
kadınlar 
arasında



K adın kadına cinsellik dediğimizde aklımıza neler gelir? Kafamızda şekillenenlerle ya da dilimizden dökülenlerle, esas olarak deneyimledik 
lerimiz, birbirinden nasıl farklılaşıyor, neler, ne zaman örtüşüyor, neler 

değişiyor? 
Cinselliğin kadınlık ile ilişkisi genellikle erkek imgesinin merkeze alınışıyla 

beliriyor zihnimizde, hem erkek hem kadın zihinlerimizde...Peki ya bunu kırıp, kadın 
kadına cinselliği 'erkeğin olmadığı, erkeksiz', ve heteroseksüel dünyadan ödünç 
aktif/pasif gibi tanımlardan kurtararak, onun gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlamak 
için ne yapabiliriz, kendi cinselliğimizin kapısını nasıl aralarız? 

İşte bu broşürü çevirirken de amacımız merkeze kadınları koyup, kadınlar 
arasındaki cinselliğin farklı renklerini görebilmekti. Bu renklere bakmaya, üzerlerine 
konuşmaya başladığımızda, aslında o çok görünmez alanı eşelemeye başladığımızı da 
hissettik.  Kimimizin bildiği, deneyimlediği, kimimizin fazla ayrıntılarına girmediği 
bu denli renkli bir cinselliğin, kısa ve öz bir biçimde, çizimlerle tatlandırılmış, ama 
en önemlisi oldukça ilham verici bir şekilde ele alındığı bu metinleri okurken umarız 
ki siz de bizim kadar keyif alırsınız. 

2010 LGBTT Onur Haftası Kadınları ve Transları 

Görsel tasarım desteği için Belgin'e teşekkürler... 
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arzuya odaklanmak 
İsveç Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve 

Transgender Hakları Federasyonu, RFSL , uzun bir 
süre kadınların cinsel pratiklerine yeteri kadar 
yoğunlaşmadı. Kadınlarla birlikte olan kadınların 
kendi cinselliklerine ve deneyimlerine ilişkin hak 
larının  işimizin bir parçası olması gerçeğine rağ 
men durum böyleydi. Bu kitapçığın yalnızca gecik 
miş olduğuna değil, hevesle beklendiğine  de 
inanıyoruz. 

Kadınlarla seks yapan kadınlar üzerine, cinsel 
arzulara odaklanarak birşeyler yazmak ne LGBT 
camiada, ne de toplumda çok yaygın değil. 
Kadınların cinselliği sıklıkla üremeyle ilişk 
ilendirilir ve kadınların arzuları görmezden gelinir. 
Ya da seks sonucu oluşabilecek problemlere odak 
lanılır. Veya kadın cinselliğine, hatırı sayılır miktar 
da yere sahip olan erkek cinselliği ile ilişkisi 
dahilinde dikkat edilir. 

Bu nedenle, kadın cinselliği  üzerine problem 
odaklı olmayan, meraklı ve olumlu bakış açıları 
sunmak çok önemli. Kadınlar Arasında kitapçığın 
da, aktif seks yaşamına sahip olanlara ya da yeni 
başlayacaklara, kolay erişilebilen ve üzerinde 
konuşulmasını umduğumuz ilham verici metinler 
sunuyoruz. Bazıları için bu yayının tek yeni yönü 
en sonunda deneyimlerinizi basılı halde görmek 
olabilir. Başkaları içinse yeni şeyler keşfetmeye yol 
açabilir. Umuyoruz ve inaniyoruz ki Kadınlar 
Arasında, tartışmalara, keşfin hazzına ve yeni ihti 
raslara öncülük edecek. Seks, hayatımızın karanlık 
ta bırakılmış, çok geniş, eğlenceli ve önemli bir 
parçası.

Sören Andersson & Ulrika Westerlund 
RFSL başkanı & başkan yardımcısı 
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RFSL (İsveç Lezbiyen, Gey, 
Biseksüel ve Transcinsiyet Hakları 
Federasyonu) kabul görmüş 
toplumsal cinsiyet normlarından 
farklılaşan kişilere uygulanan 
baskı ve cinselliğimizi, aşkımızı ve 
hayatımızı kiminle paylaşmamız 
gerektiğini söyleyen toplumsal bek 
lentilere bir tepki olarak 1950’de 
kuruldu. Yıllar geçtikçe, RFSL 
bireylerinin yaşama koşulları, 
durumları ve cinsellikleri hakkın 
da, geniş bilgi ve deneyim sahibi 
oldu. 

RFSL, cinselliğimizi sınırlayan 
denetleyici ve kısıtlayıcı normların 
bir eleştirisidir. 

Bizim talebimiz, katılan kişiler 
tarafından kabul edilerek ve eşit 
koşullarla yaşandığı  sürece, hiç 
bir cinsel ilişkinin reddedilmeme 
sidir. Cinsellik, kişiyi tamamlayan, 
onun olmazsa olmaz bir parçası, 
hayatlarımızın tamamına nüfuz 
eden, toplumdaki önemli rolü yad 
sınamaz bir olgu olarak görülme 
lidir. Cinsellik herkes için bir arzu 
ve aidiyet kaynağı, bireysellikler 
imizin olumlanmasıdır. Ve 
kendimize olan güvenimizi arttırır, 
iyi hissetmemizi sağlar. Toplumsal 
anlamda cinsellik, iletişim kurmak 
için yollar açabilir ve bölünmeleri 
birleştirebilir. 

RFSL üyesi olarak, sadece 
sosyopolitik tavrımızı  destekle 
mekle kalmıyor; yerel  şubemizde 
düzenlenen faaliyetlere ulaşma 
imkanı da kazanıyorsunuz. Kendi 
çevrenizde neler olduğu hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için kendi 
yerel şubenizle iletişime geçin. 
RFSL, desteklemek isteyen herkese 
açıktır.





seks nedir? 
Çocuk sahibi olmak istemenin seksle hiçbir 

ilgisi yoktur ve günümüzde bu büyük değişimi 
planlamaya başlamanın başka birçok akıllıca yolu 
vardır. Seksin üremeyle ilgili yönünün ötesine bak 
tığımızda, yani hamile kalma olasılığı ve arzusunun 
ötesine, geriye kalan tek şey seks deneyiminin ken 
disidir. Seksin herhangi bir şeyle ilgili olabileceği 
demektir bu; ateşleyen ya da tatmin eden, titreten, 
eğlendiren, iç gıcıklayan, köstekleyen, şaşırtan ya 
da dünyanızı başaşağı çeviren bir şey. 

Seksi bu şekilde algıladığınızda, tutku sadece 
am, ten, baş, eller, ya da başkasının vücuduna, ya 
da konuşması ve mimiklerine ait olmaktan çıkıyor. 
Eğer herhangi bir şey arada biryerlerde konum 
lanıyorsa, onu hayatın günlük hallerinden ayırmak 
imkansızdır, ve belki de her gününüzü daha canlı 
ve önemli yapacak olanın ta kendisi olabilir. Böyle 
bir şeyi nasıl başka türlü ifade edebileceğimiz 
tamamen başka bir hikayedir. 

Tüm önyargılarımızı, endişelerimizi ve bizi 
kuşatan, sarmalayan tabuları bir kenara bıraka 
bilirsek, seksin çok daha iyi olacağı sıklıkla 
söylenir. Ve böylece vücudumuzla yeni şeyler 
deneyimlemek için özgür oluruz. Şunu da unutma 
mak gerekir ki seks, günlük hayatta karşılaştığımız 
zorlukların üstesinden gelmek için de bize bir 
imkan sunar. 

Seks doğaüstü öneme sahip, kutsal ve gizemli 
değildir, hayatımızın diğer ayrılmaz parçalarından 
biridir ve endişe, hayal kırıklığı, mutluluk ve arzu 
ların içinde ifade şekillerinden sadece biridir. Eğer 
seks size o kadar önemli görünmüyorsa, bunun 
nedeni hayatın yoğunluğunu başka bir şekilde 
deneyimliyor olabildiğinizdir. Bu durumda endişe 
lenecek birşey yok, 
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Şimdi gözlerimi kapattığımda, 
Cara’nın gövdesinde gezintiye çık 
mışım, onun vişne kırmızısı kli 
torisinden sadece üç santimetre 
uzaktayım. Klitorisinin ucundaki 
başlık çıkarıp atılmak için değil, 
yavaşça geriye itilmek için bekliy 
or. Tıpkı kıvrımlardan ve katman 
lardan yapılmış, hediyeye ulaşmak 
için oynanan“ambalaj açma”  
oyunu gibi. Ama hediye katman 
ların altında değil bu defa, hediye 
ambalaj kağıtlarının her biri aslın 
da. Eğer doğrudan glansa (kli 
torisin başı) dokunursan bu çok 
keskin olur, darbe gibi. Ona başlığı 
kullanarak dolaylı yollarla 
dokunuyorum, bu olağanüstü 
şaşırtıcı bir his. En olağan cümle 
den fışkırabilen sevgi dolu uyarıl 
malar, ya da kuru bir pastanın 
üzerindeki vişne parçası gibi. İşte 
mükemmel birleşim! 

Beni heyecanlandıran tek başı 
na salt açığa çıkma durumu değil, 
açığa çıkma anı. Ne klitorisin 
çevresindeki perde, ne de onun 
çıplak gövdesi, beni asıl heyecan 
landıran klitorisin açığa çıkmasın 
daki o devinim. 

Emma Donoghue’un Hood 
adlı romanından çevrilmiştir. 

Hamish Hamilton, 
Londra 1995



elbette seks hakkında hararetle konuşanlar çok 
canını sıkmıyorsa. Ama belki bunun bir nedeni seks 
hakkındaki görüşlerimizin çok dar ve keyfi, 
«kurallar»ınsa çok karmaşık olmasıdır. Buna kim 
karar verir? Nasıl bilebiliriz? 

Eğer kadınlardan tahrik olan bir kadınsan, 
temel toplumsal normlardan birini, yani kadınlar 
erkeklerle seks yapmalıdır kuralını zaten yıkmışsın 
demektir. Bunu yaparak, kitapçığın geri kalanını 
okumak ve basitçe kendi düşünce ve duygularına 
güvenmek için hazırsın. 

Bedenin bir tapınak değil, senin hayatın olan 
macerada bir araçtır. Bu nedenle gereksiz yere 
bedenini kıstırılmış hisssetmemeni önemli buluy 
oruz. “Cinsel özgürlük” ne kadar seks yaptığınla ya 
da nasıl yaptığınla ilgili değil, kendin için seçim 
yapma olasılığının farkındalığına sahip olman 
demektir. Açıkça bu kitap nasıl düzgün seks yapıla 
cağıyla ilgili bir rehber değil. Ya da daha çok veya 
“doğru” türde seks yapmanızı da amaçlamıyor. 
Zamanımızı çokça meşgul eden ama çok az konuş 
tuğumuz birşey hakkında söz söylemek istedik 
sadece. 
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“Çok sessizsin. Hoşuna 
gidiyorsa bunu duymak istiyorum.”  
Sonra öne doğru eğildi, nasılsa 
bacaklarını arkama aldı ve öyle 
yakınlaştı ki nefesini hissedebiliy 
ordum. Elleriyle belimi kavradı ve 
mememi dudaklarının arasına aldı. 
Pek gerçek değildi! Başta kendimi 
marzipan domuzcuğu* gibi hisset 
tim, ama meme uçlarımı emdikçe, 
ısırdıkça ve oralarda dilini oynat 
tıkça, sinirlerim uyarıldı ve nefes 
im boğazıma takıldı. Ağzı ısrar 
ettikçe ve elleri sertçe sırtımda 
hareketlendikçe, birden bir enstrü 
man bulduğunu hissettim, belki bir 
kanun, göbeğimin derinliklerinde, 
baştan çıkartıcı şekilde telleri 
çalıyormuşçasına, yeni bir şarkı 
besteliyormuşçasına  tıngırdattı, 
uzakta, ve sanki sese dahil 
olduğum her dakika, daha önce 
şakıdığımdan  daha yüksek bir 
perdeye ulaşana dek ve hiç bir 
zaman kendimden duymadığım bir 
sesle bağırdım. Bu da onun adıydı. 

Lotta Lundberg’in Färdas på 
en blick (Carried By A GlanceBir 
Bakışın Götürdüğü) adlı romanın 
dan çevrilmiştir. 

*badem ezmesinden yapılan 
domuz şeklinde şekerleme (Çevir 
menin Notu) 

Eğer erkek eşcinsellere “gey”  
*deniliyorsa, o zaman kadın eşcin 
sellere de “esrik”  denmelidir. 

Shelly Roberts 

*Gey (ingilizce “gay”) kelime 
si ingilizcede”mutlu, neşeli”  gibi 
anlamlara gelmektedir. 

(Çevirmenin Notu) 

“kadınlarla seks”  
Kadınların kendilerini ve cinsel eylemlerini 

ne kadar farklı şekillerde tanımladıkları 
düşünüldüğünde, kadınlar arası seksi sadece 
“lezbiyen seks” olarak adlandırmak kulağa tuhaf 
geliyor. Kimileri için, ‘kadın’ başlıbaşına seksiliğin 
ve çekiciliğin temel kaynağı olarak paketlenmiştir. 
Neyin “seksi” olduğuna dair öğrendiklerimiz aynı 
anda birbirinden farklı açılardan baktığımız zaman, 
ister heteroseksüel erkeğin arzuladığı biçimiyle, 
ister bambaşka biçimlerde, “kadın”ın ne olduğu ve 
ne şekilde arzulandığı daha az ilgi çekici oluyor.



