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EDİTÖRDEN
MURAT RENAY - YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Sonbahar 
depresyonuna 
gireceğim 
diye kendimizi 
şartladığımız şu 
günlerde belki 

de hayatın kendisine muhalif 
olmak iyidir diyoruz.

Hani doğru bildiklerimizi arada 
sorgulamak, kötüdeki “iyi”yi 
görmek de fena bir şey değildir 
belki.

Ağır gündemiyle, boğucu 
sıcağıyla üzerimize çöken, 
eğlencemizin bile buruk 
kaldığı 2016 yazından sonra 

SONBAHAR 
DEPRESYONU MU, 

o DA NE?
şu serin havalar, ılık yağmurlar 
bünyenize iyi geldi, itiraf edin. 
Depresyon bunun neresinde? 
“Muhalif” sözünü de boşuna 
kullanmadım elbette. Bu ayki 
kapağımızda Türkiye’nin en 
genç fotoğraf dehalarından 
Aytekin Yalçın’ın kareleriyle 
bu “muhalif” kelimesi üzerine 
yapışan Ceylan Ertem var.

Son 5 yılın en dikkat çekici 
ve canlı performanslarıyla 
en önemli şarkıcılarından biri 
olan Ceylan Ertem, kendini 
tanımlarken “birçok şeye 
karşıyım ama hiçbir politik 
görüşün yanlısı değilim” diyor. 
Ona yakıştırılan “muhalif” 

kelimesini çirkin bulmuyor 
ama hassas(!) bir dinleyicinin 
şikayeti üzerine savcılığa 
ifade vermesine sitem 
ediyor. Siteminin sebebi 
ise, suçunun(!) sahnede 
seslendirdiği “Son Bakış” 
şarkısının bir yerinde “Berkin 
Elvan, Ali İsmail Korkmaz” gibi 
isimleri saymak olması.

Ertem’in sanatını icra ederkenki 
inadı ve doğru şeyi yaptığına 
olan inancı ise hepimize 
cesaret vermeli, inandığımız 
şeye tutunma hırsını bize 
aşılamalı diye düşünüyoruz.
Bu depresyonsuz sonbahar 
sayımızın diğer yıldızlarına 

gelince; Ekim ve Kasım ayında 
ve daha sonra da Türkiye 
turnesinde sahnelerin tozunu 
attıracak Hedwig, okurken 
öfkenize hakim olmakta 
zorlanacağınız sözde “eşcinsel 
terapi”lerin maskesini düşüren 
dosyamız, Oscar Wilde’ın 
okuyanı duygulandıracak 
hayatı ve İstanbul eskort 
piyasasıyla ilgili merak 
ettiklerinizi size anlatacak 
Y.U’nun açıklamaları…
Hepsi sizler için özenle 
hazırlandı. Zevkle okumanızı 
dileriz.
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HABERİNİZ 
OLSUN

DAHA FAZLA HABER İÇİN HER GÜN GZONE.COM.TR 
ADRESİNİ ZİYARET EDİN!

DB BERDAN’DAN CİNSİYET DAYATMALARINA 
KARŞI DEFİLE
Deniz ve Begüm Berdan’ın moda markası “DB Berdan” Mercedes 
Benz Fashion Week İstanbul’da düzenlediği muhteşem  
defilesindeki koleksiyonuyla modadaki cinsiyet dayatmalarına 
meydan okudu.

DB Berdan’ın “RIOT NOT QUIET” isimli defilesindeki birbirinden ilginç 
ve renkli kıyafetleri modellerin yanı sıra oyuncu Gonca Vuslateri, 
Athena’nın Ses Etme klibinin başrolünde yer alan Nurtopu Saçan 
(Onur Gökhan Gökçek) ve Rüzgar Erkoçlar taşıdı. Erkek modellerin 
etek, kadın modellerin pantolon giydiği, LGBT dünyasının sevilen 
isimlerini de model kadrosuna alan ve izleyiciler tarafından sık sık 
alkış yağmuruna tutulan defilenin finalinde Nuri Harun Ateş, göz 
alıcı kıyafetiyle ve topuklu çizmeleriyle şarkısını söylerken tüm 
modellerle birlikte podyuma Deniz ve Begüm Berdan çıktı.
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MÜZİK KUTUSU
HAZIRLAYAN: MERT BELL

mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell

HARUN KOLÇAK
ÇEYREK ASIR
PUAN: 4/5
‘Harun Kolçak’a saygı albümü 
yapılması için erken değil 
mi?’ sorusuna bir türlü cevap 
bulamayarak dinlediğim 
“Çeyrek Asır”ın sonunda 2 
noktaya vardım. Kolçak bu 
25 yıl boyunca popta önemli 
bir itici güç olmamış olabilir 
ama bir sürü şahane pop 
şarkısı yazmış, söylemiş; 
hatta bazılarının başyapıt 
olduğu bile söylenebilir. 
Ancak onun kalibresinde bir 
şarkıcı için böyle bir albüm 
hazırlarken ona ve şarkılarına 
yakışır bir kadro oluşturmak 
gerek. Albüm bu açıdan 
kimi yerlerde çuvallıyor. 
Örneğin “Korkuyorum” gibi 
her yönüyle kült bir şarkıyı 
Zara’ya söyletmek hangi 
akla hizmettir? Ya da “Deli Et 
Beni” için en iyi tercih Tuğba 
Yurt muydu sahiden? Yaşar 
bu albüm için doğru bir isim 

belki ama sesi en sevdiğim 
Kolçak şarkısı “Hak Etmedim 
Ayrılığı” için uygun değil. 
Kubat da oldukça alakasız bir 
isim ama en azından şarkı 
bakımından daha avantajlı 
(“Dualarım Yoluna”). Albüm 
boyunca Kolçak tam 14 
konuk ağırlıyor düetlerde 
fakat maalesef hiçbiri 
şarkıların yalnızca Kolçak’ın 
vokallerini içeren orijinal 
hallerinin üstüne çıkmasını 
sağlayamıyor (yeniden 
söylenmiş Aşkın Nur Yengi 
düeti “Bile Bile” dahil). “Ölürüm 
Elinde” ve “Vermem Seni” 
gibi iki favori şarkım Alişan 
Göksü ve Hakan Kahraman 
gibi hem tanınmayan hem 
de yorumlarında pek numara 
olmayan iki isme kurban 
gitmiş. Düzenlemelerde de 
orijinallere çoğunlukla sadık 
kalınmış ama burada da 
pek tutarlılık yok (Bedük’ün 
chill-out “Sensiz Olmam”ı ve 
Umut Kuzey’in rocklaştırdığı 
“Müptelayım Sana” yeni 
halleriyle kendilerini hemen 
belli ediyor). Albümün en iyi 2 
düeti ise erkek yorumculardan 
geliyor. Gökhan Türkmen ona 
çok yakışan “Yanımda Kal”da, 
Tan ise “Gitme Seviyorum”da 
Kolçak’ın kırılganlık seviyesine 
yaklaşıyor. Kadınlarda ise 
İrem Derici albümün kritik 

şarkılarından “Gir Kanıma”nın 
hakkından gelirken Gülçin 
Ergül, Kolçak’ın daha 
yakın döneminden kıymeti 
bilinmemiş “Ağlat Beni”sine bir 
şans daha vermemizi sağlıyor. 
Benim sorum ise şu: Bendeniz 
ve Emel neredeler?

SOLANGE
A SEAT AT THE TABLE
PUAN: 4,5/5
Müzik piyasasında sağlam 
bir yer edinmenin zorluğu bir 
tarafa, Beyoncé gibi bir ablanın 
arkasından gelip kendi isminin 
altını zarafetle çizmek ve bunu 
yaparken başarılı olmak bir 
mucize sayılabilir. Kulağımda 
günlerdir aralıksız olarak çalan 
nefis 3.solo albümüyle, küçük 
kardeş Solange Knowles’un 
yaptığı ise tam olarak bu. 
Solange, 2008 yılındaki retro-
soul-pop albümü “Sol-Angel 
and the Hadley St. Dreams” 
ve 2012’deki indie EP “True” 
(eşsiz “Losing You”yu unutmak 

ne mümkün) ile çarkları 
kendi lehine döndürmeye 
başlamıştı zaten. Ancak  “A 
Seat At The Table” her ikisine 
de benzemiyor (yalnızca 
“True”nun minimal estetiğini 
almış olabilir) ve hem eski 
soul plakları gibi hem de 
(nasıl oluyorsa)  son derece 
modern tınlamayı becererek 
kendi büyüsünü yaratıyor. Bu 
büyüde albümün yapımında 
Solange’a ortak olan soul 
gurusu Raphael Saadiq’in 
de katkısı var ama ‘kimlik, 
güçlendirme, bağımsızlık, 
keder ve iyileşme üzerine 
bir proje’ olarak tanımladığı 
albümünde Solange yazdığı 
sözlerle başrolde. “A Seat 
At The Table” nazik ilerleyen 
bir albüm olabilir ama 
başkahramanının (ve şarkı 
arasındaki interlude’larda onun 
aile bireylerinin, arkadaşlarının) 
günümüzde siyah (bir kadın) 
olma deneyimini, siyah 
kültürünü ve gururunu anlatan 
sözleri ile (“F.U.B.U.”, “Mad” 
ve harika “Don’t Touch My 
Hair”) akla ve kalbe balyoz 
gibi iniyor. Evet, bu anlamda 
ablasının muazzam albümü 
“Lemonade”i akla getiriyor 
olabilir ama Solange’in 
politikliğinin çok daha bariz 
ve sert olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bir de 
“Lemonade”in maksimalist 
soundunun tam tersine “A 
Seat At The Table” müzikal 
olarak o kadar sade ve dingin 
ki (cennete doğru kaçıran, 
apaydınlık bir soul güzellemesi 
olan “Cranes In The Sky”dan 
pırıl pırıl klavyeleri ile “Don’t 
Wish Me Well”e kadar) haliyle 
dinlerken sözlerin keskinliği 
daha çok hissedilir hale geliyor. 
Yine de Kelela ile müthiş bir 
uyum yakaladıkları “Scales”de 
ikili, dinleyiciyi bir yıldız gibi 
hissettirerek albümü kapatıyor.
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CİHAN MÜRTEZAOĞLU 
BİTSİN BU DELİLİK
PUAN: 4/5
‘Bu albümde şehrin 
semalarından kavuşamamanın 
çukuruna düşüp, çıkan bir 
adamın defterleri saklı’ diyor 
Mürtezaoğlu. Kendi yaptığı 
müziği güzel anlatabilmek 
de bir meziyet ama ilk 
albümü “Bitsin Bu Delilik”ten 
anlıyoruz ki Mürtezaoğlu’nun 
yetenekleri bununla sınırlı 
değil. Alternatif pop dinleyicisi 
kendisinin ismine Yasemin 
Mori, Ceyl’an Ertem, Pinhani 
ve Mabel Matiz ile yaptığı 
işlerden aşina olabilir (Matiz’in 
muazzam “Sultan Süleyman” 
coverının suç ortaklarından 
kendisi, sesini ise inşallah 
Ertem’le söyledikleri Mehmet 
Güreli şahanesi “Uçurtma”da 
duymuşsunuzdur). Bense 
bundan 1 yıl önce tekli olarak 
yayınlanan (ve bu albüme 
de giren) “Sarı Söz”ün ilk 
dinlemede kalbime inmesi 
ile ismini ezberlemiştim. 
Evvela belirtmek gerekir ki 
Mürtezaoğlu’nun benzersiz bir 
ses rengi ve şarkı söyleme stili 
var. Kendisi şarkı söylerken 
sanki tam kulağınızın 
arkasından size sihirli bir 
şeyler mırıldanıyormuş gibi 
hissediyorsunuz. Sesler 
dişlerine fazla çarpıyor sanki 

