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Fırat Uran



Teşekkürler

Bizler için hayatını defalarca tehlikeye atmış olan cesur  
Levent Pişkin

Hikâyeleri herkesten önce okuyan, müthiş zeki insan  
Mehmet Emin Şan

Kedi çocuk Samet Gülel

Şarkılarıyla ilham olan Kalben

Bodrum’da günbatımlarında Japon biraları içen Ecem Seven

Tahinli, Bodrum limonlu makarnasıyla Melis Aydan

 Yakında raflarda görmeyi beklediğimiz Hande Aykun

Defterlerin kraliçesi İpek Özbay

Tanıdığım herkesten farklı olan Koalalar ve Çiğköfte’nin yazarı 
Özgür Balamir



Anahtarlarla kapılar açan Buket Konur

Vizyonuyla insanları aydınlatan Umut Kısa

Yaptıkları uluslararası projeye beni de dahil ederek kitabın 
masraflarına yardımcı olan Through The Window

Türkiye’nin en iyi queer fotoğrafçısı Ömer Tevfik

 Bir gün hayatının film olmasını dilediğim Qubra Uzun

Güneşli bir yaz günü kitabın test okumasına gelip fikirlerini 
paylaşan dostlarım: 

Tuğberk, Burcu, Berk, Doruk, Ege, Hazal, Sadaf, Balkı, 
Alican, Duru, Burak, Umut ve Bora

Artık Berlinli olan editörüm Leman Sevda Darıcıoğlu

Kitabı büyük bir heyecanla çizen pembe elbiseli               
Birce Kirkova.



İçindekiler

1- Aidiyet
2- Ayrılık
3- Let the Sunshine In
4- Sarı Post It
5- Kırmızı ve Mavi
6- Hostel
7- Kabin
8- Aşkı Bulacaksın
9- Dorian Gray Hamamda
10- Ikea Evimizin Her Şeyi



Günün birinde iki atom çarpışır. Molekülleri karışır. 
Ayrıldıklarında birbirlerinden parçalar taşırlar. Sonra başka 

atomlarla çarpışırlar.
Fırat Uran
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AİDİYET

New York’ta West Village’da bir gey partisindeyim. Herkes 
birileriyle. Ben yalnızım. Bira alıp dans edenleri izliyorum. 
Onu ilk defa orada görüyorum. Heykel gibi bir vücudu var. 
Kancalı bir burun. Kumral dalgalı saçlar, açık yeşil gözler. 
Uzun bir süre ona bakıyorum. Yanında bir çocuk var. Büyük 
ihtimalle erkek arkadaşı. Çok yakın dans ediyorlar. Öpüşü-
yorlar. Böyle bir insanın var olup gey olmasına sevinirken ka-
pılmış olmasına üzülüyorum. Onları uzaktan izlemeye devam 
ediyorum. Çocuğa arkadan sarılmış, boynunu emiyor. Birkaç 
dakika sonra erkek arkadaşı tuvalete gidiyor. İşte beni o zaman 
fark ediyor. Ona baktığımı görüyor. Birkaç saniye birbirimizi 
izliyoruz. Birden bana doğru geliyor. Heyecanlanıyorum, kalp 
atışlarım hızlanıyor: Dum bum dum bum!

Yanıma geldiğinde birbirimize yakından bakıyoruz. O ka-
dar güzel ki… Birden beni belimden tutarak kendisine doğru 
çekiyor. Öpüşecek kadar yakınız. Kancalı burnunun üstünde-
ki yeşil gözlere yakından bakıyorum. Dans etmeye başlıyoruz. 
Beni öpmeye çalışıyor. Cumhuriyet kadını edasıyla kafamı çe-
viriyorum. Ona bakıp şöyle diyorum:

- Erkek arkadaşın ne olacak?
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Koyu Fransız aksanıyla cevap veriyor.

- O erkek arkadaşım değil. Sorun olmaz.