Öte yandan, pek çokları için, bir kadın olarak, 
kendi eşsiz varoluşları ve dünyayı deneyimlemek 
için bir tanımlama bulmak oldukça önemlidir. Ve 
bu tanımlamanın içinde onları diğerleriyle bir 
leştirecek bir şey bulmak da. Çoğunluk tanıştığı 
herkesin heteroseksüel olduğu varsayımıyla yaşa 
maya devam ettiği sürece, bu böyle kalacak. 
Heteronormatif bir toplumda, beslendiğimiz norm 
lar ve tahayyüllerden etkilenmeden cinselliğimizi 
şekillendirmemiz imkansızdır. Ama erkeklerle hiç 
sevişmemiş ve kadınların yatakta nasıl davranması 
gerektiğini anlatan gazete küpürlerine aldırmayan 
pek çok kadın vardır. Kimileri içinse kadınlarla 
sevişmenin en heyecan verici yanı, beklenenin aksi 
ni yapıyor olmak ve bunun daha eşsiz, kendine 
özgü, daha özgür ve bu yüzden daha “gerçek” 
olduğunu hissetmektir. Kendilerini oldukça  het 
eroseksüel buldukları halde, kadın gövdesinin cin 
sel olarak daha  arzu edilir olduğunu düşünen, veya 
benzer ve farklı nedenlerle kimi zaman kadınlardan 
kimi zaman erkeklerden daha çok etkilenen kadın 
lar da vardır. 

Bu metin bağlamında ‘kadınlar’ üzerine 
konuşurken, toplumun kadın bedenini tanımlamak 
için kullandığı varsayımları kullanıyoruz. Kadın 
olmak üzere yetiştirilmiş ve hepsinden öte kendini 
kadın olarak tanımlayanları göz önünde bulun 
duruyoruz. Toplumsal cinsiyet bizi çevreleyen 
bedenlerin zihnimizde yarattığımız tahayyülleri 
yoluyla oluşuyor ve  bizi neyin tahrik edip 
etmediğini belirler hale geliyor. 

Kadınlar olarak cinsel pratiklerimiz , toplum 
tarafından erkeklerle kurduğumuz ilişkilere 
dayanan bize ayrılan pozisyonlar aracılığıyla ren 
klenir. Erkeklerle de seks yapan pek çok kadın, 
kadınlarla seks yapmanın onlara başka bir deneyim 
leme olanağı verdiğini hiseder, çünkü roller daima 
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Şu andaki kız arkadaşımla 
tartışmasız hayatımda yaşadığım 
en iyi seksi yapıyorum. Bence bu 
gerçekten karşılıklı oluşundan kay 
naklanıyor. Ve sadece eğlenceli 
olduğundan, sadece yaşamış olmak 
için seks yapabiliyoruz, belirli bir 
baskı hissetmeden. Şunun gibi, bu 
görüşmeyi yapacağımı 
söylediğimde banliyö trenindeydik 
ve o mememi okşamaya başladı: 
“Anlatacak hikaye mi istiyorsun?”  
Ha ha!

Bir eylemde tanıştık. Ardından 
Slick*’te dans pistinde onunla yiy 
iştim.  Kısa süre sonra kendimizi 
onun mutfağında bulduk. Beni mut 
fak tezgahına doğru kaldırdığında 
nasıl etkilenmiştimaslında hafif 
denecek biri değilim, ha ha. Sonra 
gece boyu seviştik. Akabinde, ilk 
seferde hiç kimse tarafından bu 
kadar iyi düzülmemiştim, dedi. Ve 
dünyadaki en mutlu insandım 
sanki! Tüm bedenim bir kaç gün 
ağrıdı sonrasında, ama buna 
değerdi! 

Monica Amante, yönetici 

*Stockholm’de bir queer klüp



“heteroseks” ile önden belirlenmiş değildir. 
Kadının kendi beden ve arzusu ile ilgili kendi 
kararlarını verme hakkını deneyimlemesi, onun 
erkeklerle yaşadığı cinsel etkileşim içinde de 
ilişkide bürünmesi gereken ‘rol’ü umarsamadan, 
ilişkiyi çift taraflı yaşadıkları ve kendilerine daha 
çok güvendikleri bir algı geliştirmesine imkan verir. 
Diğerleri için, kadınlarla ve erkeklerle seks yapmak 
arasındaki pratik farklar çok önemlidir, çünkü 
böylece farklı duygulanımlar için  kanallar yaratır 
lar. 

LGBT camiasında, lezbiyen ve gey dünyaları 
genellikle birbirine zıt konumlandırılmış, ve gay 
erkeklerin hayatları “cinsel olarak çok daha özgür” 
yansıltılmıştır. Bu durumun nasıl oluşageldiğini 
anlamak için heteronormatif tarihte sırasıyla 
lezbiyen ve gey bireylerin yaşadıkları zorluk ve 
baskılanmaların farklılığına bakmak gerekir. Cinsel 
pratiğin merkezi bir rol oynadığı gey erkeklerin 
cinsellik kültürü, kısmen erkekler arası seksin 
toplumdaki en baskıcı tabu olması gerçeğine bir 
tepki olarak gelişmiştir. Kadınlar arası cinsel ilişki 
ise tarih boyunca yok sayılmıştır, çünkü insanlar 
içinde sikin olmadığı herhangi bir cinsel dürtüyü 
hayal edemediler. Sonuç olarak, kadınların hakları 
üzerine sorgulamalar, cinselliğin sınırlarını aşarak, 
geniş anlamda, daha mühim ve acil görülegeldiğin 
den, mücadelede eşit şartlarda varolmak için seksi 
öncelikli mesele yapmak gerekli bulunmamıştır. 

Düzüşmek politik gündemimizde belirleyici 
olmayabilir, bu onu ne daha az ilginç ne de daha az 
yaygın kılar. Aslında sessizlik bizi sadece görün 
mez yapmadı; bize seksin ne olduğuna ve olabile 
ceğine dair kendi tahayyüllerimizi yaratabile 
ceğimiz geniş bir alan sundu. Tebrikler! 
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21 yaşındaydım, İspanya’da. 
O çok ateşliydi ve partiden 
ayrılırken tamamen sarhoştu ama 
bütün gece sevişeceğimiz aşikardı. 
Nasıl biteceği konusunda herhangi 
net bir fikrim yoktu ama o benden 
daha deneyimliydi. Ama tam 
başladığında, çok pasif kaldı ben 
de hemen idareyi elime aldım. 
Parmaklarımla içine girdim 
öncesinde bir kızı yalamanın 
iğrenç olacağını düşünürdüm, ama 
değildi. Uzun süre düzüşmeye 
devam ettik. Ya da en azından ben 
böyle yaptım: bana dokunmadığını 
fark etmeyecek kadar çok odaklan 
mışım. Bugün iyi seks diye buna 
demezdim ama o zaman çok fan 
tastik geldiğini söyleyebilirim. 
Aslında, kendimi erkeklerle 
olduğumda epey aktif deneyim 
lemiştim, fakat kızlarla daha çok 
sevişmeye başladığım zaman “izni 
ni almalıyım”  ve “doğru yap 
malıyım”  fikrine kafayı taktım ve 
daha pasif hale geldim. İlk uzun 
ilişkimdeki biraz daha serbest 
deneyimlemelerden sonra, bunun 
üstesinden geldim. 

Anna Fock, ofis çalışanı



çarpışmalar & 
sürtünmeler 

Bedenleri ya da çeşitli uzuvları birbirleriyle 
sürtüştürmek  en yaygın seks biçimi olarak sayısız 
çeşitlilikte gerçekleşebilir. Bir zamanlar, herhangi 
bir olayın seks sayılabilmesi için, erkeğin boşal 
ması ile sonlanması gerekmekteydi. Bunun dışında 
sadece tahrik etme amaçlı, uyarma olarak kabul 
edilen her şey önsevişme olarak değerlendiriliyor 
du. Eski zamanlardaki lezbiyen çevrelerde, bu form 
bazen “tribadism” olarak adlandırılmıştır. 

“Am’al Sürtüşme” diye adlandırdığımız şey 
partnerinizin bacaklarını iki yana ayırıp vaji 
nalarınızı birbirine sürterek, bacakların arasına 
uyluğu çekip “ileri geri devinerek”, dört ayak 
üstünde aşağı olduğunda senin “sex”inin onun kıçı 
na sürtünmesidir; nasıl adlandırırsan. Bu eylem bin 
lerce farklı biçimde gerçekleşebilir: ayakta, otu 
rurken, uzanırken ya da arkadan, yüz yüze, göz 
teması sağlayarak, göz temassız, partnerlerden biri 
ya da her ikisi de aynı anda aktifken olabilir. Sert 
ve yavaş, hızlı ve yumuşak. Beden sonsuz ihti 
mallere sahiptir ve am kabul görmüş zevk alan 
larından sadece birisidir. 

Genellikle olayı  asıl bitiren bileşim, 
bedeninizin anlık duyumlara verdiği cevapları 
keşfetmektir. Doğru bir dokunuş, nokta atışına 
dönüşerek belli bir bölgeyi uyarabilir ya da gövd 
enizi hiç bilmediğiniz yepyeni bir deneyimin içine 
çekebilir. Basacak yeni düğmeler bulmanın en iyi 
yolu, gövdenizin dürtülerini takip etmek ve deney 
imlemektir. 

Yeterince ıslandığınızda, her bir dokunuş çok 
daha yoğun olabilir. Vajinal salgılama bedenin 
kendi doğal kayganlaştırıcısıdır. 
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1. “ lezbiyen”  porno filmlerde 
ki gibi yalamaya çalışmayın: onlar 
bu şekilde yapıyorlar çünkü 
lezbiyen değiller, böylelikle kamera 
hem dillerini hem de genital 
organlarını görebiliyor. Dilinizi 
çıkarıp dondurma külahı gibi yala 
mak tamamen gereksiz ve dilinizi 
tamamen ağzınızdan dışarı 
çıkardığınızda bükmek ve hareket 
ettirmek esasen oldukça zordur. 

2. Etrafıyla başlayın, labia ve 
tamamen merkezi olmayan diğer 
yerleri yaladığınızda ne olduğunu 
bir bakın önce. Klitoris hiç bir yere 
kaçmıyor. 

3. Final zamanına 
gelindiğinde: klitorisin etrafına 
dudaklarınızı bastırarak tam yerini 
saptayın. Bu yol dilinize yakın bir 
yerde bitiyor ve dilinizi dışarı 
çıkarmanıza ve kramplara falan 
gerek yok. Kontrol tamamen sizde 
ve o dakika yaklaştığında iste 
diğiniz kadar hızlı yalayabilirsiniz. 
Bu, makul bir am yiyici ile fan 
tastik olan arasındaki farktır. 

4. Birçokları siz yalarken bir 
ya da iki parmakla kurcalamanız 
dan da hoşlanır. 

5. (bu nokta klitoris emilmeli 
mi emilmemeli mi üzerine bir 
tartışmadan sonra çıkartıldı, bu 
noktada çokça ayrıntılı tarifler 
mevcut.) 

6. Takıl. 
“Aşağılara inmek” için 

ipuçları, İsveçli blog sahibi Sara 
Lövestam



Bu kayganlığı teninizde hissetmeniz, tatmanız, 
görsel olarak çok seksi olabilir. Seksidir, çünkü 
partnerinizin ıslak ve sıcak olduğunu hissede 
bilirsiniz, sanki onun gövdesi artık tek başına 
yaşayan bir canlıdır. Islak olup olmamanız, ya da 
ne kadar ıslak olduğunuz değişkendir ve bu asla 
azgınlık derecenizin ‘kanıt’ı değildir. Daha çok 
ıslanmak isterseniz, kayganlaştırıcı yağlar şahane 
bir yardımcıdır; güzel kokulu ya da aromalı bir 
tanesini seçip, seks hayatınıza yeni bir boyut 
getirin. 
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yalama 
Birinin size bu kadar yakın olmasına izin ver 

mek, size çok yoğun duygular yaşatabilir. Benzer 
biçimde, bir başkasının saklı ve görünüşte yasak 
olduğu en hassas ve mahrem bölgelerine yakınlaş 
mak da öyle. Amımız ve ağzımız güçlü duygulara 
açılan heyecan yüklü organlardır. Oral seksle, bu 
karşılıklı etkileşim kendinizi karşınızdakine teslim 
edip kontrolü ona bırakarak daha da anlamlı hale 
gelir. Bazı insanlar oral sekse bayılırken, bazıları 
da ondan bir o kadar zevk almaz. Ama bu, seksin 
kiminle, ne şekilde ve hangi koşullar altında 
yapıldığına göre değişir. Kadınlarla sevişen kadın 
ların durmadan birbirlerine oral seks yaptığını 
düşünmek, tıpkı gey erkeklerin de sadece  anal 
seks yaptığını ve tüm heteroseksüellerin gelenek 
sel pozisyonlarda seviştiğini öngören bir mitten 
ibarettir. Kadınlarla birlikte olan kadınların 
kafasının seks organları üzerinden işlediği 
düşüncesini doğuran, hayalgücü yoksunluğundan 
başka şey değildir. Ama bir kadına oral seks yap 
mak da özel bir şey olabilir; kendi hazzınızı onunkine yansıtmak, onun amını seksi, 
güçlü ve henüz keşfedilmemiş ya da anaakımda yansıtılmamış bir şekilde hissetmek 
gibi. Ve belki de bu nedenle daha da fazla heyecan verici. 