ama bu rahatsız edici olmak 
yerine teskin, hatta hipnotize 
edici bir etki yaratıyor. 
Abarttığımı düşünenleri, 
Mürtezaoğlu’nun adeta atını 
güneşin batışına doğru sürerek 
söylediği hüzünlü “Bu Bir 
Yağmur mu?”, bitişine doğru 
ilahi bir hal alan “Sarı Söz” 
ve albümün azap dolu isim 
şarkısını dinlemeye davet 
ediyorum. Müzikal olarak ise 
Mürtezaoğlu, kimini Zafer 
Tunç Resuloğlu ile kotardığı 
düzenlemeler ile Travis, Yeni 
Türkü ve Kings of Convenience 
ekseninde dolaşıyor. Yılın bir 
diğer iyi ilk albümü “Kalben”de 
olduğu gibi, melodilerin yer 
yer birbirini hatırlatması 
(“Deli” ve “Yaka Paça”yı aynı 
şarkı sandım ben misal ve 
“Sen Banasın”ın nakaratı 
Ogün Sanlısoy’un “Saydım”ı 
ile garip bir şekilde aynı) ise 
kimi dinleyiciyi sıkabilir. Bu 
bakımdan, albümden biraz 
daha ayrı duran, türkümsü 
“Senin Adın Zambak” çıkış 
için isabetli bir seçim olmuş. 
Neticede, ilk şarkısından 
itibaren yaratıcısı hakkında bir 
fikir veren, tüm süresi boyunca 
da bayıltmadan hüznünü zerk 
etmeyi başaran sağlam bir 
albüm “Bitsin Bu Delilik”.

SERHAT KİDİL
BİZİM GİBİ
PUAN: 4/5
Serhat Kidil’i 2011 yılında 
çıkardığı “Dahili ve Harici” 
teklisi ve o şarkı için çekilen 
(ve küçük çaplı bir olay 
yaratan) topuklu ayakkabı 
giydiği videosu ile hatırlamanız 
mümkün. Tuhaftır, o şarkı 
ile gayet ümit verici bir 
başlangıç yapmasına rağmen 
kendisini birkaç sene sonra 
‘O Ses Türkiye’ yarışmasında 
gördük. O yarışmada da 
jürilerden birinin takımına 
girmeyi başarsa da daha 
ileri gidemedi. Hoş, topuklu 
ayakkabı ve pop-dans geçmişi 
olan bir erkeğin o yarışmada 
gidebileceği yol belli zaten. 
Neyse ki Kidil dans müziğine 
olan ilgisini bırakmadan 
söz ve müziği kendisine, 
düzenlemesi Ozan Yılmaz’a ait 
“Bizim Gibi” ile ‘geç olsun, güç 
olmasın’ dedirten bir dönüş 
yaptı. Kendisinin performans 
videolarına da bir göz atarak 
gerçek bir pop sevdalısı 
olduğunu görmek mümkün ve 
topuklu ya da topuksuz, popta 
görmek istediğimiz hareketler 
bunlar.

WORLD HORIZON
THE AWAY DAYS
PUAN: 4/5
İsimlerinin ve şarkı sözlerinin 
İngilizce olduğuna bakmayınız, 
The Away Days 4 türk 
gencinden oluşan ve dream-
pop (bugünlerde pop’u 
olduğundan daha kıymetli 
göstermek için kategorize 
ediyoruz, sanki değersizmiş 
gibi) türü müzik icra eden 
bir grup. Yaptığım küçük bir 
araştırma ile fark ettim ki bu 
İngilizce meselesi grubun 
hayli lehine işlemiş. Bugüne 
kadar yayınladıkları bir albüm 
olmamasına rağmen (“World 
Horizon” çıkacak ilk albümün 
müjdecisi) çıkardıkları 
şarkılarla SPIN ve Clash 
gibi gayet sağlam müzik 
dergilerinde övgü dolu sözlerle 
bahsedilmişler. Ben de ‘GZone 
okuyucalarının neyi eksik?’ diye 
düşünerek ileride isimlerini 
daha fazla duyacağımız bu 
grubun ‘after shave cologne’ 
acısı/serinliği yaratan yeni 
şarkılarını sizlere takdim 
ediyorum. Bir diğer şahane 
şarkıları “Calm Your Eyes”ın 
karanlık bir rüya tadındaki 
videosuna da bir göz atın 
derim.
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SİNEMA
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

AYIN FİLMİ
HOLDING THE MAN
Bu aralar Netflix’te de 
izleyebileceğiniz, Neil 
Armfield’ın yönettiği “Holding 
The Man”, izleyen çoğu kişi 
tarafından eşcinsel aşkı 
anlatan en iyi filmlerden biri 
olarak nitelendirilmiş. Elbette 
dram seviyorsanız. Timothy 
Conigrave ve John Caleo’nun 
15 yıla uzanan aşkını anlatan 
bu Avustralya filmi aslında 
aynı isimli kitaptan uyarlanmış. 
Üstelik bu kitabı da hikayedeki 
ana karakter Timothy 
Conigrave yazmış. “Mendilleri 
hazırlayın” tadındaki bu filmde, 
eşcinsel temalı film klişelerinin 
en büyüklerinden olan “Aids” 
de yer alıyor. 

Eşcinsel aşkı işlemesi itibariyle 
bir Brokeback Mountain 
kalitesinde olmasa da ve 
kurgusunda bazı sorunlar 
barındırsa da IMDB puanı da 
hiç fena olmayan (7,2) filmin 
en büyük kozu oyuncularının 
başarılı performansı. Özellikle 
Tim’i canlandıran Ryan Corr’un 
oyunculuğu çok başarılı. 
“Romeo ve Juliet” hikayesine 
de gönderme yapan film 
sadece eşcinsellere değil 
melodram seven herkese hitap 
ediyor.
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İKİMİZİN YERİNE
Vizyon Tarihi: 21.10.2016
Küçük bir kasabada yaşayan 
ve sürekli kendini tekrarlayan 
hayatının sırrını çözmeye 
çalışan Çiçek ailesinin 
kendisine dayattığı hayatın 
içinde sıkışıp kalmış genç 
bir kadındır. Hayata dair 
çözülmeyen soruları olan genç 
kadın kasabaya yeni gelen 
edebiyat öğretmeni Doğan ile 
karşılaşınca her şey değişir. 

Son dönemin en popüler 
isimlerinden Serenay 
Sarıkaya ve sinemaya 
uzun bir ara vermiş olan 
Nejat İşler’i başrollerine 
yerleştiren romantik yapımın 
yönetmenliğini Umur Turagay 
üstleniyor. Senaryosunu 
Pınar Bulut’un yazdığı filmin 
kadrosunda Zerrin Tekindor, 
İştar Gökseven, Merve Çağıran, 
Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre 
Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

DOKUZUNCU HAYAT
Vizyon Tarihi: 28.10.2016
Liz Jensen’ın çok satan 
romanından beyazperdeye 
uyarlanan yapım bilim kurgu 
ile fantastik türlerinin sınırlarını 
genişletiyor. 9 yaşındaki Louis 
Drax’ı temel alan filmde 9 
yaşına dek 8 ölümcül kazayı 
atlatmış olan küçük çocuğun, 
9. yaş gününde bir uçurumdan 
düşmesi konu ediniyor.
Durumun garipliğini fark 
eden bir psikiyatrın başladığı 
araştırma beklenilenden çok 
daha fantastik gerçekleri 
ortaya çıkarıyor...

Yönetmen koltuğunda Aynalar 
ve Boynuzlar gibi başarılı 
yapımlara imza atmış olan 
Alexandre Aja’nın oturduğu 
filmin başrollerinde Grinin Elli 
Tonu ile akıllara kazınan Jamie 
Dornan, Sarah Gadon, Aaron 
Paul yer alıyor. 

EKŞİ ELMALAR
Vizyon Tarihi: 28.10.2016
Sert mizacıyla tanınan Belediye 
Reisi Aziz Özay’ın kent çapında 
meşhur iki özelliği daha vardır: 
Biri herkesin imrendiği meyve 
bahçesi, ikincisi de evlenme 
çağına gelmiş, birbirinden 
güzel 3 kızı. Kasaba merkezine 
inmeyen, insan içine çok 
çıkmayan kızların taliplisi ise 
çoktur. Aziz Bey’in eşi Ayda 
ve kızları Muazzez, Türkan 
ve Safiye’nin öyküleri 1970’li 
yılların sonunda Hakkari’de 
başlar ve 1990’lı yılların 
sonunda Antalya’ya dek 
uzanır... 

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp 
yönettiği filmin başrollerinde 
Zeynep Farah Abdullah, Şükran 
Ovalı ve Songül Öden yer 
alırken kadroda kendilerine 
Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, 
Ersin Korkut, Caner Cindoruk, 
Cezmi Baskın ve Aziz Özay 
rolünde Yılmaz Erdoğan eşlik 
ediyor. Filmin yapımcılığını ise 
BKM üstleniyor.