Erkek arkadaşı olmayan çocuk geliyor. Bizi öyle görün-
ce kıskanıp üzüleceğini düşünüyorum. Çünkü onun yerinde 
ben olsam üzülürdüm. Çocuk beklediğim gibi bir tepki ver-
miyor. Beni ortalarına alıyorlar ve üçümüz dans etmeye başlı-
yoruz. Erkek arkadaşı olmayan çocuk boynumda dudaklarını 
gezdirirken, açık yeşiller kapanıyor ve öpüşüyoruz. Zamanı, 
mekânı, kim olduğumu unutuyorum. Orada ikisinin arasında 
eriyorum. Kendime geldiğimde ona bakıyorum ve adını soru-
yorum.

“Paul.” diye yanıtlıyor. Paul ellerini pantolonumun içine 
sokuyor. Aklıma taze çıkmış kruvasanlar geliyor. Sertleşiyo-
rum. Bir eli aletimdeyken erkek arkadaşı olmayan çocuk Fran-
sızca bir şeyler söyleyip bana dönüyor.

- Evim buraya çok yakın. Bizimle gelmek ister misin?

Başka seçeneğim var mı? Gidiyorum. West Village’da bir 
New York evindeyiz. Normal bir ev düşünün ve üstüne çarpı 
çizin. Burası asla normal bir ev değil! Bir kere içindeki her şey 
yeşil renkte ve bitkilerle dolu. Bir ormana girmiş gibi hissedi-
yorum.

Salondayız. Sarı ışıklı masa lambası çıplak tenimizi aydınla-
tıyor. Omuzlarımdan bastırıp aşağı itiyorlar. Gördüğüme ina-
namıyorum. Paul’unki bir baget kadar büyük! Seks konusunda 
çok az tecrübem var. Blow job nasıl yapılır bilmiyorum. Elim-
den geldiğince ağzıma alırken diğer çocuk Fransızca bir şeyler 
söylüyor. Durumdan pek hoşnut değil. Yatak odasına geçiyo-
ruz. Paul beni istiyor. “Hayır.” diyorum.
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- Neden?
- Çünkü yaparsam askere gidemem.
- Nasıl yani?
- Askere giderken doktor kontrolünde bakıyorlarmış…
- Şaka yapıyor olmalısın!
- Hayır, ciddiyim.
- Sen hangi üçüncü sınıf ülkede yaşıyorsun?
- Türkiye.

Tarzı çok aşağılayıcı geliyor. Bozuluyorum. Diğer çocuk 
gülerek Fransızca bir şeyler söylüyor. Ona dönüyorum ve 
Fransızca şöyle diyorum.

- Je comprends.*

Bunu duyunca taş kesiliyor. 

- Est-ce que tu parles français**?
- Un peu***.

Yalan söylüyorum. Fransızca konuştuğum falan yok. Lisede 
seçmeli ders olarak gördüğüm kıytırık Fransızca dersinden hiç-
bir şey öğrenmedim. Kalkmaya yelteniyorum. Giyinip gidece-
ğim. Paul bırakmıyor.

- Dur, saat geç oldu. Kal burada, sabah gidersin.

* Fransızca, ‘anlıyorum’ anlamına geliyor.
** Fransızca konuşuyor musun? 
*** Biraz. 
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O dediği için kalıyorum. Üçümüz aynı yatakta yatıyoruz. 
Ben ikisinin ortasındayım. Paul ile birbirimize sarılarak uyu-
yoruz. Üstümüzde tişört var, altımız çıplak. Sabaha karşı birbi-
rimize dokunuyoruz. Kesik kesik inleyerek boşalırken yatağın 
önemli bir kısmını ıslatıyor. Ne mutluluk! Kalkıp giyiniyo-
rum. Oraya ait değilim. Paul bana ait değil. Tam çıkmak üze-
reyken gözleri yarı açık yanıma geliyor.

- Bekle!
- Evet?
- Telefon numaramı almadın?