KLİTORİS 
Narin olmasına rağmen, klitoris 

oldukça güçlü bir şeydi;: gördüğünüz 
yuvarlak düğme  10 santim uzunluğun 
daki, uyarıldığında şişen ve erekte bir 
hal alan erektil dokulardan oluşan bir 
organın sadece tepe noktasıdır. Klitoris 
aynı zamanda skene bezlerinde (ya da 
kadın prostatı)üretilen sıvıyı sidik yolu 
boyunca fışkırtabilir. Bu çoğunlukla 
vajinanın 210 cm. içerisinde bulunan 
G noktasınının uyarılması yoluyla 
gerçekleşir. Ve elbette, biliyorsunuz 
değil mi; kızlık zarı bir mittir...



ileri geri 
Penetrasyon aşırı derecede yüklü bir konu. 

Toplumumuzun tümü,  “maskülen” ve “feminen” 
arasındaki savaşı sembolize eden hareket olduğu var 
sayılan bu tip cinsel ilişkinin temsilleriyle dolu. 
Penetrasyon hareketi içerisinde genellikle iki rolle 
karşılaşırız: “yap”an ve yap”ılan”, bir aktif ve bir 
pasif. Bu harekete yüklenenleri aştığımızda ise onun 
gerçekte ne olduğunu görebiliriz; birinin üstüne yat 
mak veya bedenin bir uzvunu başka bir uzva sokmak 
sonsuz anlam içerebilir. Bu tamamıyla kimin 
düzdüğüne ve nasıl düzdüğüne bağlıdır. Kimileri için 
penetrasyonun penisle ilişkisi pantolon giymekten 
daha çok değildir; bu sadece cinsel ilişkiye girmenin 
hoş bir yöntemidir. 

Vajinalarımızın iç duvarlarının hepsi temasa 
farklı tepki verir. Sizi dolduran ve içinize doğru 
hareket eden –bir kaç parmak ya da irice bir dildo 
büyük bir şeyi içinize almaktan hoşlanabilirsiniz. Ya 
da yalnızca küçük bir gıdıklanma hissi, bütün süreçte 
ya da sadece başlangıçta, sizi daha fazla uyarabilir. 
Kimileri hemen uyarılır; sert olmasından ve/veya 
öncesinde hazırlayıcı temasların olmamasından 
hoşlanır. İçinizdeki farklı noktalardan farklı zevkler 
alabilirsiniz. Örneğin, Gnoktasından yukarı doğru 
ya da aşağıya, rektumun arkasına doğru ya da daha 
iç kısımlar. Ayrıca girmeye yakın penetrasyon duru 
munda; birşeyin etrafında açılıp kapanmaya 
başladığı sırada vajinal kasları hissetmek de harika 
bir his olabilir. 

Parmaklar penetrasyon için harikadır çünkü 
esnek ve duyarlıdırlar, farklı yönlere kıvrılabilir ve 
bize hareketin sertliğini veya hızını ayarlama 
konusunda tam bir kontrol sağlarlar. Vajinal kasların 
kapanması bize bunu en iyi nasıl yapacağımızı 
söyler. 
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“Cep mesajıyla ona bir emir 
verdim: kilidi aç ve yatak odasında 
bekle. Bu sırada straponumu tak 
tım. Benden yüz çevirmiş halde 
yüzüstü çıplak yatıyordu ama bunu 
istediğini biliyordum . Kondomu 
geçirdim ve biraz kayganlaştırıcı 
sürdüm. Onu kendime çevirdim, ilk 
başta yavaş sonra hızlı ve daha 
hızlı. Hemen geldim; bütün bu 
durum öylesine arzu yüklüydü ki… 
Olay bir tek düzme meselesi değil. 
Teknik şeyler çok önemli değil. 
Sessizlik ve oyun, diğerinin  ne 
olacağını bilmemesi. Tamamıyla 
benim öykümün içinde kaybolmuş 
tu. Beklenti hissi, bu tümüyle 
bununla ilişkili. 

Oyunda, kesinlikle rolleri 
değiştirebilecek biriyim, değişken 
roldeyim (switch). birçok butchun 
da öyle olduğunu düşünüyorum 
ama bir çoğu bunu itiraf etmek 
istemez, ha ha. Ama neden her şeyi 
sevmek zorunda olasınız ki? 

Ann Jannson, 
Federal Butch, 
hünerli bir işçi ve şoför



Birinin tam anlamıyla içinde olmak ve onun 
uyarıldığını hissetmek ya da içinde birinin olması; 
bu bazen en çok uyarıldığın seks olabilir. Elbette 
seks oyuncaklarının da kendilerine ait bir cazibesi 
var, meraklıysan denenecek çok şey var. 
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Marianne nefes nefese “Sen 
gerçekten lezbiyen misin?”   diye 
sordu. 

“Bu ne demek”  diye fısıl 
dadım.

“İşte bu.”  

Bacaklarımı  ayırdı ve karnını 
benimkinin üstüne bıraktı. 

… 

“Gizli kalmamızı istiyorum. 
Gizli ve lezbiyen” diye inledi. 

“Ya  bundan yorulursan?”  

Altında kıvrandım. Karışan 
salgılarımız ikimizin bedeninden 
akıyordu. Geri ve ileri. Taşan bir 
coşku. Elle, dille. 

“Bundan yorulduğumuzda”  
diye kıkırdadı Marianne, “  her 
zaman bir dildo alabiliriz.”  

Lotta Lundberg’in Färdas på 
en blick, [Carried on a GlanceBir 
Bakışın Peşinde] bonniers, 2001, 
adlı romanından alındı. 

aksesuarlar 
Bazılarımız, uzun süreli ilişkilerde sekse 

çeşitlilik katmak için dildo ve diğer seks oyuncak 
larını kullanmaya başlarız. Fakat ilk kez biriyle seks 
yaparken bunları kullanma önerisini geri çevirmekte 
de garip bir taraf yok. Aksesuar kullanımı pratik 
gerektirebilir ama bu yalnızca aksesuarın farklı 
insanlarla nasıl farklı biçimde kullanılacağını anla 
mak için değil aynı zamanda sizin en çok neyi 
sevdiğinizi keşfetmeniz için de önemlidir. 

Dildolar birçok farklı  işlev görebilir. Bazıları 
yabancı bir nesnenin yarattığı  hissi deneyimlemeyi 
sever, bazıları ise bunun kendi bedenlerinin ya da 
partnerlerininkinin bir uzantısı olarak düşünürler. Bir 
rahatlama, oyunbazlık, absürtlük ya da bazen can 
sıkıcı  olan ve sınırlandırılmışlık hissi yaratan seksle 
ilişkili “doğal”  her şeyi reddetme hissiyatı yarata 
bilir. Dildolar çok farklı  büyüklüklerde ve şekillerde 
olabilir ve yapımlarında çok çeşitli materyaller kul 
lanılabilir. Bazıları vajinal ya da anal penetrasyon 
sırasında klitorisi uyarmak için tasarlanmış detaylara 
sahiptir. Her ikiniz de aynı zamanda penetrasyon 
yaşamak istediğinizde çift taraflı dildolar oldukça 
işlevseldir. Strapon dildolar bele bağlanır ve her 
ikinizin de ellerinizi  serbestçe kullanmanıza ve  cin 
sel organınıza dayanarak uyarılmanıza olanak verir. 
Strapon kemerinin ayarlanabilme özelliği vardır, 
böylece farklı tipte ve büyüklükte dildoları değiştir 
erek kullanabilirsiniz. Kimileri kalçaları da saran 
kemer kullanmayı tercih eder



kalçanızı da saran dildo farklı pozisyonlar den 
emek ve birbirinizin bedenlerine çok daha farklı yol 
larla temas etmek adına daha işlevseldir. 

Seks shoplardaki oyuncak seçimi sinir bozucu 
bir biçimde heteroseksüel kadınların istedikleri 
varsayılan oyuncaklardan oluşur; farklı beden biçim 
lerine ve tekniklere göre tasarlanmış oyuncaklar yer 
ine standart penis biçimli dildolar veya (bir dolphin 
fetişiniz yoksa) aptal dolphinlerdir bunlar. Ancak 
internette bütün çeşitliliklere hitap eden özel dükkan 
lar da bulabilirsiniz. Çok büyük kentlerde kadınlarla 
seks yapan kadınlara özgü materyaller üzerine olan 
butikler bulabilirsiniz. Buraları bizzat ziyaret 
etmenin avantajı sizin için çok fark yaratabilecek 
materyalleri, modelleri ve farklı büyüklükleri 
karşılaştırma olanağı bulmanızdır. 
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anal seks oyunu 
Anüs penetrasyonu, anüsle oynamak ya da onu 

ve etrafındaki bölgeyi yalamak birçok insanın seks 
oyunundaki önemli unsurlarındandır. Parmaklarınızı 
anüsün etrafında gezdirerek ve anüse hafifçe 
bastırarak güçlü duygular uyandırabilirsiniz. Bazıları 
penetrasyonu, büzgen kasların gevşemesini ve 
anüsün parmaklarla ya da oyuncakla doldurulmuş 
olması hissiyatını sever. Anal seks kavramı kimiler 
ine çok yabancı görünse de gerçek pratik ne het 
eroseksüel ne de eşcinsel sekse sabitlenemeyecek 
kadar yaygındır. Parmakla oynanmaksızın kli 
torisinizden uyarılmayı sevebileceğiniz gibi pene 
trasyon olmaksızın anüsünüzün çevresinden uyarıl 
mayı da sevebilirsiniz. Bu tamamıyla bedeninizin ve 
fantazilerinizin nasıl işlediğine ve nasıl rahat 
ladığınıza bağlıdır.



Anal plug oyuncakları anal seks oyunu için 
özellikle tasarlanmıştır ve anüs son derece az uyarıl 
ma gerektirecek denli çok duyarlı olduğu için çoğun 
lukla dildodan daha küçüktürler. Bazen hafifçe girm 
eye yetecek kadar ıslanabilirsiniz fakat daha derin 
bir penetrasyonda, anüs kendisini kayganlaştıra 
madığından çok fazla salya ve/veya kayganlaştırıcı 
kullanmak önemlidir. 
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güvenli oyna 
LGBT topluluğu içerisinde olan herhangi biri için erkeklere yapılan güvenli 

seks uyarılarını duymamak imkansızdır. Erkeklerle seks yapan erkekler HIV’e 
yakalanması  olasılığı çok yüksek bir gruptur fakat biyolojik olarak kadın olanların 
birbirlerine HIV bulaştırdığına dair kayıtlara geçmiş çok az vaka vardır. Başta kan ve 
sperm olmak üzere, virüsü taşıyan bedensel sıvılar bir insanın mukoza zarına 
girdiğinde HIV yayılır. Bu anlamda diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla 
karşılaştırıldığında geçmesi oldukça zordur. Oral sekste /am yemede genelde risk 
azdır çünkü vajinal salgıda HIV’in yoğunlaşma oranı 
düşüktür ve salgı virüsü engelleyici içeriğe sahip 
tir. Ayrıca anal yalama da riskli değildir. Tabi ki 
diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ayrı bir 
konu. Herpes (iltihap), gonokoksi (bel soğuk 
luğu) ve chlamydia’ya karşı korunmanın yol 
larından biri, kesaç kondomuyla aynı işi gören 
ve vajinanın üstüne yerleştirilen oral seks kon 
domu kullanmaktır. Tek gecelik seks yapıyor 
sanız ya da test olmamış biriyle ilişkiye giriy 
orsanız yapmanız gereken en önemli şey 
ağzınıza kan girmesinden kaçınmak (men 
stürasyon dönemiyse) ve dildodaki kondomu 
ve o kişiyle birlikte kullandığınız seks oyun 
caklarını değiştirmektir. Ayrıca penetrasyon 
sırasında kayganlaştırıcı kullanmak da fay 
dalıdır; vajinal duvarlar ıslanmamışsa daha 
kolay yırtık oluşur ve ıslaklık olmaksızın 
anal doku çok daha duyarlı olur.