JULIETA
Vizyon Tarihi: 28.10.2016
50’li yaşlarını süren Julieta, kızı 
Antia ile Madrid’te yeniden bir 
hayat kurmaya çalışmaktadır. 
Kocası Xoan’ın trajik ölümünün 
ardından hayatı darmadağın 
olan kadın ile kızı acının 
getirisi olarak birbirlerinden 
uzaklaşırlar. 18 yaşında kadar 
annesiyle yaşayan Antia da bir 
gün hiçbir şey söylemeksizin 
evi terk eder. Kızı hakkında çok 
az şey bildiğini fark eden kadın 
arasa da kızını bulamaz. Ta 
ki kızının eski bir arkadaşıyla 
sokakta karşılaşana kadar... 

Pedro Almodóvar’ın 
yönetmenliğini ve senaristliğini 
üstlendiği filmin başrollerinde 
Emma Suárez ve Adriana 
Ugarte başrolleri paylaşırken, 
Daniel Grao Rossy de Palma, 
Inma Cuesta ve Dario 
Grandinetti kadroda yer alan 
diğer isimler. Zorlu bir hayat 
süren Julieta’nın 1985 yılından 
2015 yılına kadar geçen 30 
yıllık süreçte yaşadığı olayları 
izliyoruz.
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KİTAPLIK
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

AYIN KİTABI
SARAH WATERS
USTA PARMAK
1862 yılı, Londra’nın kirli ara sokakları…
Susan, doğduğundan beri yankesicilerin, kendi deyimleriyle 
‘ustaparmakların’ evinde büyümekte.  Bir gün evin kapısını usta bir 
dolandırıcı olarak bilinen Beyefendi çalar. Büyük vurgun planına 
Susan’ı dahil eder ve ilk defa bu evden uzaklaşmasına neden 

olur. Susan’ın görevi oldukça 
zordur: Karanlık bir malikanede 
büyüyen zengin bir kızı, 
sonrasında parasına konmak 
için Beyefendi ile evliliğe ikna 
etmek zorundadır. Peki ya 
Susan’la kızın arasında bir 
sevgi gelişirse ve bu vurgun 
planı pek de göründüğü gibi 
değilse?

Orange ve Man Booker ödülleri 
finalisti Sarah Waters’ın 
romanı “Ustaparmak” 2016 
yılında Park Chan-wook’un The 
Handmaiden adıyla sinemaya 
uyarladığı roman, Cannes’da 
övgüyle karşılandı.

Susan ve zengin kız arasında 
filizlenen lezbiyen ilişkiden 
bahsetmek aslında biraz 
“spoiler” vermek gibi olsa da, 
daha önce Everest ve Artemis 
tarafından yayınlanan ve bu 
aralar Nora Kitap tarafından 
yeni baskısı yapılan bu lezzetli 
kitabın ana çelişkisi işte tam 
da bu aşk aslında.

TARIK AKAN
ANNE KAFAMDA BİT 
VAR
Sinema sanatçısı Tarık Akan, 
80 askeri darbesinin hemen 
ardından, 1981 başlarında 
Almanya’da yaptığı bir 
konuşma yüzünden yurda 
dönüşünde tutuklanır. Bu 
tutuklanmanın nedeni, sağcı bir 
gazetenin manşete çıkardığı 
yanlı ve yalan haberdir. 
Böylece, uzun bir yargılanma 
süreci başlar. Siyasi Şube, 
sorgulamalar, itilip kakılmalar, 
aşağılanmalar, soğuk hücreler, 
bitli-fareli koğuşlar, sağcılar, 
solcular, devrimciler, TKP’liler, 
idamlıklar... Ünününün 
doruğundaki Tarık Akan’ın 
aylar boyu içinde bulunacağı 
ortam budur. Uzun zaman 
sonra aklanıp özgür kalan Tarık 
Akan, aradan yıllar geçse de 
o günlerin baskılarını, acılarını 
unutamaz; tek çıkış yolu, 
yaşadıklarını yazıya dökmektir. 
“Anne Kafamda Bit Var”, o 
karanlık dönemin bir tutanağı 
gibi. Son yirmi yıldır toplumsal 
içerikli filmlere yönelen ünlü 
sinema adamının az bilinen bir 
yönünü ortaya çıkaran anılarda 
ayrıca Şerif Gören’den Atıf 
Yılmaz’a, Orhan Apaydın’dan 
Barış Derneği Davası’na kadar 
pek çok tanınmış ada ve 
önemli olaya yer verilirken, 
Yılmaz Güney cezaevindeyken 
gizli saklı çekilen Yol filminin 
bütün serüveni de dile 
getiriliyor.
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JAMES FRANCO
ANONİM AKTÖRLER
“Hollywood hep dışarıya 
kapalı bir kulüp olmuştur,” 
diye anlatıyor James Franco. 
“Kapılarını sizlere açıyorum. 
Hoş geldiniz. İçeriye bakın.”

Lirik makalelerden insanı 
şaşkınlığa uğratan görüşlere, 
manasız SMS’lerden 
hayaletvari dipnotlara birçok 
tarzı barındıran ve Anonim 
Alkolikler’in On İki Adımıyla On 
İki Geleneğinin üzerine kurulu 
bu kitap, ünlülerin karanlık 
kalplerine inanması zor, şiddetli 
bir yolculuk.

“Anonim Aktörler, Hollywood’un 
yüzeyinin altını keşfetmekten 
hoşlananlara göre bir kitap. 
Hem tuhaf hem de gözalıcı 
ünlüler dünyasının heyecanlı 
bir keşfi.” -The Daily Express

“Komik, edepsiz ve etkileyici. 
Franco’nun neşeli dilini 
birçok sempatik anlatıcının 
ağzından mektup, şiir, SMS, 
günce girişleri gibi farklı 
farklı tarzlarda, yaşamın 
her yanından duyuyoruz. 
Performans sanatı olarak 
varoluş üzerine düşünceleri 
komik, yıkıcı ve felsefi.” -Lisa 
Shea, Elle

HASAN ALİ TOPTAŞ
YALNIZLIKLAR
Yalnızlık alıp karşına kendini,
Öteki kendinlerle konuşmaktır.
Bakışmaktır, öteki kendinlerle;
Dövüşmektir.
Kimi zaman da, öldürmektir
İçlerinden sana en çok benzeyeni,
Benzemiyor diye.
Yalnızlık, öldürmektir.

Hasan Ali Toptaş, silahların gölgesinden babaların çocukluğuna, âh 
ki ne âh aşklardan eşkıya türkülerine dek yalnızlıklarımızın haritasını 
açıyor önümüze.

Bu vahşi coğrafyanın dinginliğinde keskin bir rüzgâr gibi geçiyor 
kelimeler içimizden, içinizden...

PAULO COELHO
CASUS
Yanlış devirde doğmuş 
bir kadınım ben, hiçbir 
şey düzeltemez bunu. 
Gelecekte hatırlanacak 
mıyım, bilmiyorum ama şayet 
hatırlanırsam mağdur bir kadın 
olarak değil, cesur adımlar 
atmış ve ödemesi gereken 
bedeli korkmadan ödemiş biri 
olarak görülmek istiyorum.

Mata Hari’nin tek suçu özgür 
bir kadın olmaktı: Sınırlar ve 
sınırlamalarla dolu bir dünyada 
kaderine boyun eğmeyen bir 
kadın...

Paulo Coelho, 20. yüzyıl 
başında casuslukla suçlanarak 
idama mahkûm edilen Mata 
Hari ile avukatı arasındaki 
yazışmalardan yola çıkarak 
kurguladığı Casus’ta bu 
olağanüstü kişiliği bir roman 
kahramanına dönüştürerek 
hayatın ve aşkın gizemlerini 
sorguluyor.
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SEZONUN EN GÖZ ALICI AKSESUARLARI

SONBAHARDAN 

KIŞA                          
Uzun bayram tatillerini geride bırakıp 
şehre dönüş yaptığımıza göre kışlıkları 
da yavaştan ortaya çıkarma vaktidir. 
Bunun yanı sıra kışlık kombinlerinize 
renk katacak yenilikçi aksesuarlara da 
göz atmak gerekiyor. Sezonun öne çıkan 
aksesuarlarını sizler için derledik.

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli |  instagram.com/erdemorayli
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Ceruti 
399,00£

Eastpak 
579,00₺

Massimo Dutti 
699,00₺

River Island 
20,00£

RoyalRepubliq 
200,00€ 
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SIRT ÇANTASI
Sırt çantaları gün geçtikçe hayatımızın her alanına girdiler. Şık deri bir sırt çantası günün her anında hem şıklığınızı 

tamamlayacak hem de işinizi kolaylaştıracak parçalardan.

REISS 
295,00€

Saint Laurent 
990,00€
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Cornelian
875,00₺

H&M 
14,99₺

Pull & Bear
12,95₺

Soulland 
270,00₺

MANGO 
90,00₺
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ATKI & BERE
Bu kışın sert geçeceğine dair öngörüler devam ederken gelin biz de yavaştan soğuk günlerin vazgeçilmez aksesuarlarına göz 

gezdirelim.

KENZO
245,00€

Masimo Dutti
149,00₺
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Givenchy 
1495,00₺

H&M 
34,99₺

Massimo Dutti 
229,00₺

Asos 
13,33€ 
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BASEBALL ŞAPKASI
Yıllardır spor şıklığın vazgeçilmez parçalarından olan baseball şapkaları, artık sadece sportif bir görünüm yakalamak için 

değil aynı zamanda smart casual ile de mükemmel bir uyum içerisinde hayatımızdalar.

HUF 
46,67€ 

Pull & Bear
45,95₺
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Beymen Club
 159,00₺

Dsquared2 
915,00₺

Paul Smith
895,00₺

Vakko
345,00₺
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CÜZDAN
Diğer tüm aksesuarları bir kenara bırakabiliriz ya da bir köşede unutabiliriz ama cüzdanımızı asla! Bu da demek oluyor ki 

erkeğin en önemli aksesuarı sakalı değil cüzdanıdır. 

