havadan sudan konuşuyorduk. Sonra safı oynayarak ve sohbeti açık saçık konulara
getirerek akıllarına cinselliği getiriyordum. İplerin kendi ellerinde olduğunu sanmalarına izin vermek her zaman hoşuma
gidiyordu. Sadistin tekiyim sanırım. Cinsel fantezi olabilir
ama aynı zamanda sürücü koltuğunda oturan da benim. Terli,
çıplak bedenlerin görüntüsü bir kez kafalarına girdi mi artık
geri dönüşü olmuyordu. Cinsellik insanlara garip şeyler yapar;
kendini kaybetmek ya da kopmak gibidir. Bedeniniz ne istediğini bilir ve kafasına göre takılır. Daha sonra öğreneceğim
gibi bu tehlikeli olabilir ama dürtüyü yönlendirebilirseniz bir
insanı kontrol edebilirsiniz. Kendimi Profesör Xavier* gibi hissediyordum; sanki telepati yapıyordum.
İnternet kamerası kariyerim işte böyle başladı, sanal bilardoyla ve siberseksle. Tias’la böyle tanıştım. O, ilk siber erkek
arkadaşımdı; ben Rus prensesi Lucia’ydım, o da bakirliğini
kaybetmeyi hayal eden, gerçek yaşından beş yaş daha büyük
Yerli oğlandı.
Mükemmel bir çifttik.
O zaman açılmamıştım ama okuldakiler benim farklı olduğumu biliyordu. Bana ibne, homo, lubunya gibi gülünç şeyler
diyorlardı ama bunun beni rahatsız etmesine asla izin vermiyordum. Bazen hem kızları hem de oğlanları çaktırmadan bedenime bakarken yakalıyordum. Bana yüz tane isim takmışlardı. Ailemin dışında kimse bana Jonny demezdi; herkes beni
Elektrik Süpürgesi olarak tanıyordu. Beni on iki yaşımla bugün
arasında bir zamanda tanıdıysan muhtemelen adımı Elektrik
Süpürgesi olarak biliyorsun. Bir kutu birayı sekiz saniyeden
az bir süre içinde kafaya diktiğim için okuldaki bir arkadaşım

*
Profesör Charles Francis Xavier, Amerikan çizgi romanlarında görünen
kurgusal bir karakter. Ç.N.

Bir Amerika Yerlisinin dilinde ‘seni seviyorum’ ifadesinin, kulağa daha
çok ‘seninle acı çekiyorum’ anlamına gelmesi ne kadar da trajik.
Edebiyat tarihi boyunca her cümlenin, her kelimenin altında sarsıcı bir
dönüm noktasının işaretini veren eserler çıkmıştır. Kanada Genel Vali
Ödülü ve Lambda Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül alan
ve övgüyle karşılanan Joshua Whitehead’in romanı Elma Çekirdeği de
bunlardan biridir.
Elma Çekirdeği, travma, ırkçılık, cinsiyetçilik ve homofobinin bedenler,
zihinler ve duygular üzerindeki derin etkilerine ışık tutarken, akıllı telefonlar ve flört uygulamalarının eşlik ettiği bir dünyada aşk, şehvet, cinsellik ve
tabular hakkında samimiyet ve dürüstlükle kaleme alınmış çarpıcı bir
anlatımdır.
Whitehead’in cinsellik, özellikle de kuir cinselliği hakkındaki cesur tasvirlerine, eserin kahramanı Jonny’nin hayatındaki kadınların duygusal
rolünün eşlik etmesiyle hikâye bambaşka bir boyut kazanır ve sıradışı bir
okuma deneyimi sunar.
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