Bütün semptomlara karşı sürekli dikkatli olmak 
ve kendinizi koruduğunuzu varsaydığınız şeyleri 
akılda tutmak zordur; cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
gözden kaçabilir ama bu onların zararlı ve bulaşıcı 
oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Yılda bir kez 
jinekoloğa gidip test yaptırmak ve eğer cinsel yolla 
bulaşan bir hastalığa yakalandığınız ortaya çıkarsa 
tedavi yollarını bulmaya çalışmak en iyisidir. 
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Dışarı  çıkmak ve hemen 
akabinde tek geçelik ilişkiler yaşa 
mak, benim gibi görülebilir bir 
fiziksel sakatlığınız var ise  biraz 
aldatıcı  olabiliyor, ama inanın 
bana, bu oluyor, ha ha. Bana göre, 
sevişmenin belli, rutin bir yolu yok. 
Tabiri caizse, işe yarar pozisyonlar 
bulmak merkezi bir öneme sahiptir. 
Fakat ben cidden bedenimin benim 
için yeni şeyleri nasıl yapabildiğini 
bulmakla meşgulüm, seksten 
bahsedeceksek, bu beni tamamen 
daha deneysel kılıyor. Permobilim 
(tekerlekli sandalye) benim bir 
parçam ve bu yolla bir çeşit şarj 
edilmiş, sanki beden parçam. 
Benim için en büyük olay diğer 
kişinin tepki vermesini sağlayacak 
şeyleri aramak. Risk aldığınızda, 
çokça abartılı seks argosu kullanıp 
yalnızca güvenli  sularda gezin 
mediğinizde, el yordamıyla 
ilerlediğinizde, en etkileyicisi oluy 
or... Bence seks nasıl hissettiğinizi 
öğretiyor; onun tepkileri sayesinde 
sıklıkla sadece konuşarak 
yapacağınızdan daha çok şey 
anlayabilirsiniz. 

Sahar  Mosleh,  fiziksel  engelli 
gençler  derneği  (Association  for 
Physically  Disabled  Youth)  genel 
başkanı 

yetenekler ve teknikler 
Bazılarımız kendimize favori bir pozisyon 

bulur ve ona takılıp kalırız.   Belki de siz ve birlikte 
olduğunuz kişi en iyi şekilde böyle uyuştuğunuz 
içindir, belki de bu pozisyon en ateşli bağları kur 
manızı sağlıyodur ve size en seksi halinizdeymiş 
gibi hissettiriyordur, veya belki de bu sizin için en 
iyi orgazm yolu ve mastürbasyon yaparken de kul 
landığınız pozisyondur. Bedeninizin doğru pozisyon 
da ve doğru zamanda uyarılması  ve sizin kendinizi 
rahatlamış hissetmeniz önemlidir. Bir pozisyon, 
doğru zamanda sizi istediğiniz uyarılma ve rahatla 
maya ulaştırdığı, size ve partnerinize birbirinize en 
çok temas etme olanağını sunduğu ya da kendinizi 
birlikte olduğunuz kişinin kontrolünde hissetirdiği ve 
onu da memnun ettiği için dikkate değer olabilir. 

Konu “teknik” kısmına geldiği zaman dikkat 
etmemiz gerekir. Dilini ya da elini kullanmakta 
uzmanlaşmış olanlarımız bilirler;  ilişkiyi, her şeyin 
hissedildiği  şekilde yaşanması yerine birisinin neyin 
nasıl yapılacağına bizzat kendisinin karar vermesin 
den daha öldürücü bir şey olamaz. Bir durumda işe 
yarayan bir şey bir sonraki seferde ya da başka biri 
üzerinde işe yaramayabilir. Seks bir bakımdan 
bedenlerimizin bir araya geldiği bir şeyken, aynı 
zamanda, bir bakımdan da atmosferle ve duygusal 
yönlerimizin paylaşımıyla ilgili bir şeydir.



Beden tek ve sabit bir şey değil, farklı durum 
ve zamanlarda farklı hislere algısı açık bir yüzeydir. 
Çeşitlilik her zaman yalnızca tekniği ya da pozisy 
onu değiştirmekle ilgili değil, aynı zamanda atmos 
feri, mekanı ya da durumu değiştirmekle de ilgilidir. 
Yeni bir dinamik eklendiğinde, seks tamamen yeni 
bir şeye dönüşebilir ve çok farklı anlamlar kazan 
abilir. 
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25 yıldan uzun bir süredir 
strapon seksten zevk almaktayım. 
Bu yalnızca içinde ve üzerinde bir 
“çük istemek”  ile ilgili değil, 
dahası, esneklik ve birbirini, ten 
den tene hissetme ile de ilgilidir. 
Gerçi, doğruyu söylemek gerekirse, 
yine de, bu kahrolası şeyi kıçımda 
kullanmak benim için hala bir baş 
belası: ben geldiğim anda, part 
nerim uykuya dalmak üzere ya da 
kahkahadan ölüyor olabilmekte ve 
işte sonsuza kadar olmasa bile 
artık o an bitmiştir... Böyle zaman 
larda düşünüyorum da iyi ki biy 
olojik erkek değilim;daha kötü 
olurdu... Her zaman hazırolda 
bekleyemeyebilirdim! İşte bu yüz 
den, bir keresinde “önceden 
çüklü”  görünme parlak fikrini 
ortaya attım ve o zaman yapmayı 
arzuladığı şey tamamen farklı bir 
şeye dönüştü. Bundan böyle ben 
takım taklavatı kaldırıp attım ve 
ellerim ve parmaklarımın konuş 
masına izin verdim! 

Del LaGrace Volcano, her 
mafrodyke, fotoğrafçı ve gender 
bending sanatçı 

ses kontrol 
Çokça ses çıkarmak ve sıkça solumak 

seviştiğiniz kimse için seksi gelebilir ya da tahrik 
olduğunuzu göstermek için bir yol olabilir. 
Heteroseksüel bir bağlamda “mış gibi” yapma üzer 
ine çokça duyarız, bir kız aslında öyle olmasa da, 
orgazm oluyormuşçasına ses çıkarmaya çalışır. 
Aslına bakarsak “ses efektleri” seks sırasında önemli 
bir tahrik etkenidir, çekingenliğimizden sıyrılmak 
için ya da partnerimizi yönlendirmek için bir yoldur, 
nasıl ki “sahte” ve hayatımızda duyduğumuz en 
gülünç şey olmasa da gülünç olan bir şeye 
güldüğümüz andaki kadar kişiliklerimizin ifadesidir. 
Belli ki sessiz kalamayacak kadar çok fazla haz duy 
duğumuz zamanlar var, ama bu nadiren sadece haz 
duyduğumuzdan dolayı ses çıkarırız anlamına geliy 
or. 

Bu aynı konuşmak gibidir; bazı  insanlar seks 
sırasında konuşmanın ve müstehcen şeyler söyle 
menin onları heyecanlandırdığını ya da seks yapılan 
kişinin ne yaptığını duymaktan tahrik olduklarını 
düşünürler, ya da ne isterlerse. Bu, çekingenlikleri 
azaltarak ve daha “seksi”  bir kimse olarak, gündelik 
yaşamdan uzak bir bölge yaratmak için bir yol ola 
bilir. Diğer birçokları için bir tutam konuşma kesinti 
den ibarettir. Konsantre olmayı zorlaştırabilir ve tüm 
“yanlış” şeyleri söyleyen birini dinlemek çok da



eğlenceli değildir. Ama diğer kişinin tahrik 
olduğunda davrandığı  halin deneyimini yaşıyor 
bulunmak ayrıca heyecan verici olabilir, size yeni 
yönlere giden şeyleri düzenleme fırsatı sunan yeni 
bir şey. “bir kadın bir kadının ne istediğini bilir” 
mitine inanmayın – aynı erkek ve kadınların olduğu 
gibi kadınlar da birbirinden farklı çalışır. Eğer siz 
bedeninizin nasıl çalıştığının farkındaysanız (mastür 
basyon tavsiye edilir), devam etmek için bir şey 
leriniz var ve gerisi açık olmaya devam etmekle ilgi 
lidir. Seks yaptığınız sırada ne istediğinize dair bir 
konuşma yapmak zor olabilir ve ilginizin dağılması 
na yol açabilir ama iletişimde olmanın diğer birçok 
yolu vardır. Neyden tahrik olduğunuzu göstermeye 
cesaret etmek, inisiyatifi ele almak ve ipuçları ve 
işaretlere açık olmak partnerlerimize de daha 
konuşkan olma cesareti verir. Dileklerimiz ve fan 
tezilerimiz hakkında hikayeleri kullanarak bir atmos 
fer oluşturmak ve sevişmeyi körüklemek olan biteni 
ikinizin de daha fazla yararlanacağı yeni bir mecraya 
ilerletmek zekice bir yoldur. 
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İşte o ıslaktı ve kadife kadar 
pürüzsüz. Kuşkusuz, birine böyle 
sine hiç dokunmamıştım, bazen 
kendime dokunmak dışında; ama 
bu sanki şimdi kendime dokunuyo 
rum gibiydi, onu okşayan kaygan 
el beni de okşar göründüğünden; 
içimin ıslandığını ve ılındığını his 
settim, kalçalarım onunkiler gibi 
sarsılıyordu. Çok geçmeden hassas 
okşamalarımı bitirip onu ovala 
maya başladım, epeyce sert. 
Yumuşakça “oh”  dedi; sonra, 
ovalamam hızlandıkça, yeniden 
“oh” dedi. Sonra “oh, oh, oh” : 
“oh”ların yaylım ateşi, yavaş ve 
hızlı, soluklu. Sıçradı ve yatak cev 
aben gıcırdadı; onun elleri omzu 
mun tenini çılgınca hırpalamaya 
başladı. Bacaklarının arasında bir 
ıslak parmak ile benim kurduğum 
düzen dışında  tüm dünyada hiç bir 
hareket, ritm yok gibiydi. 

Tipping the Velvet (Kadifeye 
Dokunmak) romanından, Sarah 
Waters, virago 1998  orgazmlar 

Bazı insanlar daha kolay orgazm olur, seksin 
yükselen bir noktasında ya da makul bir doruk nok 
tasında. Bu, doğru fantezi ve doğru “tekniği” kay 
naştırarak , bedende yavaş yavaş yükselen bir şey 
olabilir ya da çok aniden ortaya çıkabilir. Bazı insan 
lar için orgazm, seks eyleminin, sonrasına hiç 
dürtüsü kalmadığı anlamına gelen, doruk noktası; 
diğerleri için, seks sırasında deneyimlenen yoğun 
luğun bir ya da, belki de, birçok noktasıdır.  Birçok 
durumda, orgazmlara, fantezilerin, edimlerin ve 
dokunuşların birleşimi yoluyla ulaşılır. Birçok insan 
boşalmak için belirli bir yolla çokça uyarana ihtiyaç 
duyar.
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Klitoral uyarım bir yöntemdir, fakat birçok kimse buna vajinal 
ya da anal yolla, memelerden ya da pubik bölgeden, ya da belki her 
hangi bir doğrudan dokunma hiç olmadan da kolayca ulaşabilir. 

Ne var ki birçokları için orgazm neredeyse mitik bir şeydir. 
Belki bir kere olmuşsunuzdur, ama o, sanıldığı  gibi, hayatın 
boşluğunu dolduracağı düşünülen, dünyayı  sarsacak deneyim 
değildir. Bazıları daha fazla hissetmedikleri hüsranına uğrarlar. Eğer 
hiç bir zaman orgazm olmadıysanız, olmak için nasıl işe koyulabile 
ceğinizi tasavvur etmek de birazcık zor olabilir. Hassas olduğunuz 
yüzeylere doğru vibratör kullanarak denemek  (klitorisin her tarafı 
na, vajinanızın içi ya da anüsünüze doğru), hangi bölgelerinizin 
daha güçlü tepki verdiğini anlamanın akıllıca bir yolu olabilir. 
Fakat, birçoğumuz için, bu “doğru tekniği” bulmaktan çok , zihni 
mizde bizi duyguya çıkaran yolu bulmakla alakalıdır. Durumun 
içinde kendinizi kaybetmek ve doğru fantezileri serbest bırakmak, 
seviştiğiniz kişinin aslında ne “yaptığı”ndan daha önemli olabilir. 

Aynı anda orgazma ulaşmak çok özel bir şey olabilir. Ama 
aslında hiç bir zaman aynı duyguları paylaşmıyoruz; zamanlamaya 
bakılmaksızın, herkesin orgazmı farklı bir deneyimdir. Birçok kişi 
bir orgazmdan sonra kendini salıvermeyi  ister ve daha fazla uyaran 
almamayı tercih ederler, gerçi, elbette, bu başka birini uyarma ihti 
malini ortadan kaldırmaz. Bazıları bir seferde bir kişinin orgazmına 
yoğunlaşmayı tercih ederler; bir başkasının orgazmını deneyimle 
mek kendi uyarılmanız için etkili bir harekete geçirici ya da kendi 
kendinize boşalmaktan daha zevkli olabilir. Ayrıca siz de kendi 
orgazmlarınızı kontrol etmeyi, onları nasıl erteleyeceğinizi ya da 
güçlü kılabileceğinizi, örneğin mastürbasyon yoluyla 
öğrenebilirsiniz. 

Zevk ve orgazm sıklıkla iki ayrı  şeydir. 
Tek bir yolla orgazma ulaşabilirsiniz ama 
halen çeşitlilik içinden farklı tiplerde uyaranı 
ve seks yoluyla yeni bir şeyin keşfini deney 
imleyebilirsiniz. Seks, arzunun inşası ve 
gerilim ve enerjilerle oynanan bir oyundur, 
uyaranınızla yaptığınız şeydir, bir 
çeşit erişim noktası ya da nihai 
sonuç değildir.
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“Gerçekte hep olduğum gibi 
bir lezbiyen olmak 25 yılımı aldı. 
Cinsiyet değiştirme operasyonun 
dan sonra bedenimi cinsel olarak 
yeniden keşfetmem garip bir 
süreçti. Bedenim tamamen doğruy 
du ama yabancıydı. Kesilip 
biçilmiştim ve sinirlerim yer 
değiştirmişti, yapılacak tek şey sil 
baştan başlamaktı. Mastürbasyon 
yapmayı yeniden öğrenirken kendi 
kendime gelebildim. En tuhafı 
orgazmdı! Başka bir bedenin 
içinde yaşıyorduysanız, ne 
aradığınızı gerçekten bilmiyor 
sunuz, ama bu birçok biyolojik 
olarak kadın doğanların da 
yaşadığı bir problemdi. Sekiz ay ve 
oynadığım çokça vibratörler ve dil 
doların ardından, sonunda ilk 
orgazmıma ulaştım. Bununla bir 
likte, bugün seksin benim için 
epeyce önemli olan diğer yönleri 
de mevcut artık. Bedenimle farklı 
bir ilişkim var, bence farklı beden 
ler farklı perspektifler kazandırıy 
or. Zihin toptan yepyeni bir harita 
çizebiliyor. 