Saint Laurent
1245,00€

Tween
80,00₺
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Dick Moby
545,00₺

Botega Veneta 
1745,00₺

MANGO
79,99₺

Massimo Dutti
329,00₺

ASOS
26.67 €
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Kapalı havalarda güneş gözlüğü takılmaz yargısını hepimiz bir kenara bıraktık diye düşünüyorum. Hatta güneş gözlüklerine 

o kadar alıştık ki gözlerimiz ışığa karşı hassaslaştı. Dolayısıyla güneş gözlükleri dört mevsim yanınızdan ayırmayacağınız 
parçalar haline geldi.

Suitsupply 
79,00$

Eye Connection 
245,00₺
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ETRO
185,00₺

H&M
9,90₺

Bershka 
19,95₺

Paul Smith
28,00$

Urban Eccentric
13,00$
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RENKLİ ÇORAPLAR
Öncelikle belirtmek gerekiyor ki havaların soğumasıyla doğru orantılı olarak ayak bileği dekoltesinden uzaklaşmamız 

gerekiyor. Şimdi yavaşça o invisible çoraplarınızı bir kenara bırakın ve bu önerilere göz atın.

Happy Socks
25,00₺

Six Times Five 
30,00₺
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DesignB
16.50$

Massimo Dutti
79,90₺

Maison Margiela
280,00€



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S39

TAKILAR
Bundan birkaç yıl öncesine kadar erkekler takı konusunda çeşitlilik sorunu yaşıyordu. Fakat şimdilerde gerek butik takı 

tasarımcıları, gerekse büyük markalar bu konuda azımsanamayacak çeşitlilikte ürünler piyasaya sürmeye başladılar. Eğer 
sahip değilseniz, öncelikle bir takı kutusu edinin derim.

Hood By Ait
875,00₺

Ted Baker
39,00£
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CEYL’AN
ERTEM
Yorumcu kimliği, üretkenliği, duruşu, benzersiz sahne performansları, Anadolu’nun en uzak 
köşelerine bile konsere gitmeyi adeta görev edinmesi ile son yılların en eşsiz müzisyenlerinden biri 
Ceylan Ertem.

Yıllardır LGBTİ mücadelesine de yaptığı açıklamalar ve bireysel özgürlüklere verdiği destekle katkıda 
bulunan Ceylan Ertem’in Aytekin Yalçın gibi yetenekli bir ismin benzersiz fotoğraflarıyla GZone’un 
kapak konuğu olması kaçınılmazdı.

FOTOĞRAFLAR: AYTEKİN YALÇIN
aytekinyalcin.tumblr.com | twitter.com/aytekinyalcin |  instagram.com/aytekinyalcin

RÖPORTAJ: ONUR ÖZIŞIK 
onur.ozisik@gzone.com.tr | twitter.com/onurozisik |  instagram.com/onur.ozisik

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

MODA EDİTÖRÜ: RABIA YAMAN
twitter.com/rabiaymn | instagram.com/rabiaymn

MAKYAJ: HAZAL ÖCAL
instagram.com/hazalocal

SAÇ: YİĞİTHAN DEMİRALP 
instagram.com/yigithandemiralp

         BİRÇOK ŞEYE KARŞIYIM AMA 
HİÇBİR POLİTİK YALANIN YANLISI 
DEĞİLİM!
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Ceket : Lug Von Siga
Elbise : Özlem Süer
Şapka:Özlem Süer
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        HAYATIMDA 
“BUNLARI 
YAPTIM ARTIK 
BİR DAHA HİÇ 
YAPMAYACAĞIM” 
GİBİ BİR KARAR 
ALAMAM.

Kırmızı Bluz : Mehtap Elaidi
Bluz : Lug Von siga
Korse : Özlem Süer
Pantolon : Mehtap Elaidi
Ayakkabı: Mango
Şapka: Özlem süer
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Ülkemizin en önemli kadın 
vokallerinden birisiniz.
Ekranlardan bu kadar uzak 
olmanıza rağmen inanılmaz 
bir dinleyici kitleniz var, en 
çok konser veren isimlerden 
birisiniz aynı zamanda.Bunu 
neye bağlıyorsunuz?
Çok içimden gelerek ve 
samimiyetle, sevgiyle 
yapıyorum herşeyi. Çok 
paylaşımcıyım, durmadan 
ürettiklerimi paylaşıyorum. 
Şarkılar, canlı performanslar, 
yolculuklar, fotoğraflar vesaire.

İnsanlar o yanımı seviyorlar 
diye düşünüyorum. Oğlak 
olmanın getirdiği bir şey 
olabilir. Hayallerim, projelerim 
olmadan ölecek gibi 
hissediyorum kendimi. O 
nedenle de durmadan bunun 
için çalışıyor oluyorum. E 
çalışınca da mutlaka meyve 
vermeye başlıyorsunuz. 
Her ne kadar memleketimiz 
meyve veren ağacı taşlama 
meraklılarıyla dolu olsa da. 
Yine de alkışlayan, yuhayı 
sevmeyen, çok güzel destek 
olan harika bir dinleyici kitlesi 
de var. Teşekkür ederiz 
hepsine buradan, aracılığınızla.

Yeni jenerasyonda ve özellikle 
LGBT topluluğunda “Ceylan 
Ertem konseri efsanesi” diye 
bir gerçek var. Bir tarafta 
albüm konserleriniz bir tarafta 
proje konserleriniz var. Sezen 
Aksu Tribute gibi. Bunun 
devamında benzer projeler 
görecek miyiz?
Sezen Aksu Tribute 4 yıl 
önce çaldığımız, aslında tek 
seferlik bir projeydi, yani bir 
kere çalacaktık, kendimizi 
eğleyecektik, Sezen Aksu’ya 
olan teşekkürlerimizi ve 
saygılarımızı sunacaktık, 
bitecekti. Ama o kadar çok 
sevildi ki epey bir çaldık. En az 
25-30 konser çalmış olabiliriz.

Ardından Cadı Avı 
adında, Türkiye’deki kadın 
müzisyenlere saygı niteliğinde 

bir proje yaptım. Önce bir 
müzik programı şeklindeydi, 
internette vimeo sayfamda 
paylaşıyordum, ardından 
konserlerini çaldık.

Sonra “Duyuyor Musun?” diye 
bir radyo programı yaptım 
geçen yıl, hatta Nükhet abla da 
konuk olmuştu, biliyorsun…

Yani yapmak istediğim bir 
sürü şey var, yine içinde 
müziğin olduğu, enterasan 
projeler. Ben kendi şarkılarını 
yazıp onları dinleyicilerle 
söylüyor, paylaşıyor olmanın 
değerini çok iyi biliyorum ama 
yorumculuk da benim için çok 
önemli. 

Kendi zamanında, kendi 
şartlarında, kendi tavrında 
eskiden başka bir kadının ya 
da adamın söylediği bir sözü 
nasıl yorumlayabilirim ve o 
hikayeyi kendi süzgecinden 
nasıl geçiririm konusuna kafa 
yormayı seviyorum. Bergen’den 
Neşet Ertaş’a, Nükhet 
Duru’dan Sezen Aksu’ya 
kadar…. Hem memlekette 
büyürken dinlediğim birçok 
ismin hislerini anlamaya 
çalışıyorum, hem de o 
şarkıların hikayelerindeki 
insanlar olabiliyorum. Bu 
nedenle çok hoşuma gidiyor. 
Ama tabi “cover” denilen 
“yeniden yorum” meselesi çok 
sömürüldü. Küp doldurma 
işine döndü, bu sebepten 
cover meselesine olumsuz 
yaklaşanları da anlıyorum. 
Ben mesela, baktım ki Sezen 
Aksu projesi çok popüler 
oldu, para kazanmaya 
başlayacağım, hemen “hayır 
böyle olmamalıydı” diyerek 
bitirdim. Çünkü bunun amacı 
asla maddi geri dönüş değildi. 

“YUH!” da bir cover 
albümüydü diyebiliriz aslında?
Evet YUH! albümü için 
bana Ada Müzik’ten bir 
teklif gelmişti. “Türkiye’deki 
rock antolojisi” yapalım 

istediler. Rock denildiği 
zaman “distortionlu gitarları 
koyduk abi, oldu” tavrına 
inanmıyorum. Rock bir 
duruştur. Selda Bağcan’ın 
müziğinde distortionlu gitar 
duymazsınız mesela ama 
rocktır o. Ya da Müzeyyen 
ablanın tavrı da anarşiktir. Yani 
benim için başkaldırı daha 
mühim olduğundan albümü 
başka türlü ele aldım, bir rock 
antolojisine dönüştürmedim 
onu. Zaten tek bir albüm ile 
bir antoloji gerçekleştirmemiz 
mümkün olmayacaktı. Ve 
aslında hiç iddiası olmayan, 
lisede orta okulda yaptığım 
gibi arkadaşlarıma karışık 
kaset doldurur gibi oldu o 
albüm.

“Aman allahım ne acayip 
fikirler, hiç duyulmamış 
öneriler dönüyor bu albümde” 
gibi bir söylemim yok. İçinde 
Bulutsuzluk Özlemi’nden Yavuz 
Çetin’e , Ahmet Kaya’ya, Tülay 
German’a dek, bence rock 
tavrını harika bir şekilde temsil 
etmiş insanların eserlerini 
yorumlamaya çalıştım.

Ekşi sözlük’te “Son Bakış’ı 
Sezen Aksu’dan daha iyi 
yorumlayan kişi” şeklinde bir 
entry var. Ne diyorsun buna?
Buna ben “Hadi oradan” 
demek istiyorum. Böyle bir 
şey olamaz… Sezen Aksu, 
Onno Tunç düzenlemesiyle o 
kadar muhteşem bir şekide 
yorumlamıştı ki o şarkıyı! 
Benim o çok izlenen ve içinde 
belki bir sürü detonelerin 
olduğu videom olduğu için 
biliyor insanlar “Son Bakış”ı 
en çok. O videodaki yorumun 
çok içten olmasının sebebi, 
Hrant Dink’i andığımız günün 
gecesinde sahneye çıkıp onun 
için söylediğimdendi sanırım. 
Bir kendini kaybediş, bir o 
anda nerde olduğunu unutuş 
hali var o videoda. Sonrasında 
onlarca kez seslendirdim 
elbette, hala konserlerde 
çaldığımda ağlayanlar, gözleri 

dolanlar oluyor. Mutluluk verici 
bu, hepimiz aynı duyguları 
paylaşıyoruz ne güzel. Ben de 
kendimi sonradan izlediğim 
zaman çok şaşıyorum. “Vay 
be bu kadar mı o anın içine 
girebiliyorum” diye. Erdal 
Eren için yazılmış bir şarkı 
o, unutmamamız gereken 
Erdal Eren gibi onlarca ismi 
sayıyorum ve her konserde 
biz dinleyicilerle beraber 
yumruğumuzu havaya 
kaldırıyoruz. Ama asla Sezen 
Aksu’dan iyi söylediğim iddia 
edilemez, çünkü çok çok özel 
ve önemli bir yorumdur onunki. 
Yine de böyle hissedenlere 
teşekkür ederim elbette.

