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B =B NEDİR? BELİRLENEMEYEN EŞİTTİR BULAŞTIRMAYAN;
düzenli HIV ilaç tedavisi sayesinde virüs yükü Belirlenemeyen
seviyeye/B seviyeye baskılanan HIV pozitif kişilerin, ilaç
tedavisine TAM UYUM ve TAM SADAKATLE devam ettiği ve bu
seviyeyi koruduğu sürece kondomsuz ilişkilerde bile, cinsel
partnerlerine HIV bulaştıramayacaklarını yani bulaş RİSKinin
SIFIR olduğunu ifade eden bir terim ve Kırmızı Kurdele
İstanbul'un dünya çapında ilk imzacılarından ve resmi
kampanya sözcülerinden biri olduğu, 100’den fazla ülkede
devam eden global bir aktivizm hareketidir.
B=B’Yİ DESTEKLEYEN ARAŞTIRMALAR NELERDİR? Konu ile
ilgili yapılan en önemli çalışmalar, PARTNER 1 ve 2
araştırmalarıdır. Bu çalışmalara ek olarak SWISS STATEMENT,
OPPOSITES ATTRACT, HPTN052 gibi araştırma ve belgeler de
özelllikle sıfır risk hakkında şüphesi olan herkes tarafından
okunmalıdır.
Tüm
bu
araştırmalarda
çok
sayıda
sero-different/sero-farklı yani birinin HIV pozitif, diğerinin HIV
negatif olduğu çiftler yer almışlardır ve hiçbir bulaş olmamıştır.
B=B HIV TANISI ALMAK VE HIV İLAÇ TEDAVİSİNE
BAŞLAMAKLA İLGİLİ BAKIŞ AÇIMIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?
Günümüzde HIV ilaç tedavisinde kullanılan ilaçlar yaşam
kalitesini arttırmak ve bulaş önlemek bakımlarından oldukça
etkili. Bu sebeple, herkesin düzenli olarak test yaptırıp eğer
virüs taşıyorlarsa bir an önce tedaviye başlamaları çok önemli.
HIV taşıyan tüm bireylerin bunu bilmeleri, tedaviye erişmeleri ve

HIV yayılımının kısa sürede ve tamamen durdurulabilmesini
olanaklı kılıyor. B=B işte bu yüzden çok önemli.
ÇEVİRİDE NEDEN BELİRLENEMEYEN VE BULAŞTIRMAYAN
TERİMLERİ SEÇİLDİ? Undetectable kelimesinin en yaygın Türkçe
karşılığı tespit edilemez olmakla birlikte, yorumlarından biri de
BELİRLENEMEYENdir ve bir şeyin varlığının şüphe götürmez
olduğu ancak o şeyin belirgin olarak fark edilemiyor yani
belirlenemiyor
oluşunun
vurgulanması
anlamında
BELİRLENEMEYEN kelimesi seçilmiştir. Bu, HIV ilaç tedavisinin
vücuttaki virüsü baskılaması ve etkisizce gizlenir hale getirmesi
durumunun çok net bir tarifidir. Kafa karıştıran esas konu ise
BULAŞTIRMAYAN terimi. Çeşitli farklı çevirilerde bulaşmayan,
bulaşmaz gibi ifadeler de görülebilir. Ancak kampanyanın
temelindeki ana mesajın ruhunun ve kanıtların güçlülüğünün
vurgulanması açısından en uygun çeviri BULAŞTIRMAYANdır.
ÇÜNKÜ BU KAMPANYANIN TEMELİNDEKİ ÖZNE VİRÜS DEĞİL
HIV POZİTİF KİŞİDİR. Kampanya, B eşittir B'den önce sürekli
tehdit olarak görülen ve ötekileştirilen HIV pozitif kişinin
özgürleşmesi ve güçlü öz güveninin yeniden inşası üzerine
kurulmuştur. Kişinin HIV ilaç tedavisine bağlı olarak virüsü
kondomsuz ilişkilerde bile hiç kimseye bulaştırmayacağını en iyi
vurgulayan kelime BULAŞTIRMAYANdır.
#hivhakkindahersey teması ve #bilonemsekorun sloganıyla sürdürdüğü düzenli
yayın ve çalışmalarla, Türkiye’nin en çok başvurulan #hivbilgisi kaynağı olan
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL, 2019 yılında Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşen
bir etkinlike Türkiye’nin alanlarında örnek ve en etkili 11 STK’sından biri seçilmiştir.