Erica Zander, 
inşaat mühendisi 
ve trans aktivist 

Kendin yap 
Bazısı her zaman yapar, bazısı  çok istediği 

anda sürekli olarak yapar, diğerleri hiçbir zaman 
yapmaz. Doğal olarak, kendinizle sevişmek farklı 
insanlara tamamen farklı şeyler ifade eder. Bazen 
kendiniz için tamamen ateşli  hissetmekle ilgilidir, 
bedeninizin heyecan verici ve arzulanabilir oluşun 
dan duyduğunuz memnuniyeti güçlendirmek için bir 
yoldur. Diğer zamanlarda, mekanik bir eylemdir. 
Bedenimizdeki gerginliğin bir kısmından kurtulmak 
için, sadece genel olarak azgın hissediyor olduğu 
muzda bir çıkış noktası olarak kullanmak için, ya da 
belli bir arzuyu sonuna kadar yaşamak için (birini 
“gerçekte” becermek, bunu bizim çok özenli fantezi 
alanımızda yapmaktan ille de daha tatmin edici 
değildir), ya da sıkıntıdan kaçmak için bir yol olarak 
veya kendimizi rahatlatmak için yaparız. Bazı insan 
lar için bu diğer insanlarla seks yapmaktan tamamen 
farklı ve çok daha görünür bir olayken diğerleri için 
daha çok bir ikame gibidir. 

Mastürbasyon tekniği basitçe  kendinizi akışa 
bırakmakla alakalıdır. Sadece klitorisinizi ovala 
manın, birçoğumuzda oldukça işe yarasa da, ihtiyaç 
duyulanı gerçekleştirme garantisi yoktur. 
Bedeninizin farklı bölgelerini kasmayı ve rahatlat 
mayı deneyin. Rutinlerinizi kıran ya da faklı hisset 
menizi sağlayan yeni pozisyonlarla deneyimlemek 
yeni duyguların uyanmasını ve duyarlılığın artmasını 
kolaylaştırabilir. Bacaklarınızı kapamayı deneye 
bilirsiniz yatağın kenarına oturun, bacaklarınızı 
ayırın ve tepeye doğru kaldırın. Havada tutun ve 
sırtınızı biraz kamburlaştırın ya da altına bir yastık 
koyun. Çeşitli ağırlık ya da direnç formları yaratmak 
için doğru objeleri kullanmakyastık örneğin fan 
tezilerinizi harekete geçiren pozisyonları almanıza 
yardımcı olabilir.



Dahası mastürbasyon diğer insanlarla birlikte 
cinsel hünerinizi artırmak için bir yol da olabilir. 
Hoşlandığınız  şeyi bilmek başkasına hangi şeyden 
tatmin olduğunuzu göstermek için iyi bir başlangıç 
noktasıdır ki bu herkesi mutlu eder. Aynı zamanda, 
kendinizleyken yaptığınız harika görünen şeyler 
birisiyle beraberken elverişsiz gelebilir. Kendinizle 
seks farklıdır, çünkü  belirli bir insana olan çekime 
bağımlı değildir. Kendi kendinize yapabildiğiniz 
birşeyi bir başkasının size yapıp yapamayacağını 
hiçbir zaman bilemezsiniz. 
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“iyi & kötü” seks 
Cinsel heyecan üretiminde tabu en etkili 

unsurlardan bir tanesidir. Aslında, seksin “doğal” 
olduğu konusundaki bütün o saçma sapan sözler, 
basitçe, neyin çirkin, yanlış ve yasak olduğunu 
söyleyen herhangi bir ahlaki kehanet kadar kısıt 
layıcı ve boğucu olabilir. “Bedensel simetrinin” ya 
da “mükemmel” ilişkinin kanıtı olarak “iyi seks” 
fikri, tam da dini emirler kadar baskıcıdır. Seks, sek 
stir. Çeşitli nedenlerden dolayı kendimizi vakfet 
tiğimiz bir eylemdir ve her tasavvur edilebilir şekli 
alabilir. Ne “çirkin” ya da “güzel” seks diye bir şey, 
ne de, birçok homo, bi ve heteroseksüelin sıklıkla 
savunmaya çalıştığı gibi seks yapmanın az ya da çok 
“doğal” yolu vardır. 

Kurallar daima yapılardır. İçerisinde nasıl his 
settiğimize karar verdiğimiz yollar; belirli normların 
kabulü, özgür hissetmek için, diğerlerini gözden 
çıkarmamıza izin verir. Seksi “doğal” anlamda 
algılamak ya da deneyimlemek için hiçbir zaman 
gerçekten özgür değiliz. Bu normlar tarafından 
baskılandığımız için değil ancak  normlarla, hem 
eski tanıdık olanlar hem de ikame etmeye 
çalıştığımız yenileriyle alakamızın dışında 

“Arkamı döndüm ve bekledim, 
bazen Martha ardından hep benim 
le ilgilenirdi. Halen nefes nefese. 
İlk defa bir dürtüm vardı ve tam 
olarak bedenimin benden istediği 
gibi davrandım, onu herhangi bir 
şekilde dikkate almayarak. Onun 
terlemiş gövdesi üzerinde 
sürtündüm ve organımı ona doğru 
ittim, oldukça sert klitorisimi onun 
şişkin dudaklarına bastırdım, çok 
sert bastırdım, aramızda direniş 
yaratacak hiç bir şey kalmadı. 
Yatak gıcırdadı ve haykırdı, 
böylece, dışarıda bütün meydan bu 
sesle yankılanabilmişti, ama bunu 
umursamadım. Büyük patlama 
içerimde, kendi karanlığımda, 
başlayana dek  ağzımı onunkine 
dayadım. Kollarım onun sırtında 
ve ellerim omuzlarına tutunarak, 
büyük kasılma beni iter ve iterken, 
kafamın arkaya ve öne çekildiğini 
hissettim, ta ki rahatlama üzerime 
çökerek gelene, benim titreşen, kır 
mızı siperliğimin üzerine taşarak 
yağana kadar. Kendi içimde battım 
ve onu sertçe devirdim, burnumu 
tıraşlanmış mum erkek deodorantı 
kokan koltukaltına yerleştirdim. 
Ona bakmaya cesaret edemedim. 
İlişkimizde onun rolünü çalmıştım, 
ya da en azından ödünç almıştım, 
ve bırakmak istemeyeceğim kadar 
inanılmazdı. Bu olay, işlerin nasıl 
devam edeceğini gösteriyordu.”  

Birgitta Stenberg’in 
Kärlek i Europa 

[‘Love in Europe’Avrupa’da 
Aşk], norstedts 1981, adlı romanın 
dan çevrilmiştir.
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“bir butch tarafından ilk kez 
baştan çıkarıldığımda, ardından iki 
gün konuşamadım. Benim kırmızı 
tırnaklarıma hayran olduğunda, 
elleri kalçamı ustalıkla atlattı ve 
eteğimin altına girdi. Kontrolüm 
yoktu, ve bu benim için tamamen 
yeni bir histi. Sanki daha önce 
kimse bana dokunmamış gibi. 
Erotik butchfemme oyununun 
bana yaptığını tarif etmesi hala 
zordur. Fakat on yıl sonra, biliyo 
rum ki arzum umutsuzca tahmin 
edilebilir: bir kural olarak, 
genelde, butch’ların, boi’lerin ve 
ftm’lerin (femaletomale / kadın 
dan erkeğe transların) sahip 
olduğu bir çeşit erkeksilikten tahrik 
oluyorum. Anlıyorlar ve kim 
olduğumu kabul ediyorlar. Beni 
alıyorlar, bazen beni kendi beden 
imde olmaya zorluyorlar ve bunu 
seviyorlar. Başı çekmekten duyduk 
ları hazzı görebiliyorum ve bu 
bana almanın, sarmanın gücünü 
veriyor. Butch çükü istediğim tek 
çük, ve onun nasıl sertleştirileceği 
ni tam olarak biliyorum. Bazen bir 
bakış herşeyi halleder.”  

Ulrika Dahl, öğretmen, 
söz ustası & kötü  kız 

hiçbirşey varolmadığından. 
Bu yüzden seks birçoğumuz için çok önemlidir. 

Bedenlerimizi farklı pozisyonlara evrilterek 
kendimizi anlatmak için bir yoldur  hem kendimize 
hem de etrafımızdaki dünyaya kim olduğumuzun 
beyanatıdır. 

Her kişiler arası etkileşim gibi, seks de ters 
giderse korkunç ve hatta zararlı olabilir. Ama, neyin 
zararlı olduğu konusunda birçok önyargı ile dolduru 
luyoruz ki eylemeyi çabucak bırakıyoruz. Kimse 
eylemin ortasında seks güdüsü kaybolduğundan 
dolayı ölmemiştir ve hayal kırıklığı dakikaları oyu 
nun sadece parçasıdır. Eğer seksi sizi gündelik tatsı 
zlıklardan sıyıran bir şey olarak görüyorsanız seksin 
belirli riskler taşımaya mecbur olduğunu kabul 
etmek de önemlidir. Ki kimi zaman bu sizi kendini 
zle bağdaştırmadığınız enerjilerle temasa geçirebilir. 
Ne kadar uzağa gitmeye hazır olduğunuz konusunda 
kendinize bir takım eşikler koyabilmek ve onlara 
riayet edebilmek de önemlidir. Her cinsel karşılaş 
mada, seksin size ne sağlamasını  istediğinizin 
farkında olun ve ihtiyacınız olan şeyi alamadığınızda 
bunu söylemeye gücünüz olduğundan emin olun. 

İktidar oyunu 
Her gün gelenek ve ahlak kurallarıyla engel 

leniyoruz ve seks alanı da bir istisna değil. Belki 
inisiyatif almaktan ya da cidden üstüne gidiyor 
olmaktan kaçınıyoruz. Söz gelimi, o davranış 
kadının nasıl davranması gerektiğine dair geleneksel 
mefhumların karşısına denk düşüyor olmasından 
dolayı. Ya da “klasik femininite” sergilemekten 
kaçınmak adına daha “aktif” olmamız gerektiğine 
dair beklentilere uymaya çalışıyoruz. Buna ilaveten, 
kadınlar güçlü bir şekilde “karşılıklılık” ve  “tedbir 
ihtiyacı” duyar şeklindeki beklentilerle
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karşılaşıyoruz, sanki cinsel bir karşılaşmadaki şehvetli iktidar oyunu her 
zaman “maskülenfeminen” ikililiğine bağımlıymış gibi. 

Yalnızca geleneksel olarak “kadın”  kategorisiyle sınıflandırılan bir 
bedene sahip olmak beraberinde herhangi özel ihtiyaçlar ya da dilekler 
getirmez. Kadınlar için ne “seks kuralları” diye birşey vardır ne de herhangi 
gerçek maskülen ya da feminen cinsel davranışlar: Sadece şartlanmış fikirler ve 
şablonlar. Tam olarak bundan dolayıdır ki rollerle oynamak son derece özgür 
leştirici olabilir. Seks sırasında kendimizi dönüştürme iznimiz vardır ve deney 
imlediğimiz şeyler tamamen yeni anlamlar kazanabilir. Sırf belirli bir “tip”ten 
heyecanlanıyorsunuz diye bu belirli bir yolla seks yapmak istediğiniz anlamına 
gelmez. Seks sırasında sürücü koltuğuna geçmeyi istemekte ya da oral seks 
yapmayı tercih etmekte ya da almak yerine içine girmekte ve de bunun gibi 
diğerlerinde bir yanlış yok. Seks bir çeşit “eşitlik” yarışı değildir; “karşılıklı” 
seks, bireysel ihtyaçlarımızın üzerinde bir giderimdir. Bazen bu sizin belli bir 
kişiyle cinsel olarak işlevsel olmadığınız anlamına gelecektir ya da bu sizi ödün 
vermeye ya da kendinizi yeni olanaklara açmanıza vardırabilir. 