Daha ileride bu tip projeler 
olacak mı kendi şarkılarınızın 
yanı sıra?
Olabilir ama çok da tutarlı da 
değilimdir ben hani. Hayatımda 
“bunları yaptım artık bir 
daha hiç yapmayacağım” 
gibi bir karar alamam. Şu 
anda bütün hayallerim bir 
sonraki albümüme kilitlenmiş 
durumda. Ondan başka bir şey 
düşünmüyorum. Bir de tabi ki 
var olan albümleri çaldığımız 
yoğun konser programımı 
düşünüyorum.

Sizi yeni jenerasyonun 
Selda Bağcan’ı olarak 
adlandırıyorlar. Hem siyasi 
olarak ses çıkarmaya 
korkmamanız hem 
yorumculuğunuz ve pop 
müziğin içinde olduğunuz 
kadar dışına da çıkabiliyor 
olmanız yüzünden. Siz 
kendinize kimleri örnek alarak 
Ceylan Ertem’i inşa ettiniz?
Daha önce Frida Kahlo, 
Sezen Aksu, Yıldız Tilbe’yi 
duymuştum, Selda Bağcan’ı ilk
defa duyuyorum. Çok fazla 
isim var etkilendiğim, aslında 
dönem dönem de çok değişti 
bu isimler. İnsan bazen 
hayatında tekniğe çok önem 
veriyor ve o tip insanları 
dinliyor. Bir dönem
kuzey aşığıyken, bir dönem 
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        DİNLEYİCİ 
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delice Björk dinliyorum, 
öte yandan Janis Joplin 
dinliyorum. Meredith 
Monk benim için çok 
önemlidir. Sezen Aksu, 
keşke getirseydim, defterler 
doldurmuşum onla alakalı. 
Yıldız abla (Tilbe) benim için 
çok değerli olmuştur hep. Girija 
Devi, Abiida Parven, Müzeyyen 
Senar… Hep kadınları 
sayıyorum, fark ediyorum 
ama (Gülüyor) Radiohead’ler 
Pink Floyd’lar, gençlikten 
çocukluktan o kadar çok isim 
var ki…

Selda ablayı (Bağcan) en son 
Zeytinli Rock Festivali’nde 
izledim. 70 yaşında olduğuna 
inanamadım. 20 tane kedisi 
varmış, onlara basmamak için 
kendini yere savurmuş, kolunu 
kırmış. Benim de şimdilik 3 
kedim var, herhalde o yaşta 20 
kediye ulaşırım. (Gülüyor)

Zeytinli’de, Selda abladan 
sonra, ertesi gün sahne 
aldım ve dedim ki umarım 
70 yaşında da şarkı söylüyor 
olurum aynı enerji ve aynı 
hevesle. İnanılmaz bir insan, 
çok hayranım ona.

Herkes bir yerden bir şeyimi 
farklı ve böylesi muhteşem 
ruhlara benzetiyor. Çok 
teşekkür ediyorum ve 
“Estağfurullah” diyorum.

Aslında duruşunuzla 
da alakalı. Bir konserde 
izleyicilerle ilgili bir gerginlik 
de yaşamıştınız. Aslında 
normal olan bu duruş değil 
mi? İzleyici sahnedeki 
sanatçıya saygı duymak 
zorunda…
“Beni sizler var ettiniz” diye 
bir duruma inanıyorum 
elbette ama o kadar da 
savunmuyorum o söylemi. 
Bazıları bunu “yağ çekme, 
yaranma” için de kullanmadı 
mı yıllarca? Yemiyoruz 
efendim. Halbuki biz birbirimizi 
var ediyoruz öyle değil mi? 

Konserlerde diyorum ki “ne 
kadar şanslıyım, beni yalnız 
bırakmadınız” ama aynı şekilde 
onlar da şanslı çünkü biz de 
onları yalnız bırakmadık ve 
bırakmayacağız.

Her zaman kalabalıklara 
hitap etmiyor olabilirsin, aynı 
repertuarı 5 kişiye çaldığımız 
da oldu. Bende her zaman 
o müzisyen enayiliği vardı 
ama karşında 500 kişi 
olduğunda çete büyüyor diye 
de seviniyorsun, yalan değil. 
Kalabalıklar büyükçe mutlu 
oluyoruz ama hiçbir zaman 
“küpümü doldurayım” veya 
“şurada olacağım, şuraya 
ulaşacağım” hissiyatında 
olmadım.

O gerginlikle alakalı ise; 
dinleyiciyi eleştirdim, bunu 
birkaç kere yazdım, pek çok 
müzisyen arkadaşım da bana 
hak verdi. Hadi bana bu yazıyla 
ilgili “sen dinleyicinin ilgisini 
üzerinde toplayamıyorsun” 
dedin diyelim ama Patti 
Smith de mi, Meredith Monk 
da mı toplayamadı? Onların 
konserlerinde de bu olaylar 
oluyor. Çok üzücü.

Bir sürü müzisyen Türkiye’ye 
gelmek istemiyor, Beady Belle 
röportajlarında dile getirdi 
Türk dinleyicisinin gevezeliğini. 
Şarkı söylerken sırtını 
dönüp muhabbet edenler 
veya yüzüne defalarca flaş 
patlatanlar… Elbette dinleyiciyi 
uyarıyorum bu durumlarda. 
Dinleyici adabı diye bir şey var. 
Ben hep öyleydim, öyleyim. 
Birilerini dinlerkenki saygımızla 
gurur duyardık, arkadaşlarımla. 
Biz böyle şeylerle hava atardık 
birbirimize.

Çok iyi oldu bu uyarım ama 
biliyor musunuz? Kendini 
toparladı izleyici. Telefonunu 
elinden aldığım insanlar oldu. 
Arada bir gevezelik edenler 
oluyor, arkadaşı dürtüyor 
o kişiyi “aman bu kadının 

sağı solu belli olmaz” diye. 
(Gülüyor) Mekanlarda da, biz 
ara vermişken çalınan müziğe 
bile müdahale ediyoruz 
gerekirse.  

Yavaş yavaş anlaşıyoruz işte, 
belki sevgililik de böyle bir şey.

Toplumsal olaylarla ilgili ses 
çıkarmaya korkmuyorsunuz. 
Ancak bunun sıkıntılarını 
da yaşıyorsunuzdur eminiz. 
Kendinizi Türkiye’de sanatınızı 
icra ederken özgür hissediyor 
musunuz?
Hissetmiyorum (Kahkaha 
atıyor) Bunu düşünerek “Aman 
da susayım” demiyorum. 
Hatta bir konuda çağırılıp 
ifade verdim, haklı da 
bulunduğum için bunu artık 
paylaşabiliyorum sizlerle. 
“Son Bakış” şarkısında, yıllar 
içinde yitirdiğimiz isimlerin 
adını saydığımız için, birisi 
rahatsız olmuş ve beni şikayet 
etmiş. Elbette ifade vermek 
için karakola giderek “yahu bu 
bir şarkıdır, ben de bu şarkıda 
yitişlerine üzüldüğümüz, 
haksızlığa uğradığını 
düşündüğümüz birçok ismi 
anıyorum” demek ağırıma 
gitti. O şarkıda Neşet Ertaş’ın 
da Müzeyyen Senar’ın da ve 
doğal olarak Berkin Elvan’ın da, 
Özgecan’ın da, Hande Kader’in 
de adı geçiyor.

2010 yılında ilk albümüm çıktı. 
Ondan önce de Anima vardı 
ama solo olarak 6 yıldır şarkı 
söylüyorsam ilk defa böyle 
bir şey oluyor. Bu sanki “biraz 
dikkat edin” uyarısı gibi. Ben o 
kadar “bir şey yanlısı” olmayan 
bir insanım ki. Birçok şeye 
karşıyım ama hiçbir politik 
yalanın yanlısı değilim. Dahil 
olabileceğim bir parti veya 
bir politik görüş yok. Yanlısı 
olabileceğim şeyler ise sadece 
barış, kardeşlik ve hoşgörü. 
Hepsi bu kadar. Bunlar da 
suçsa hepimiz suçluyuz.

“Son Bakış”ı söylediğimizde, 

Anadolu’nun bir şehrinde, gitar 
çalan arkadaşımın üzerine bira 
şişeleri ve benim kafama bira 
bardakları da atıldı. Herhalde o 
şarkıyı aşk şarkısı zannetmiş 
yıllarca, gerçeği duyunca 
öfkeleniyor. Halbuki ben onu 
da anlayacağım izin verse.

Eminim Selda abla da çok 
şeyler yaşadı, belki bir Kürt 
müzisyen olan Aynur daha 
beterini yaşadı veya bir hip/
hop, rap müzisyeni de bunu 
yaşadı. Yani varlığını belli 
eden, başkaldıran, hepimizin 
kardeş olduğunu avazlayan 
herkes bunları yaşıyor. Ben de 
bir müzisyen olarak aşk acısı 
çekiyorum ama 24 saat o acıyı 
yaşamıyorum ki, hayatta başka 
acılar da var. Birçok şeye 
üzülüyorum ve bunlarla ilgili de 
şarkılar söyleyeceğim elbette.

Mesela “Nazım’a” diye bir 
şarkı yazdım. Nazım Hikmet 
için. Video çektik. Videonun 
sonunda “Nazım’a, Uğur’a 
(Mumcu)” diye bir yazı var. 
Yazıyı kaldırmadığımız için 
hiçbir kanal yayınlamadı. 
Yani andığımız insanlar 
Nazım Hikmet ve Uğur 
Mumcu, düşünün ki bu bile 
sansürlenmek isteniyor. Yazık.