Şaşırıyorum. Paul’un telefon numarasını almaya gerek duy-
muyorum çünkü bence bu ilk ve son görüşmemiz. Fazlasını 
beklemek aptalca. Olmayacak vaatler vermek gereksiz. 

“Gerek yok. Seni tekrar aramayacağım.” diyorum. Vazgeç-
miyor. Köşedeki bitkilerle dolu masanın üstünden bir kalem 
bulup kocaman harflerle e-postasını koluma yazıyor. Sonra 
bana bakıp şöyle diyor:

- O zaman belki e-posta yazarsın.

Gülümsüyorum. Arkama bakmadan çıkıp gidiyorum. Pa-
ul’a asla e-posta göndermiyorum. Israrla koluma yazdığı koca-
man harfler yıkanınca silinip gidiyor.

4 YIL SONRA

İstanbul’da o akşam çok büyük bir gey parti var: Pink Ams-
terdam. Taksim’deyiz. Arkadaşlarımla mekâna giriyoruz. İçerisi 
çok kalabalık. Daha ilk dakikalarda bardan içki alırken gözü-
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me birisini kestiriyorum. Tek başına etrafı keserek dans ediyor. 
Yanına gidiyorum. Işıklar sürekli değişiyor. O da beni beğeni-
yor. Öpüşüyoruz. Bir dakika! “Sen nerelisin?” diyorum. “New 
York.” diyor Fransız aksanıyla.

- Aksanın var. Sen Fransızsın!
- Evet ama senelerdir New York’ta yaşıyorum.
- Bundan birkaç sene önce New York’ta ormana benzer 

bir evde iki tane Fransızla üçlü yapmıştım…

Şok olmuş bir halde birbirimize bakıyoruz!

- Sen osun!
- EVET!
- Koluna e-postamı yazmıştım. Bana neden hiç yazma-

dın?
- Aranızda Fransızca konuşup benimle dalga geçmişti-

niz.
- O diğer çocuktu. Ben seni çok beğenmiştim.
- Öyle mi?

Beni öpüyor. Başka bir şey söylemesine gerek yok. Öyle. 

Öpüşme kontrolden çıkmaya başlıyor. Sertleşiyoruz. Eli 
dört sene sonra tekrar pantolonumun içinde. Güvenlik geliyor 
ve şöyle söylüyor:

- Abartmayın, gidin oda tutun, ne yapacaksanız orada 
yapın!

Umursamıyoruz. O zaten anlamıyor. Öpüşmeye devam 
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ediyoruz. Derken mekândan atılıyoruz. İstiklal Caddesi’nde 
yürüyoruz. Paul’un İstanbul’da olduğuna inanamıyorum!

- Burada ne yapıyorsun?
- Tatile geldim. Arkadaşlarımla İstanbul’da buluşmak 

için sözleşmiştik fakat hepsinin son dakika bir şeyi çık-
tı ve ben tek başıma gelmek zorunda kaldım.

- Nerede kalıyorsun?
- Taksim meydanda bir otelde. 

Bana bakıyor yeşil yeşil.

- Gelmek ister misin?
- Olur.

Başka seçeneğim var mı?

- Biliyor musun, buraya gelmeden önce öteki çocukla 
senin hakkında konuştuk.

- Onunla hâlâ görüşüyor musun?
- Evet, arkadaşız.
- Hakkımda ne konuştunuz?
- İstanbul'a gideceğimi söyledim. O da, “Bj yaparken 

dişlerini değdiren çocukla karşılaşıyormuşsun mesela” 
dedi!

Gülüyorum. Uyuz çocuğun korktuğu başına gelmiş diye 
keyfim yerine geliyor. İstanbul’da kalacağı dört günün tama-
mını hiç ayrılmadan birlikte geçiriyoruz. Onun otelinde kalı-
yorum. Otel görevlileri sorun çıkarmasın diye benim için de 
konaklama masraflarını ödüyor. 