“iktidar oyunu,” tam da diğer “karşılıklı” seks çeşitleri kadar çok düzey 
ve etmen barındırır. Birinin “içinde erimek” hissiyatı bir şeydir, ama nitekim 
total bir tamamlanmışlık hissini edinmek için farklılıkları hissetmek de önemli 
olabilir. Birinin arzusunun üzerinde kontrol sağlamak, ya da diğer beden 
üzerinde arzu yaratan vasıta olmak son derece onaylayıcıdır. Ya da sizi yoğun 
bir şekilde istediğini gösteren bir kimse tarafından uçurulmak, kontrolü kaybe 
debilmek ve sadece olmasına izin verebilmek ya da gerçekte 
kontrol tamamen sizdeyken farzedilen “pasif” bir pozisyondan 
onu teşvik etmek. “Üst/alt” ya da “aktif/pasif” gibi ifadeler 
sadece bu tür bir oyunun içinde olduğunuzu söyler, zevk almak ve 
talepte bulunmak için az ya da çok hakka sahip olduğunuzu değil. 

sert vuruşlar 
Pek çok kişi, öyle ya da böyle gelişmiş role 

girme oyunları oynayarak, bedenlerini daha şid 
detli biçimde deneyimlemekte ve yeni haz alma 
yolları keşfetmek için mesafe katetmektedirler. 
Kölelik, Baskınlık, Sadizm, Mazoşizmi karşılayan 
bdsm (Bondage, Dominance, Sadism and 
Masochism), ‘vanilla seks’ (soft seks) in sınır 
larının ötesine geçen (tabi bu noktada kişi salt 
‘müstehcenlikten uzak’ bir seks biçimi var mıdır ki 
diye sorabilir) seksi tanımlamanın bir yoludur. 
Gerçek şu ki seks çoğu zaman tehlikeli
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“bir kimseye boyun eğdirmek, 
ya da bileklerinden karyolaya 
bağlamak benim için çok heyecan 
verici. Deri kelepçeler en seksileri, 
çünkü kokuları, dokuları  ve 
sıkılıkları, göz bağı ile bir araya 
geldiğinde bir eşi yoktur. Kontrol 
eden, birini onun kontrol edemeye 
ceği bir pozisyona getirecek güce 
sahip olan ve serbest bırakan 
olmaktan hoşlanıyorum. 
Karşılığında, gene de, bir şey 
sağlamak zorunda olmama ve 
sadece serbest bırakabilecek 
olmanın  ne kadar özgürleştirici 
olabileceğini de biliyorum. Ne ola 
cağını bilmemek. Eğer sadece ne 
tepkiler geleceğini gözlemliyor 
sanız daima yeni bir deneyim 
kazanırsınız. Bence deneyimlemeyi, 
seks hayatınızdaki ve ilişkinizdeki 
rol şablonlarını kırmayı denemiy 
orsanız, monotonlaşabilir. 
Öngörülemez olan cinsel gerilimi 
artırmak için önemlidir.”  

Helene Delilah, LASH  
Stockholm'de kadınlar için bir fetiş 
kulübünün müdürü ve cinsellik 
eğitmeni 

ve korkutucu fantazilerle geliştirilmekte ve 
hatta harekete geçmektedir. Birini bağlamak size güç 
ve kontrol hissi verebilir. Bir şeye zorlandığınız ya 
da başkası tarafından bastırıldığınız oyunlar oyna 
mak size isyankar ya da savunmasız hissetme şansını 
verebilir. Örneğin gözlerinizi bağlayıp, duyularınızı 
körelterek, karşınızdakinin dokunuşlarını çok daha 
yoğun ve beklenmedik bir hale getirebilirsiniz. Tıpkı 
birinin hafif bir baştan çıkarmayla ya da yavaş bir 
okşamayla uyarılabildiği gibi, başka birininse daha 
ani ve sert olmaktan hoşlanabilmesi gibi. Bir elin 
sırtınızda tırnak izine yol açacak sertlikte gezinmesi 
sizi hazza ulaştırırken, meme uçlarınızın şiddetle 
emilmesi katlanılmaz olabilir.  Kontrolun kimde 
olduğu, belki sesli isteklerle ya da sessiz bakışlarla 
sürekli değişiyor ve tehdit ile doyum arasında 
çeşitlenerek haz ve acının şaşırtıcı karışımını sunuy 
or olabilir. 

Tüm bu oyunlar, günlük yaşamın sınırlarının 
dışına çıkararak sizi tehdidi çok daha farklı deneyim 
lediğiniz ve deneyimlettiğiniz başka bir dünyaya 
sokar. İşte tam da bu nedenle sınırlarınızı kaldırarak 
ötesine geçebilir ve fantazilerinizi yaşayabilirsiniz. 
Bu aynı zamanda mahremiyet ve karşılıklı güçlü bir 
deneyimi getirecektir. Kontrol saygıyla ilgilidir: 
karşıdaki insana sizin en savunmasız anınızı görme 
sine izin vermeniz için gereken kapasite ve güven. 
Bedeninizle yeni bir deneyime girişmenin ön 
koşullarının durum, sınırlar ve kontrol anındaki 
güven duygusu olduğunu söylemeye gerek bile yok 
öyleyse. Bu bdsm klübünde oynarken de, evde part 
nerinizle ‘düzenli’ seks oyunlarınızı oynarken de 
geçerlidir.
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kadınlara porno 
Bdsm nasıl “gerçekte” insanlara zarar verme 

arzusunun anlatımı değilse, kendinizin başka  bir 
şekilde tasvirini ve sizi tahrik eden dünyayı ortaya 
çıkarmanın bir yolu olan porno da seksin “gerçekte” 
nasıl olması gerektiğini istediğiniz ya da 
inandığınızın anlatımı değildir. Cinselliğin 
pornografik tasvirler yoluyla iletilen anlatımlardan 
“temizlenmesi” gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz, 
ama bugünlerde porno, insanlar arası ilişkilerde 
sadece bir kural olmanın ötesinde bir işlevi yerine 
getiriyor. Kendi sınırlarınızı aşmak ya da aşmaya 
teşvik etmek korku ve gerçekte yapmayı istemeye 
ceğiniz fantezilerinizi yaşamak için önemli bir yol 
olabilir.

Erkeklerden tahrik olmadığınızdan dolayı het 
eroseksüel pornodan tahrik olamayacağınız bir mit 
tir. Porno, cinsel yöneliminden bağımsız olarak, 
insanlar için, kendi yaşam ve sembolik değerine 
sahiptir ve bütün bunlara ek olarak, insanları sadece 
sevişirken izlemek hoş bir heyecan verici  olabilir. 
Utanç verici gelen ya da yasak olan bir şeyi görmek 
gibi ya da çok rahat olmadığınız bir şeyle karşılaş 
mak gibi. birçok kişi pornonun steryotipik ve sıkıcı 
olduğunu düşünse bile bazı insanların onu fazladan 
heyecan verici bulması da çok klişedir. Hem het 
eroseksüel hem diğer birçok kız gey pornosunu ter 
cih eder. Bu tam da kendi cinselliğinizden mesafece 
uzaklaştığınızdan ya da heteropornonun en yaygın 
tasvirlerinden kadınların sömürülmesi ve zapturapt 
altına alınması gibi şeylerden uzak daha özgür bir 
deneyim sahibi olmanıza izin verdiğinden cezbedici 
olabilir.

birçok insan kadınlardan tahrik olan kadınların 
nelerden hoşlandığına dayanarak yapılmış pornoyu 
izlemeyi sever. 

“Kısa kesilmiş am kılları 
yüzüme sürtündü, sanki bana şimdi 
onun  olduğumu, onun sikilecek 
yüzü, son ve en açgözlü yemeği yer 
gibi  am yemek isteyen ve yemek 
zorunda olan yalayan bebeği 
olduğumu göstermek istercesine, 
pubik kemiği öne arkaya hareket 
ederken burnuma çarptı... Klitorisi 
dilimin altında yumuşaksert deniz 
yosunu gibi hareketlendi ve onunk 
ini çılgın bir kedi gibi kucakladım. 
Geldiğinde, saçımı öyle sertçe 
çekti ki cinayet varmışcasına 
bağırmadan edemedim. O, diğer 
yandan, tamamen sessiz, ve ben 
onun orgazm olup olmadığını ya 
da bana az biraz işkence etmekten 
zevk alıp almadığını anlayamadım. 
“Hepsi tamam” dedi, kafamı 
serbest bırakırken ve kalktı, ve ben 
bunu sonunda geldiğine dair bir 
işaret olarak aldım.”  

Anki Määttä’ nın in Närstrid: 
Vanessa[“Close Combat: Vanessa” 
“Yakın dövüş: Vanessa”], vertigo 
2005,  kitabındaki “Kronobergs 
häktet” [‘Kronoberg Jail’ 
‘Kronoberg Hapishanesi’] kısa 
öyküsünden çevrilmiştir.



Özellikle, heteroseksüel erkekleri tahrik 
etmenin dışında amaçlarla birbiriyle sevişen kadın 
tasvirleri toplumumuzda hala çok seyrek olduğundan 
dolayıdır bu.  birçok insan kadın cinselliğini öncelik 
le erkeklerin ihtiyaçları için yaratılmış bir endüstriye 
adapte etmenin aptalca olduğunu düşünür. Ama aynı 
zamanda, kadınlar da yaşar, yer alır ve bu cinsel 
kültürün kurulmasından bilgilenir ve çoğu kendi 
uyarlamalarını tercih etse de sıklıkla pornodan aynı 
zevki alır. Son zamanlarda, özel olarak lezbiyen ve 
biseksüel kadınların taleplerine göre “porno” yarat 
maya odaklanan birçok şirket var . Ve internet 
üzerinde seksin, uyarılmanın ve bedenlerin bolca 
alternatif sunumu mevcut. 
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Tek gecelik 
Bazen sadece seks yapmak ya da bir daha 

yaşanmayacak  o dakikaya özel kuvvetlice olanı 
deneyimlemek için seks isteriz. Hiç tanımadıgımız 
biri ile anlık bir erimeyle yükselmek, ya da tatmin 
olmak ve saplantılarımızı bir kenara atmak ve sadece 
o an kimsek o olabilmek. Sadece bir kere yaşadığınız 
şey o anın müstehcenliği ve gelip geçiciliği dışındaki 
çağrışımlardan tamamen bağımsız olarak hafızanızda 
en unutulmaz olan olabilir. Seks herkes için öyle çok 
farklı anlamlara gelebilir ve “kurallar” aynı anda 
farklı açılardan bize hücum ederken deneyimlerim 
izde ortaklaşmak imkansızdır ve bu da cezbedici ola 
bilir. 

Bazıları orgazmdan sonra vurulmuşa döner, 
bazıları sadece birine dair ateşli hissetmenin dışında 
tamamen faklı bir düzeyde iletişim ve arzuya ihtiyaç 
duyar. Bizden yakınlık ve korunup kollanma ihtiyacı 
duymamızı öngören  bir kültürden besleniyor olmak, 
bu tür beklentilere ve taleplere ayak uydurmaya ve 
onlara tepki vermemize yol açarak,
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kadınların seks yapma ve aşık olma hallerini 
belirliyor. Çoğuna göre, örneğin, lezbiyen dünyada 
tek gecelik ilşki yaşamak hoş karşılanan bır sey 
değil, bu ya kötü ya da kızkardeşçe değil. Ama 
kadınların cinsel pratiklerine baktığımızdaherhangi 
bir lezbiyen kulübünde süregiden randevulaşmaları 
ele alalımbunun tam bir saçmalık olduğu görülüyor. 

Heteroseksüellerin genelde yaptığı gibi, bir 
kızla eve gittiğinde nasıl seks yapacağının belli bir 
standart formülü yok. Bizim için genelde, en az 
rahatsızlıkla bunu yapmak önemli. Tesadüfi olarak, 
anlık seks yapıyorsan, hoş olan: 1) makul beklenti 
lerin var, 2) eğer kararlıysan ne istediğine dair net ol, 
3) o durumdaki cinsel heyecanın seni baştan çıkar 
masına  izin ver, olabilecek herhangi bir şeye açık 
ol. En önemli şey, asla kendinizi olayların nasıl gide 
ceğine ve sönümleneceğine dair sınırlamamaktır. Ve 
sırf başkasını memnun etmek için onun kurallarına 
uymayın. Beklenmedik olandaki meydan okuma ve 
maceranın tek gecelik ilşkinin eglencesinin yarısı 
olduğunun farkına varmak, inisiyatifi eline almayı ve 
performans kaygısına düşmeden bir şeyi deneyimle 
meyi kolaylaştırır. 

Heteroseksüel olmayan kadınlardan oluşan bir 
çevrenin parçası olan ya da olmak ısteyenler için, 
pek tabii dikkate alınması gereken başka şeyler de 
vardır, sırf etiket ve kendini korumak adına. Küçük 
toplulukların içindeki gruplar ve altkültürlerde, 
“büyük şehir”lerdekiler de dahil, insanlar sıklıkla 
birbirinin kaydını iyi tutma eğilimindedirler. Her 
durumda yaptıklarınızın sorumluluğunu alarak dra 
maların önüne geçın ve adaletli olun. Böylece bir 
dahaki sefere onun yakın kız arkadaşını eve atmak 
için şansınızı zorlamayın. En akıllıca şey, eğer akıbe 
tinizin ne olacağıyla ilgilenmiyorsanız, beklenti 
lerinize dair açık olmaktır. 