Yeni albüm için bir tarih ya da 
ipuçları verebilir misiniz bize?
Herhalde 2017’nin kış ayları 
içerisinde yayınlanacak. Kesin 
tarihler veriyoruz sonra
yetişmiyor ama kışın başında 
Ocak, Şubat gibi olur, Mart’a 
sarkmayız muhtemelen.

Ana akım magazin medyasına 
karşı savaşan, dimdik duran 
bir isimsiniz. Ceylan Ertem bir 
marka ve ana akımdaki hiçbir 
medya kanalını kullanmadan 
bunu başardı. Bunu nasıl 
yaptınız?
Ben asla televizyon 
izlemiyorum, hiç de iyi bir şey 
olduğunu düşünmüyorum.

Yıllar önce el ilanları dağıtırdık, 
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        KADIN OLARAK 
BEN BU KADAR 
ZORLUKLAR VE 
KAYGILAR İÇİNDE 
YAŞIYORSAM, 
LGBTİ’LER NASIL 
MÜCADALE 
EDİYOR DİYE 
DÜŞÜNÜYORUM.
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‘konserimiz var’ haberini böyle 
duyururduk. Sonra internet 
(myspace) benim için yeni 
bir alan olmaya başladı.
Ve bugüne geldiğimizde 
internet sayesinde her tarafa 
ulaşıyoruz, ne güzel.

Bir başka sebebi de şu 
olabilir; her yere gidiyorum, 
Anadolu’nun en ücra 
köşelerine bile. Bu yüzden 
bilinirliğim arttı sanırım. 
Kulaktan kulağa meselesi çok 
önemli, en önemli “mecra” o.

Ben de küçük bir yerde 
büyüdüm. Sevdiğin müzisyenin 
yaşadığın yere gelmemesi 
duygusunu çok iyi biliyorum. 
O hayal kırıklığını kimseye 
yaşatmamaya gayret 
ediyorum.

Bizim gibi müzisyenler için 
paylaştığımız albümler minik 
bir ipucu, illa gelip o kişiyi canlı 
dinlemelisin.

Bu süreçte tabi çok sabırlı 
olmak gerekiyor, parasızlığı, 
az ilgi görmeyi göze almalısın 
bir müzisyen olarak. Bir 
konserinde “Bülent Ortaçgil” 
bir şarkısını dinleyicisi ile hep 
bir ağızdan söylediğinde şöyle 
demişti “Ben bunun için 40 yıl 
bekledim” , nasıl büyük ilham 
bu! Bunu duyduktan sonra ben, 
“Ayy neden çabucak olmuyor?” 
şımarıklığında bulunamam.

Türkiye’deki LGBTİ özgürlüğü 
ve kat edilen yol hakkındaki 
düşünceleriniz nedir?
Gerçekten kalbim kırılıyor. 
Çok üzülüyorum hatta 
Onur Haftaları’nda gözyaşı 
döküyorum. Bu grup öyle 
bir olgunlukla ve mizahla 
karşılıyor ki ötekileştirilme 
ve dışlanmayı, inanmıyorum, 
hayran kalıyorum. Gezi’de de 
öylelerdi. Eski evimde duvarda 
kocaman “Yasak Ne Ayol” 
yazıyordu.

Kadın olarak ben bu kadar 
zorluklar ve kaygılar içinde 
yaşıyorsam, LGBTİler nasıl 
mücadale ediyor diye 
düşünüyorum. Boysan vardı. 
Ailesi de öyle, hala mücadele 
ediyorlar. Aile, toplum ve 
tabularla…

Hala, bu devirde, bunca 
yüzyıllar sonra bile korkunç 
şeyler yaşayıp o kadar 
yüce gönülle karşılayan 
insanlar var ki, dünyanın bu 
tavrından ben utanıyorum. 
Şimdi bile ağlayacağım 
bak! O kadar etkileniyorum 
bu duruşunuzdan. Bazen 
karamsarlığa da kapılıyorum. 
Karanlık insanları bu konuda 
eğitmek, anlatmak öyle zor ki. 
Hayat kolaylık versin hepimize.

Peki sizce ne yapmak 
gerekiyor? Gerçekten doğru 
işleyen bir sistem içinde 
olsaydık ne yapılması 
gerekirdi?
Ne zor bir soru… Kendini 
örtmekse de, açmaksa da, 
kime ne. Hep beraber güzel 
güzel akalım. Kimse kimseye 
kötülükle bakmasın.

Benim için hiçbir sorun 
birbirinden ayrılmıyor. Türk-
Kürt-Laz-Roman-Çerkes 
sorunu da ayrılmıyor, LGBTİ 
eşitliği de, kadın hakları da, 
hayvan hakları da.

Bir yandan sokaklara çıkalım 
istiyorum ama kimsenin 
kendisini polisin önüne atıp 
zarar görmesini istemiyorum. 
Hem yumruğumuzu kaldıralım 
istiyorum, hem de kimselerin 
fiziksel olarak yaralanmasını 
gönlüm kaldırmıyor artık. 
İşte bu bir paradoks. Eee, ne 
olacak? Birisi bana bulsun 
yanıtını da söylesin. İşte bu 
yüzden hiçbir politik görüşe 
ait değilim. Kimse çözüm 
üretmiyor, yalandan kınamalar, 
kabadayılıklar, politik kuklalar… 
Midem bulanıyor.

Ceket : Lug Von Siga
Elbise : Özlem Süer
Şapka:Özlem Süer

Kemer : Mango
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Wilde’ın 
kendisi 
bile 

dehasının en parlak 
göstergesinin yaşadığı hayat 
olduğuna inanıyordu. Ve 
tabii ki Wilde’ın 1900 yılında 
ölmesinden yıllar sonra onu 
anımsadığımızda asla yalnızca 
bir tek yapıtı aklımıza gelmez. 
Onunla ilgili asıl anımsadığımız 
şey hayatı - özellikle bu hayatın 
trajik yanı - olur. 

TUHAF AİLESİ
Oldukça tuhaf biri olarak 
tanıdığımız Oscar Wilde’ ı 
incelerken öncelikle ana-ba-
basına bakmak gerekir çünkü 
tuhaflık ona aileden miras 
kalmıştır. Yazma yeteneğini 
yaşadığı dönemin tanınmış 
İrlandalı şairi olan annesinden 
almış olduğu tartışılamaz. 
Boyu 1.80 cm’ye yaklaşan 
annesi acayip kıyafetler giyer, 
başını da mücevherlerle ya da 
tüylerle süsleyerek daha da 
uzun görünürdü. Kendisine 
Francesca Speranza denmesi-
ni isteyen şair şiirlerini yalnızca 
İngiltere’ye karşı ve İrlanda’nın 
yararına yazmadığını, dizel-
erindeki duygunun bulaşıcı 
olmasını, İrlandalıların kendi 
hissettiği coşkuya kapılıp ülkel-
erini daha mükemmel hale 
getirmeyi hedeflediğini herkes-
in iyi bilmesini isterdi. 

Wilde’ın babası daha da 
tanımış biriydi. Sir William 
Wilde hem göz hem de ku-
lak üzerine uzmanlık yapmış 
bir doktordu. Göz ve kulak 
cerrahisinde öyle büyük ün 
yapmıştı ki günümüzde bile 
cerrahların kulakta mastoid 
ameliyatı uygularken yaptığı 
kesiğe Wilde kesiği denir. Ne 
yazık ki meslek hayatının orta 
yerinde kendini mahkemede 
buldu, çünkü ameliyat ettiği 
bir genç kadın kloroform etkisi 

altındayken kendisine tecavüz 
edildiğini söylüyordu. Davayı 
kaybedince adı büyük bir skan-
dala karışmış oldu. 

Oscar doğduğunda annesi 
elbette ki ona basitçe Oscar 
adını vermekten yana değildi. 
Francesca, “Adı Oscar Fingal 
O’Flahertie Wills Wilde olacak!” 
diyordu. Ağabeyinin adı ise 
Willie’ydi. Tahmin edeceğiniz 
gibi ona da dört ad birden kon-
muştu ama herkes yalnızca 
Willie diyordu. Wilde 16 Ekim 
1854’te Viktorya döneminin 
ortasında doğdu. Ömrü boyun-
ca nefret edeceği bir dönemdi 
bu ve bütün yapıtları herkesin 
gururla övündüğü Viktorya 
ahlakını altüst etmeye yönelik 
olacaktı. 

ÇOCUKLUĞU
On üç yaşındayken gittiği yaz 
kampından annesine teşek-
kür etmek için yazdığı kısa 
bir mektup ona dair çok şeyi 
özetliyor: 

“Sevgili Anneciğim, gön-
derdiğiniz paket bugün geldi; 
şimdiye dek bu kadar hoş bir 
sürprizle hiç karşılaşmamıştım. 
Bana bunları göndermeniz 
nezaketten de öte bir davranış 
ama flanel gömleklerden 
hiçbiri benim değil, onlar 
Willie’nin. Anımsarsanız, ben-
imkilerden biri kıpkırmızıdır, 
öteki de o muhteşem leylak 
rengindedir. Bu arada, Warren 
teyzeye limon yeşili kağıtlara 
yazılmış bir mektup gönderip 
mektupluk kağıdımızı nihayet 
seçebildiğimizi bildirdiniz mi? 
Sevgilerimle, Oscar.”