Clara, bu damla damla akan 
rodeoda, kalçalarımı ve sırtımı bir 
eyer gibi  giyerek, kıvrımlarımı 
bacaklarının arasında kavrıyor. 
bana doğru darbeler vuruyor ve 
ben sırtım kırılacak mı diye merak 
ediyorum. Kalçalarımı zevkin 
incelmiş tozunun içine doğru 
aşındırıyor.”bu halde gelemem” 
diye tıslıyorum. Ve sonra iş 
üstünde bir kadın gibi kükrüyorum 
(üç tane yastığa doğru, böylece Mr. 
Wall’un odasına ses gitmeyecek ) 
ve oluyor, oluyor, oluyor. 
Sonrasında, Clara, içime doğru 
büyüyen yeşilliğin çimi olarak, düz 
ve ağırlaşmış bir biçimde yatıy 
or.”bazen başkalarını daha çok 
beğeniyorum” diye kulağımın ardı 
na fısıldıyor. “ama sen beni daha 
uzağa götürüyorsun.” Kolumu 
eğiyorum ve onun kalçasını, ayva 
tüylerini, sık sık gizemlerini 
görmek için oynaşmış olduğum 
kıvrımları bulmak için arkasına 
ulaşıyorum. bana yer açmak için 
dizlerinin üzerinde dikeliyor. Bu 
benim paraşütçülük için tasavvur 
ettiğim şeydir: teninin beyaz ipeği 
parmaklarıma seğirttikçe, o 
gevşemiş, kanat çırpıyor ve biz 
kurtuluyoruz. 

Emma Donoghue’un , Hood, 
hamish hamilton, londra 1995, adlı 
kitabından alınmıştır.
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Kadınların arasındaki seksin 
bağlılık halini aldığını  söyleye 
bileceğinizi tahmin ediyorum. 18 
yıldır birlikte olan  İki dyke ile 
tanıştım ve dediler ki, “her zaman 
aynı anda geliriz.”  Bu etkileyici, 
ama aynı zamanda mütemadiyen 
üzerine sabitlendiğim de bir şey; 
ilişkide süregiden seksi nasıl 
devam ettirmeli? Bugünlerde şen 
likli bir cinsel yaşam ve haftada 
beş gün seks hakkındaki bütün o 
şeylerin gerçekçi olduğunu zan 
nettmiyorum. siz ya da partneriniz 
eğer yapacak gibi hissetmiyorsa 
bunda bir yanlışlık görmeden mas 
türbasyon yapabilir olmalısınız. 
eğer bunun gibi haftalarca devam 
eden dönemleriniz var ise, davran 
mayın...ve şunu söyleyeyim: sonba 
har yıllarında, onun içinde 
yüzmüyorsunuz  kayganlaştırıcıyı 
dökün! Bu benim sex yaşamımı 
daha eğlenceli hale getirdi. Ne 
kadar uzunca girişirseniz, daha 
çok kayganlaşıyor, ve daha da, 
daha eğlenceli oluyor.Astroglide* 
kahretsin çok iyi. Ben tatlar ve 
sözkonusu ıvır zıvırla uğraşmak 
için fazla sıkıcı bir İsveçliyim. 

Mian Lodalen, bağımsız 
gazeteci, yazar ve aktivist 

*bir çeşit kayganlaştırıcı (çvr. notu) 

aşk+seks? 
Çoğumuz için aşıkken tutku en üst düzeydedir. 

Seks bir “tanımaya çalışma” deneyimidir ve  her 
zaman sürprizlere açıktır. Ama hep aynı kişi ile seks 
yapmaktan bıkmak ya da arzunun dönem dönem 
azalıp çoğaldıgını görmek de kaçınılmaz birşeydir. 
Uzun süren  ilişkiler sırasında paylaşılan hayata dair 
başka başka taraflar da belirginleşir. Tahrik, birini 
kazanma duygusuna, “yeni” bir kimseyi deneyimliy 
or olmanın yeniliğine bağlanabilir. Sıklıkla, insan 
ların birlikte nasıl yaşamaları gerektiğine dair önkab 
uller, aşk ne kadar büyük olursa olsun, yeterince 
alana sahip olup olmadığımız mevzusuna dolanır 
durur. Esasında tam da seksin ilişki boyunca her 
zaman aynı öneme sahip olması gerektiği varsayımı 
yüzünden her ne kadar hem biz hem de partnerlerim 
iz değişiyor olsak da tutkularımız epeyce sönüyor. 

'Lezbiyen yatak ölümü',  çoğunlukla kadınlar 
arası ilişkide tutku tükendiğinde söylenen bir şeydir. 
Sanki arzu değişiminde lezbiyenliğe has özel bir şey 
varmış gibi. İstatiksel olarak, artık biliyoruz ki ikili 
ilişkideki heteroseksüeller ya da gey erkekler, 
lezbiyenlerden ya da herhangi başka kadınlardan 
daha fazla seks yapmıyor. Ama her durumda böyle 
sine bir ifadenin neden varolduğuna yakından ve 
dikkatlice bakmak önemli ve ilginçtir. Nedenlerden 
biri kadın cinselliklerinin aynı ölçüde değerli 
görülmemesi. Neyin seksi olduğu üzerinde toplumun 
uzlaştığı, farz edilmiş ve hakim imgelere uygun 
düşmeyen kadınlar, örneğin yaşlıca ya da daha az 
kadınsı olanlar, sık sık, hayal gücü eksikliğinden 
ötürü, sekssiz ilişkiler yaşadığı farz edilir. Fakat bu, 
aslında, kadınların ilişkilerinin cinsel arzu azalması 
halinde de sürdüğü gerçeğinin de onaylanmasıdır. 
Diğer değerler  yani güçlü dayanışma ve diğer bağlar 
daha önemli hale geliyor.



Bazı insanlar, bir insanın hayatını ve diğer 
insanlarla olan ilişkilerini yönlendirmesi gerektiği 
farz edilen şeyin  basmakalıp imgelerine ve beklenti 
lerine riayet etmediklerini vurgulamak için kendi 
lerinin “aseksüel” olduğunu beyan ederler. 
Başkalarına açıklamak önemli hissettirebilir; bu hiç 
de belirli şekillerde davranmamız ve ihtiyaç belirt 
memiz beklenilen birçok durum olmasından kaynaklı 
değildir ya da diğer insanlara dair bir hoşnutsuzluk 
hissettiğimiz anlamına da gelmez.  Sırf yakınlık ve 
onaylanmayı deneyimlemenin yollarını öğreniyoruz 
diye bunlar her zaman aynı yolda ilerleyecek ya da 
değişemeyecek değildir. Ya da yaşamımız boyunca 
yoğunluk, heyecan ve tatmini harekete geçiren şey 
deki asıl değişimin  her şeyin üzerinde güçlü bir 
hissiyat olamayacağı anlamına da gelmez. 

Seks, sadece birbirinizle yapmayı  seçtiğinizde, 
ikili ilişkide güçlendirici bir bağ olabilir; bu ayrıcalık 
şahane olabilir. Cinsel deneyimler ya da cinsel 
ihtiyaçları ilişkinin dışında açılımlamaya ilişkin bir 
birinize izin vermek ikili ilişkiye yeni bir enerji ve 
cazibe katabilir. Fakat, ayrıcalık hissi, çoğu kez, 
partnerlerimizle ve yaşamımızın diğer alanlarıyla 
ilişkimizi düzenlemede bize güç ve kudret veren 
önemli bir ön koşuldur. Cinsel gerilim, rutinden 
sıkılma ya da bizden beklenilenlere dair duyarlılık 
lar, cinsiyetinden ve yöneliminden bağımsız olarak 
hiç bir kimsenin yakınlık arayışında kaçamayacağı 
şeylerdir. 
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Yetişkin olup da 40larınıza 
geldiğinizde seks daha da kolay 
laşıyor çünkü diğer insanların ne 
düşündüğünü daha az umursar 
hale geliyorsunuz. Şu an 3’lü bir 
ilişkim var ve bu oyunu daha da 
ileriye götürüyor. Sadece daha 
eğlenceli olmak için değil, iki kişiyi 
aynı anda gördüğünüzde, erotik 
değiş tokuşa  dair yeni bir duy 
gunuz gelişiyor, hem de yepyeni bir 
yolla. Hata yapmaktan, yanlış 
olmaktan ve hatayla sonuçlan 
masından git gide daha az korkar 
hale geliyorsunuz. Asla rutin 
leşmiyor, böylece daha da talepkar 
oluyor.

Elbette ki biri ile yatarken bir 
sorumluluk alıyorsunuz, seks yap 
tığınız kişiye yapabileceğinizin en 
iyisini yapmaya calışıyorsunuz. 
Ben kendime dair umutsuzum 
çünkü benım için orgazm olurken 
kendimden başkasını düşünmek 
neredeyse imkansız, ha ha. Seksi 
eğlenceli bulmayacağım günler 
tabii ki gelecek, ama henüz gelme 
di. Ve ben şu an 75 yaşındayım. 

Birgitta Stenberg, yazar 

Birden fazla 
Birini sevmek ' daima ' hissiyatı ile eş anlamlı 

olabilir. İşte bu sebeple bu hissiyat yaşam kadar 
büyüktür ve herşeyi yeni bir bakış açısına oturtur. 
Ama çoğumuz bunu birden çok kez, aynı yoğunlukta 
ama tamamen farklı mecralarda deneyimliyoruz.
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Seks ve aşk üzerine eş zamanlı konuşmak zor olabilir çünkü hep 
birini öbürünün önüne koyma riski taşırız. Sanki her ikisi için aynı 
anda düşünülebilir ifadeler benimsenemezmiş gibi.  Sevdiğimiz bir 
kimse ile olan ilişkimiz dışındaki insanlarla arzumuzu yaşama ihtiyacı 
hissettiğimizde kolaylıkla “seks bir şey ifade etmiyor” diyebiliriz. 
Aynı anda birçok farklı düzeyde ihtiyacımız ve hislerimiz olduğunu 
kabul etmek zordur. Herkes tek bir ilişki içinde ya da tek bir kişiyle 
yaşamayı başaramayabilir ya da istemeyebilir. Ve eğer başka insanlar 
ile karşılaşma heyecanı hayatı ilginç kılan ise niye istemek zorun 
dayızdır ki ? 

Nasıl sevişmemiz ve nasıl ilişkilerimiz olması gerektiğine dair 
normların dışına kadınlardan tahrik olduğumuzu keşfederek adım 
atmak, bizi ilişkilerin nasıl yapılanması gerektiğine dair diğer önkab 
ulleri de  sorgulamaya götürebilir. Eğer kadınlara karsı hissettiğiniz 
şeylerin erkeklere olan arzunuz ve hissettiklerinizden farklı olduğunu 
keşfederseniz, kendinizi “seçim” yapamazken bulabilirsiniz. Bir 
adama aşık olabilirsiniz, ama halen bir kadınla sevişmeye dair güçlü 
bir arzu hissedebilirsiniz ya da tam tersi vb. Bu, o kişiyle eksiksizce 
bir “bütün” olmadığınız ya da “lezbiyen” ya da “heteroseksüel” ilişki 
içinde olduğunuzla beraber gelen paket kimlikte köşeye sıkışmış 
olduğunuz hissiyatının üstesinden gelmek için bir yol olabilir. 

Birçok insan için açık ilişki yaşamak daha özgürce hissetmek ve 
partnerleriyle cinsel heyecanın ateşini harlı tutmak için bir 
yoldur. Eğer seks bir ilişkideki samimiyeti tanımlayan tek şey 
değilse, arzularımızın akışına göre gidip başka başka kişilerle 
de arzunuzu eyleme geçirmek bir tehdit oluşturmamalı. 

Bununla başetmek zor olabilir, hem çoğun 
lukla “sadakatin” ne 

olduğu  üzerine 
önceden belir 
lenmiş kavram 
larımız olduğu 
için hem de 
aynı anda 
yakınlık ve 
özgürlüğe dair 

ihtiyaçlarımızın



arasındaki çatışma olduğu için. Eğer “aşk herş 
eye galip geliyorsa”, bu anlık bir tutkudan daha 
güçlü olduğu içindir. 

Çoğu kişiye göre en ideal olan; aynı anda bir 
kaç farklı ve de önemli ilişki yaşamaktır. Ya da bird 
en fazla kimseye aşık olduğunuzda başka bir 
seçeneğinizin olmadığını ve aşkınızdan vazgeçers 
eniz kendinizi çok mutsuz hissedebilirsiniz. Bu 
bugünün toplumunun baskın normudur ve bunu 
tartışmaya açmak, ikili ilişki normlarıyla büyümüş 
bizler için  zor olabilir. Bu günlerde, çoklu aşklı 
(polyamorous) denilen kimseler için, diğerleriyle 
tanışabildiğiniz, ve yaşamınızı ilişkiniz etrafında 
nasıl kurabileceğinize dair tavsiyeler alabildiğiniz ve 
içgörüler kazanabildiğiniz, böylece onlarla daha çok 
evinizdeymiş gibi hissedebileceğiniz  çokça grup, 
web sitesi ve çevreler var. 
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kızlar nerede? 
Barlar,  birçok  farklı sosyallikte  olduğu gibi, 

başka kadınları bulmaya çalışan kadınlar için de 
buluşma noktalarıdır. Büyük şehirlerde, genellikle 
sadece kadınlara açık barlar, publar, kulüpler, kafeler 
ya da kimin kiminle takıldığına dair heteroseksüel 
normların ön yargılara hakim olmadığı daha eşcinsel 
dostu dediğimiz karma mekanlar bulabilirsiniz. 