On üç yaşındaki mutlu bir 
kampçıdan alabileceğiniz 
türde bir mektup değil. Bu not 
bize Oscar’ın egzotik ve garip 
zevklerini çok genç yaşlarında 
edindiğini söylüyor. Tahmin 
edeceğiniz gibi, kusursuz 
bir öğrenciydi ve eğitimini 
Dublin’deki Trinity College’da 

sürdürdü. O devirde toplum 
içinde seçkin bir entelektüel 
olarak yer edinmek isterseniz, 
Trinity’e giderdiniz. Aslında, 
bugünlerde Trinity’e uğrayıp 
müdüriyetin yanında asılı olan 
levhaya bakarsanız, Oscar 
Wilde’ın şöhretinin izini süre-
bilirsiniz. Wilde Dorian Gray ‘in 
Portresi oyunuyla üne ka-
vuştuğunda Trinity onun kendi 
öğrencilerinden biri olmasıyla 
öyle gururlanmıştı ki adını 
pirinçten kocaman bir levhaya 
yaldızlı harflerle yazıp duvara 
astılar. Ama sonra Wilde 
Viktorya’cılar için büyük skan-
dal olarak kabul edilen iğrenç 
davada sanık koltuğunda 
yargılandığında Trinity yaldızlı 
harflerin üstünü kara boyayla 
örttü. Ancak yakın bir zaman-
da, ölümünden yıllar sonra, 
Wilde’ın itibarı iade edilince 
harfleri yeniden yaldızladılar. 
Wilde Trinity’de okurken bir es-
tetin (güzelden anlamayı iş ed-
inen kişi) hayat tarzına alışmış 
ve durmaksızın güzel nesneler 
toplayan birine dönüşmüştü. 
Yine bu sıralarda estetik zev-
kini tanımlayabilmek için bir 
simge edinmeye karar verdi: 
Leylak. İnsanlar ona “Neden 
leylağı seçtin?” diye sorduğun-
da ondan beklenecek bir yanıt 
veriyordu: “Çünkü dünyanın en 
güzel ve en işe yaramaz şeyi.” 

KAPKARA 
DİŞLERİ
Oxford’da okuduğu dönemde 
seviştiği bir hayat kadınından 
frengi kapmıştı. O dönemde bu 
hastalığın tek tedavisi ağızdan 
bir miktar cıva almaktı. Aslın-
da hiçbir işe yaramayan cıva 
tedavisinin dişlerini kapkara 
etmesi Oscar Wilde açısından 
korkunçtu. Oscar Wilde’ın 
portresini gördüyseniz pek 
zariftir, ama kararmış dişleri 
ise onu altüst etmişti. Öm-
rünün sonuna kadar biriyle yan 
yana durup sohbet ederken 
konuştuğunda eliyle ağzını 
kapattığı söylenir. İnsanların 

gözleri dişlerinin korkunç 
görüntüsüne ilişsin istemiyor-
du.

BİR ESTET 
NASIL PARA 
KAZANIR?
Oxford’da başarılı olmuştu 
ama hangi mesleği seçeceği 
hakkında fikri yoktu. Estet 
olduğuyla övünerek dolaş-
mak iyiydi, hoştu ama güzel 
şeyleri takdir ederek hayatını 
nasıl sürdürebileceğini bilm-
iyordu. Şair olmaya ya da 
edebiyat eleştirileri yazmaya 
karar verdi. Hayatta bildiği tek 
şey eline geçen paraları har 
vurup harman savurmaktı. 
Wilde Londra’da tabii ki de-
korasyonunu sürekli yenile-
meyi ihmal etmeyeceği bir ev 
tuttu. Bu sırada şöhret olmaya 
karar verip kendisi gibi yolu 
Londra’ya düşmüş olan Lillie 
Langtry adında baştan çıkarıcı 
güzellikteki aktrisle tanıştı. 
Kadınla hemen ilgilenmeye 
başladı. Kadını güzelliğine 
layık aşka güzelliklerle donat-
mak amacıyla sokakta her 
karşılaştıklarında ayaklarının 
altına leylaklar seriyordu. 

Meslek hayatında bocalayıp 
dururken hiç akla gelmeye-
cek iki kişi, Gilbert ile Sullivan 
Oscar Wilde’ı kurtarıverdiler. 
Gilbert ile Sullivan on dokuzu-
ncu yüzyılın sonlarında yazmış 
oldukları komik operalarla 
tanınır. Estetik hareketle alay 
eden Patience (Sabır) diye bir 
opera yazmışlar, Oscar Wilde 
hareketin en tanınmış kişilerin-
den olduğu için operanın kah-
ramanlarından biri olan Regi-
nald Bunthome adını verdikleri 
karakteri yaratmışlardı. Elinde 
leylaklarla dolaşan, nükteli la-
flar eden Bunthome’un gerçek 
hayatta kim olabileceği sahn-
eye çıkar çıkmaz anlaşılıyordu. 
Patience olağanüstü başarı ka-
zanınca operanın Amerika’daki 
yeni prodüksiyonunu hazır-
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lamakta olan yapımcı Oscar 
Wilde’a bir konferans turnesi 
düzenlemek üzere Amerika’ya 
gelmesini önerdi çünkü Wilde 
artık şöhret sahibiydi. 

Konferanslarına gayet güzel 
hazırlandıysa da aslında halkın 
ne istediğini çok iyi biliyordu. 
“Güzel”den bahsederken ne ka-
dar çok dikkat çekici giyinmesi 
gerektiğini, ne kadar nüktedan 
olursa o kadar çok prim yap-
acağının farkındaydı. Amerikan 
gümrüğünden geçerken görev-
li memur “Beyan edeceğiniz 
bir şey var mı, efendim?” diye 
sorunca Wilde “Deham dışında 
beyan edecek bir şeyim yok” 
yanıtını verecekti. İnsanlar 
Oscar Wilde ile alay etseler de 
gözlerini ondan alamıyorlardı. 
Wilde reklamın iyisi kötüsü 
olmadığını anlayarak alayların 
da bir tür hayranlık belirtisi old-
uğuna karar verdi. Amerika’da 
yaptığı gezi Oscar Wilde için 
cesaretin ve zarafetin zaferi 
sayılırdı. 

EŞCİNSEL 
YAŞAMI
İngiltere’ye döndüğünde yirmi 
sekiz yaşındaydı ve mesleğinin 
ne olacağını hala bilmiyordu. 
Londra’da Oscar Wilde ile 
ilgili dedikodular dolaşmaya 
başlamıştı; uygunsuz insan-
larla birlikte olduğu, genç 
kadınlar yerine bir sürü genç 
erkekle görüştüğü söyleniy-
ordu. Dostları adının kötüye 
çıkmasını istemiyorsa kendine 
eş bulup evlenmesi gerektiğini 
anımsatarak onu uyardılar. 
Herhangi bir kadınla evlenirse 
ahlakçıların dilinden, zengin bir 
kadınla evlenirse de tefecilerin 
elinden kurtulabilirdi. 

Evlenme teklif ettiği bir kadın 
Wilde’ı eş olarak kabul edince 
bir gecede saygınlık kazandı. 
Bir süre sonra eşi Constance 
hamile kalmıştı sonra da bir-
incisi 1885’te, ikincisi 1886’da 

olmak üzere iki erkek çocuk 
doğurdu. Wilde için hayal 
kırıklığı olmuştu, çünkü hem 
kız çocuk istiyordu hem de 
Constance’ın hamilelik boyu-
nca şişen gövdesini çirkin 
buluyordu. Koca rolü oynamak 
hevesini hemen yitirdiğini söy-
ler. Constance ile evlenmeden 
çok önce Viktorya ahlakının kol 
gezdiği İngiltere’de son derece 
gizli sürdürülmesi gereken 
bir hayat tarzına ilgi duyduğu 
belliydi. Oscar Wilde gibi hem 
eşcinsel hem de gösterişe 
meraklı olmak Viktorya dönemi 
İngiltere’sinde düpedüz fela-
kete davet çıkarmaktı. 1886’da 
rivayete göre Robert Foss 
adındaki genç adam Oscar 
Wilde’ı baştan çıkardı. Bundan 
kısa süre sonra Wilde Con-
stance’a yıllar önce frengiye 
yakalandığını açıkladı. Karısına, 
“Bundan böyle kendimi bekar 
hayatına alıştırımalıyım çünkü 
senin sağlığını da tehlikeye 
sokmak istemiyorum” dedi. 

Wilde artık zamanının çoğunu 
çömezi olan yakışıklı, zeki, 
zengin genç adamlarla geçiri-
yordu. Çevresi sürekli genç 
eşcinsel adamlarla çevriliydi. 
Oscar Wilde’ın onlara çekici ge-
len yanı cüretli şakaları ve kural 
dışı davranışlarıydı. Çöme-
zleri öğleden sonraları dizinin 
dibinde geçirirken Wilde onlara 
kısa öykü ya da şiir konusun-
da birbirinden parlak fikirlerini 
sıralardı. Öyle cömert ruhluydu 
ki ancak ikinci ya da üçüncü 
sınıf yazar olabilecek nitelik-
teki bu genç adamlar Wilde’ın 
fikirlerini çalıp edebi yapıtlara 
dönüştürüyor üstelik yayım-
latıyorlardı. Wilde ise kızıp 
güceneceği yerde yüce gönüllü 
davranıyor, birilerinin onun 
fikirlerinden hareketle yazdığı 
şiirleri okumak hoşuna gidiy-
ordu. Ama günün birinde çok 
parlak bir öykü konusu ortaya 
attı; bu konu Viktorya çağı hak-
kında söylemek istediklerine 
öyle uygun düşüyordu ki genç 
arkadaşlarından ilk kez bu fikri 
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kendisi yazmayı deneyene ka-
dar kullanmamalarını rica etti. 
Bu fikir Oscar Wilde’ın yayımla-
nan ilk büyük yapıtına dönüştü. 
Dorian Gray’in Portresi adlı kısa 
roman 1890’da yayımlandı. 
Büyük heyecan yarattı. Birçok 
eleştirmen Dorian Gray’in 
Portresi’nin yayımlanmasını 
şimdi on dokuzuncu yüzyılın 
çöküş dönemi olarak tanım-
ladığımız doksanlı yıllarının ilk 
işareti olarak görür çünkü onu 
Viktorya dönemine tepki veren 
başka yazarlar izlemiştir. 

Herkes harıl harıl Dorian Gray 
‘in Portresi’ni okurken Lord 
Alfred Douglas adında genç 
adam bu kısa romanı dokuz 
kez okumakla kalmayıp üstelik 
epeyce uzun olan kimi bölüm-
lerini ezbere söyleyerek Oscar 
Wilde’ı fena halde şımartır. 
Bundan sonraki yaşamı boyun-
ca Wilde’ın kaderi iyi ya da kötü 
günde daha doğrusu genellikle 
kötü günlerde bu genç adamın-
kiyle birbirine karışmış olarak 
çizilir. Oscar Wilde’ın sırılsıklam 
aşık olduğu Lord Alfred Doug-
las ilk bakışta oldukça yakışıklı, 
zengin bir delikanlıdır. Oysa 
onu tanıyan herkes işin ta 
başında Oscar Wilde’a bu genç 
adamın ne denli şımarık, per-
vasız, terbiyesiz ve hepsinden 
önemlisi fena halde kinci biri 
olduğunu söyleyebilirdi. Ama 
Wilde sevdalanmış, onu esin 
perisi ilan etmişti. 1891’den iti-
baren birkaç yıl boyunca Wilde 
oyunlar yazdı. 1892’de yazdığı 
LadyWindermere’in Yelpazesi 
büyük başarı kazandı. Ardın-
dan 1893’de yazdığı Önemsiz 
Bir Kadın da başarılıydı. 