İlginizi çekecek kişilerin, yerel LGBTT organi 
zasyonlarında ya da mekanlarında tavla atıyor ola 
cağının, takılacağının, sosyalleşiyor olacağının bir 
garantisi yok tabii ki. Kadınlar her yerde; belli cinsel 
kimliklere karşı ayırımcılık yapmadığınız sürece 
dünya potansiyel partnerlerle dolu. Bir kızın diğer 
kızlara sıcak arzular besleyip beslemediğini anla 
manın gerçekten belli bir formülü yok. 
Anlayabileceğimiz tek şey onun bizi arzulayıp arzu 
lamadığıdır. 

Omzumun üzerine uzandım ve 
güzel piyanist elleriyle bana 
dokunmaktayken göğsünden 
öptüm.  Kendimi altyapı, enerji 
tasarruflu ısınma, fabrika çifçiliği 
ve milli ekonomiyi düşünmeye zor 
lamış olmasaydım, ki bu çok iyi, 
beş saniye içinde gelebilirdim. Aynı 
anda Bob arkadan içine girdi ve 
kulaklarından birini yaladı. Bir 
çınlama dalgası ve ılık mutluluk 
hissi üzerime yağdı. Bu, en iyi 
sevişmenin iki ile çarpılmışı kadar 
müthiş şaşırtıcıydı. Herşeyin 
dublesi, ve ben cennetin krallığın 
daydım. 

Mian Lodalen’in Trekant 
[‘Threesome’Üçlü] , forum 2005, 
adlı romanından çevrilmiştir.
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En son sanırım iki hafta önce 
seks yaptım. Ben ve arkadaşım 
uzanmış, her zaman yaptığımız 
seylerı yapmakla meşguldük. Bu 
bir ön sevişme gibi idi. Birbirimize 
birer hikaye veririz, sonra birlikte 
uyuruz, her zaman olmasa da. 
Gerçekten açık bir arkadaşlığımız 
var ve birbirimize karşı romantik 
hislerimiz ya da herhangi bir şey 
imiz yok. Bu sadece güzel zaman 
geçirmekle alakalı, seksin olabile 
ceği başka seylerle değil. Bence 
hikayeler resimlerden daha seksi. 
Duyguları yaratmak, tıpkı Fucking 
Amal fılminde iki kişinin birbirini 
bulması gibi, çok erotik. En çok 
benim sahip olamayacağım birine 
dair birşeyler anlattığında heye 
canlanıyorum. Eğer birine dair 
platonik aşk yaşıyorsam, onunla 
ilgili hikayeler duymak istiyorum, 
çünkü bu bir şekilde beni ona 
yakınlaştırıyor ve hikayelerin 
sonunda, hep o kişi ile uyuyor 
oluyorum! 

Maria Lönn, Femmeinist 
sürtük eylemlerine kafayı takmış 
psikoloji öğrencisi 

Arzularını sadece belli bir cinse yönelttiğine 
inanan kadınlarla bile doğru kişi dogru zamanda 
doğru düğmeye basarsa birlikte olmak mümkündür. 
Tıpkı erkekler gibi kadınların çoğu da ilişkilerin 
nasıl şekillenmesi ve hayatın nasıl kurgulanması 
gerektiğine dair içselleştirilmiş heteroseksüel norm 
larla büyütüldü. Arzuya ve denemelere açık olmak, 
keşfetmek çoğu zaman bizim kendimiz için oluştur 
duğumuz kuralların çok daha ötesinde bır yere 
taşıyabiliyor bizi. Cinsiyetçi tutumların tasavvur 
edilebilir olmasına dair davranışlarımızda bir farkın 
dalık, yıkıp değiştirebilmek için elimizde olan en iyi 
alet çantasıdır. 

internette seks 
Eğer birisini bulmaya çalışıyorsanız internet 

gibisi yoktur. Kadınlarla seks yapmak isteyen kadın 
ları bulmanın yeri sadece eşcinsel siteler, gruplar 
değildir. Ayrıca karma ve heteroseksüel ağırlıklı ve 
hem kadınları hem de erkeklerıi arayan kadınların da 
olduğu web siteleri mevcut. Erkekler tarafından taciz 
ihtimalini çok takmazsanız, sadece kadınları arayan 
biriyseniz dahi profilinizde kendinizi olduğunuz gibi 
tanımlayabilir, ne istediğinizi açık açık söyleye 
bilirsiniz. İnternette tüm istekler normaldir, “sadece 
seks istiyor olmak” hayat arkadaşı aramaktan daha 
tuhaf birşey değildir. 

İnternette tanıştığın biri ile görüşmek, seçilmiş 
olmak duygusu, iyi ya da kötü de bitse büsbütün 
eşsiz bir deneyimdir. Sadece seks ya da bir ilişki 
arayalım, hakim önyargılardan ve beklentilerden 
kendimizi özgürleştirmek ve karşılaşmalardan önce 
kendimizi bunlara açık kılmak işleri kolaylaştırır. 
İnternette istediğimiz kişi olabilme hakkımız belli bir 
riski de taşır her zaman; hayalini kurduğunuz kız, o 
kız çıkmayabilir.



Kamusal bir alanda buluşmaya karar vermek 
akıllıca olabilir, çünkü daha nötr bir zeminde buluş 
muş olursun. Fakat kim olduğunu bilmediğin biri ile 
görüşmenin kendisi de zaten interneti heyecan verici 
yapandır. 

Web aynı zamanda seksin her çeşidi için de bir 
yol gösterici olabilir. İnternette, kolaylıkla 
başkalarının seks hakkında ne düşündüğünü okuya 
bileceğin ve anonim kalarak kendi görüşlerini pay 
laşabileceğin bir sürü web grubu bulabilirsin. İnsan 
ların kendi sitelerinde, bloglarında seks hakkında ne 
düşündüğünü okumak, hangi kulüplere gittiğini 
öğrenmek, senin de ufkunu genişletebilir. İnternette 
kelimelerle ve imajlarla seksin ne olduğuna dair 
yaratımın parçası olursunuz ve böylece sizin bakış 
açınız ve deneyimleriniz diğerleri için gerçek hale 
gelir. 

Bazı insanlar chat odalarında takılarak daha 
rahat açılır ve iletişime geçerler. Bu kendini tanımak 
ve fantazilerini sonuna kadar yaşamak için bir yol 
olabilir. Bu tarz birşey, fiziksel yakınlık öncesi 
yapılan sadece bir ön sevişme değil aynı zamanda 
kendi başına eşsiz birşeydir. Sırf kadınlarla birlikte 
olmaya dair kendini açman ya da tanımadığın biri ile 
sevişmen, tüm fantazilerini dış dünyaya aktarmaya 
hazırsın anlamına gelmez. Ama gene de duygularını 
deneyimlemen için iyi bir yöntem olabilir. 

Kadın Kadına | 32



Kadın Kadına | 33 

2010 Onur Haftası 
Kadın Komisyonun onur haftasına hazır lanırken yaptığı 
toplantılarda kadın kadına cinsellik üzer ine bir likte düşünme 
sürecinden doğan bir  yazıyı  da broşüre ek sizler le paylaşıy 
oruz... 

feminist bir haz aktivitesi olarak seks shop ziyareti 

“bir  nisan akşamüstü onurhaftasının onuru da pek iple 
meyen ama varoluşlar ında farklı farklı güzellikler taşıyan 
kadınlar ı ve tr ansgender lar ı” nın Tar labaşı ve Şişhane dolay 
lar ında yaptığı seks shop ziyaretine ve genel olarak “sex shop 
ziyaret etmek” üzer ine kesyapıştır  kolaj... 

“... beni birlikte gidişimizde heyecanlandıran şey...oraya LBT 
deneyimden gelmiş bizlerin birlikte gitmesiydi... yasak, tabu, erkek 
lere mahsus mekanların kadınlarca ziyareti istem dışı heyecan 
yaratıyor bende... bakılanın, nesneleştirilenin, oyuncaklaştırılanın 
ters bir hamleyle bakan hale gelmesinde yapı sökücü bir etki 
olduğunu düşünüyorum... hınzır bir tat yok mu bunda?” 

“Beklediğim şatafatlı, kırmızılı  pembeli, tüllü  pamuklu, 
ışıklandırılmış cezbedici yatakodası havası yerine, soğuk, duvarın 
yettiğince raflarla donanmış malzeme deposunun içinde buldum 
kendimi. iç bayıcı ve çirkindi oldukça. daha fonksiyonel yaklaşıp 
'ürün'lere odaklanınca, bu defa çeşitsizlikten dem vurmaca. sağ köşe 
yapma vajina, sol köşe yapma penis köşesi. ortada plastikinden 
silikonuna uyarıcılar ülkesi. eee, bu kadarcık mı yani?”
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“bunun anlamı neydi benim için? Daha önce 
Türkiye'deki seks shoplara gitmiştim.. Hakikaten 
dangul dungul, estetikten yoksun mekanlar... 
Malzemeler %90 heteroseksüel lezzetlere yönelik... 
Ötesinde çok normatif detaylar... İlk bakışta feci 
itici... Ama farklı farklı deneyimlere empati yapmaya 
başlayınca bende "yok artık bunu kim ne yapsın" 
dediğim şeylerin bile kimi insanların deneyimlerinde 
onları güçlendirmek için olumlu katkıları olduğunu 
işittim...” 

“...hem neden gerçeği varken 'ürün' olarak bu 
uzuvlara ihtiyaç duyuyoruz?” 

“Kadın cinselliği sürekli penis üzerinden, 
"giren" şey üzerinden tanımlandığından; benim cin 
selliğimin de dildo ile tanımlanacağını düşünüyor, 
bundan korkuyordum sanırım. Şimdi yani ben bi 
penisle de yatabilir miyim diye düşündüğüm de 
oluyordu. Erkek bedenini sevmiyordum ama pene 
trasyonu  içime bir şey girmesini de seviyordum. 
Bu bir çelişki miydi?” 

“...Aslında, ne yalan söyliyim, ben oyuncağa 
"ihtiyacım" olmayacağını düşünüyordum hep, böyle 
"iyiydi." Hiç kullanmam demiyordum ama gerekli 
bulmuyorum diyordum. Sonra şöyle bir geriye 
dönüp baktım. 45 yaşından beri mastürbasyon 
yapıyorum (Sırf bu yüzden biraz "otoseksüel" bile 
sayılırım:)) ve sıklıkla "bir şeylere" ihtiyaç duydum 
parmaklarıma ek olarak. Önce yastık, sonra salatalık, 
havuç vs, bazen çeşitli rollon ve krem tüpleri... Yani 
pekala da "sex toy"lar eğlenceli bir şeyler olabilir de 
cinselliğimde dedim ve önyargım kırıldı....”
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“...Bedenin gerçek uzuvları hangisi? bedenin 
sınırları nerede başlıyor nerede bitiyor? Oysa bam 
başka deneyimler de işittim... Bakire bir kadının 
kendi cinselliğini keşfinin, trans bir kadının ameliyat 
sonrası vajinal kaslarına egzersizinin, hamile bir 
biseksüelin aylar boyunca yalnız arzularının 
yoldaşlığının, trans erkek ve bir dünya lezbiyenin 
hatta heteroseksüel kadının kendine, sevdiğine pene 
trasyonuna yoldaşlığının, v.b bir dolu deneyimin 
sürekli yada değişken uzuvları olduğunu...” 

“Kimi ülkelerdeki seks shopların feminist ve 
queer olanları var... bunlar hakikaten her anlamda 
buradakilere benzemiyorlar...” 

“Londra'da ise durum çok farklıydı.... Bana çay 
içer misin diye sorup çay ikram etiler. Ben de o sıra 
da açıkta, masada duran vibratörlerin hepsini tek tek 
çalıştırıp, inceledim. Hepsinin üzerinde kartlar var. 
Hangi malzemeden olduğu, alerjiklik derecesi, su 
geçirme özelliği, kuvveti hepsi bir bir yazıyor. İçeri 
bir sürü insan girip çıkıyor. Kayganlaştırıcılar, 
uyarıcı kremler, fetiş kıyafetler, sağlık ürünleri, 
erotik kitaplar; her şey var. Ayrıca haftada 1 gün 
erkelere açık, diğer günler sadece kadınlar için. Hem 
kadınlara özel hem de erkekler için "g noktası nasıl 
bulunur?" gibi atölye çalışmaları var.” 

“...Mesela aldığım latex eldivenler sayesinde 
ilk defa bir kadınla regl iken seviştim...”
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“....Tabiat en önemli şey gibi düşünüyordum.. 
ama ...bu düşünce içinde çelişki var...hala böyle 
şeyler hakkında konuşmam zor gelir ama bu sex 
shop’a ziyaret etmekten zevk aldım....zaten oyuncak 
ları hayatımda hic kullanmadım .. sex shop’a çekin 
meden gittim...benim için bu demek ki ziyaretimiz 
başarılı oldu ve şimdi oyuncakları kullanmasını 
merak ettim....” 

“...bir gün LBT'lerin keyifli bir pazar günü... 
kapitalistik dükkanlardan alışveriş yerine oyuncak 
larını takas ettikleri, deneyim aktarımlarının 
olduğu... bir cinsel özgürlük anı hayal ediyorum...”



18. ÝSTANBUL 
LEZBÝYEN, GEY, BÝSEKSÜEL, 

TRAVESTÝ, TRANSSEKSÜEL ONUR HAFTASI