Bu sıralarda Lord Alfred 
Douglas ile birlikte son 
derece pervasız yaşıyorlardı. 
Birbirlerine düşkün olmaları 
yetmiyor, ilişkilerini saklamaya 
da çalışmıyorlardı. Otellerde 
birlikte oda tutuyorlar ve daha 
az dikkat çekebilecekleri kapıyı 
asla kapatmıyorlardı. 

Trajik olayları başlatan kişi 
Lord Alfred Douglas’ın babası 
oldu. Oğlunun Oxford’dan 
mezun olmasını istiyordu 
ama oğlunda ne disiplin ne de 
okuma merakı vardı. Sevgilisi-
nin başarılı bir yazar olmasıyla 
övünerek babasına nispet 
yapmaya çalışan bir evlattan 
söz ediyoruz. Babası haliyle 
oğlunun aklını karıştırdığını 
düşündüğü için Oscar Wilde’ı 
suçlamaya başlamıştı. Geril-
im giderek artarken 1895 ‘te 
Wilde en güzel yapıtı olan Ciddi 
Olmanın Önemi’ni yazdı. 

Ciddi Olmanın Önemi muaz-
zam bir başarı kazandı. Oyu-
nun açılışına Galler Prensi bile 
gelmiş, yapıtı çok eğlenceli 
bulmuştu. Fakat Wilde şöhre-
tin doruklarındayken Queens-
bury Markisi oğluyla ilişkilerini 
sona erdirmeye karar verdi. 
Wilde’ın gittiği kulübe gitti, orta 
yerdeki herkesin mektuplarının 
durduğu masaya Wilde’a 
yazılmış bir mektup bıraktı. 
Zarfın üstünde “Kulampara 
kılıklı Oscar Wilde’a” yazdığını 
herkes görmüştü. Kulüptekil-
erin mektubu gördüklerini 
anlayan Wilde’ın nasıl bozu-
lduğunu söylemeye gerek yok. 
Yine de herhangi bir şey yap-
maya niyeti yoktu ama Lord Al-
fred Douglas “Babama haddini 
bildirmelisin” diye ısrar ederek 
onu kışkırtıyordu. Nasıl bir 
hayat yaşadığının farkında olan 
Wilde elbette ki bu konuda her-
hangi birine haddini bildirmek 
durumunda olmadığını düşü-
nerek “Ne demek istiyorsun?” 
diye sorduğunda Douglas, 
“Babama iftira davası açmanı 
istiyorum” dedi. 

Eh, bunun tam anlamıyla 
çılgınlık olacağı ortadaydı. Vik-
torya ahlakına sıkı sıkı sarılmış 
İngiltere’de hiçbir mahkeme 
oğlunu yozlaşmış bir adamdan 
korumaya çalışan babaya karşı 
Wilde’ın tarafını tutmazdı. 
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“Beni sevseydin bu davayı 
açardın. Açmazsan hakkımda 
ne düşündüğünü öğrenmiş 
olacağım.” Lord Alfred Doug-
las

Nihayet Wilde sağduyu sahibi 
birinin asla kalkışmayacağı 
şeyi yaparak Marki’ye dava 
açtı. Böylece Oscar Wilde’ın 
Queensbury Markisine açtığı 
1895’in Nisan ayında jüri 
huzurunda görülecek olan iftira 
davasının günü geldi çattı. 
Oscar Wilde’ın davayı kazana-
mayacağını gayet iyi bildiği 
kuşku götürmez. 
Birinci duruşma uzun sürmedi. 
Jüri savunmadaki Queensbury 
Markisini bir çırpıda suçsuz 
ilan etmişti. Queensbury Marki-
si hemen Oscar Wilde aleyhine 
karşı dava açtı ve eşcinsel 
ilişkiden onu tutuklattı. 

EŞCİNSEL 
OLMANIN 
CEZASI: İKİ 
YIL KÜREK 
ÇEKMEK
Wilde valizlerini toplayıp 
Fransa’ya ya da İspanya’ya 
kaçabilseydi konu orada 
kapanacaktı. Ama savaş-
maya karar vermiş, aleyhine 
açılan ilk davada jüri oy-
birliğine varamayınca bunu 
başarmıştı. Mahkeme hemen 
ikinci davayı açtı ama iş buraya 
geldiğinde insanlar Oscar 
Wilde’dan bıkmışlar, bu iğrenç 
davayı düşünmek bile iste-
mez olmuşlardı. Oscar Wilde 
aralarındaki ilişkinin yalnızca 
platonik olduğunu ileri sürse 
de Queensbury Markisi oda 
hizmetçilerini tanık gösterip 
otel odalarındaki yatak çarşa-
flarının durumunu anlattırmayı 
ihmal etmedi. Konu derin bir 
çirkinliğe batmıştı. Üçüncü da-
vaya gelindiğinde Oscar Wilde 
mahvolmuş bir adamdı. Jüri 
bir buçuk saatten kısa süre 
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içinde karar verdi ve onu suçlu 
ilan etti. 

Oscar Wilde’ın tutumunu tik-
sintiyle karşılamış olan yargıç 
ona en ağır cezayı vererek iki 
yıl kürek cezasına çarptırdı. 
O dönemde kürek cezası 
bugünkü kavramlarla taş kır-
mak anlamına geliyordu. Wilde 
bu acımasız hükmü duyunca 
yalnızca “Aman Tanrım! Aman 
Tanrım!” diye bağırdı ve salon-
dan çıkarıldı. 

Bu felaket Oscar Wilde’ ın hem 
yazarlık hayatının hem de 
toplumdaki saygınlığının sonu 
oldu. Duruşma başladığında 
Ciddi Olmanın Önemi çok iyi 
iş yapmaktaydı. Duruşmanın 
başladığı günün hemen er-
tesinde Oscar Wilde’ın adı 
piyesin afişlerinden kaldırıldı. 
Jürinin oybirliğine varamadığı 
anlaşıldığında Wilde’ın piyes-
ten alacağı telif hakları askıya 
alındı. Püriten İngiltere son 
derece adaletsiz bir uygula-
mayı onaylamaktaydı. Avukat 
tutabilmek için elinde avucun-
da ne varsa satmak zorunda 
kaldı. 

Hapishane Wilde için tam 
anlamıyla işkenceydi. Ondan 
beklenen ağır işleri yapabilecek 
fiziksel güce sahip değildi ve 
bu işler onu çökertti. Hapiste 
ölmediyse bile çıktıktan sonra 
fazla yaşamayacaktı. Artık 
kimse Oscar Wilde ile ilgilenmi-
yordu; yargılanarak aşağılan-
ması, itibar kaybetmesi onu 
yaklaşılmaz biri yapmıştı. 
Hapisteyken Wilde’ı aramadığı 
halde serbest bırakıldığında 
Douglas onunla yeniden bir-
likte olarak kazanç sağlayabi-
leceğini düşündü. Yeniden bir 
araya geldilerse de ayrıldılar. 
Wilde için Douglas gibi birine 
dönmek yapılacak en berbat 
şeydi. Ama bir zamanlar söyle-
diği, “Her şeye direnebilirim 
ama baştan çıkarılmaya asla” 
sözleriyle dünya görüşünü 
zaten ortaya koymuştu. 

1898’de hapisten çıktıktan 
sonra yalnızca iki yıl yaşadı. 
İngiltere’de kalamıyordu çünkü 
toplumun her kesimi ondan 
kaçıyordu. Bu yüzden Avru-
pa’da dolaşıp durmaya başladı. 
1896’da Amerika Birleşik 
Devletlerinde özellikle Oscar 
Wilde’ı kötülemek için dokuz 
yüz kez vaaz verildiği biliniyor. 
Deli gibi içmeye başlamıştı. O 
durumda bile şakacılığı yok ol-
mamıştı. İnsanlar neden o ka-
dar çok içtiğini sorduklarında 
şöyle yanıtlıyordu: “Fark ettim 
ki yeterli miktarda alındığında 
alkol insanda sarhoşluğun 
bütün etkilerini yaratıyor.” 

İngiltere’deki iki oğluyla 
görüşme talebinde bulun-
muştu. Ama oğulları Oscar Wil-
de’ın soyundan geldiklerini bile 
inkar ederek tüm talepleri geri 
çevirmişti. Fransa sokakların-
da evsiz, barksız dolaşıyordu. 
Bir gün büyük opera şarkıcısı 
Nellie Melba ile karşılaştı. Wil-
de 1890’ların başında şaşaalı 
dönemini yaşarken ikisi de 
ünlüydü ve aynı davetlere gid-
erlerdi. Ama işler değişmişti. 
Wilde onu Paris opera binası-
na girerken görünce yanına 
yaklaşıp “Madam Melba, beni 
artık tanımazsınız. Ben Oscar 
Wilde’ım ve şimdi korkunç bir 
şey yapıp sizden para isteye-
ceğim” dedi. 

Queensbury Markisi öldü. Son 
derece zengin olan adam oğlu 
Lord Alfred Douglas’a 20 bin 
Poundluk bir servet bırakmıştı. 
Wilde’ın eski dostları Douglas’a 
Oscar’a biraz para vermesi için 
yalvardılar. Douglas’tan bir şey 
gelmeyince Wilde ona mekt-
up yazıp borç istedi. Douglas 
sonunda Wilde ile arasındaki 
haberleşmeye son veren me-
ktubu yazdı: “İhtiyar fahişeler 
gibi yaltaklanıyorsun Oscar. 
Para yüzünden rahatsız etme 
beni artık.” 

1900 yılının sonlarında Par-
is’deki bir dostu Oscar Wil-

de’ı evine aldı çünkü yalnız 
yaşarken tuttuğu evin kirasını 
ödeyecek halde değildi. Küçük 
apartman dairesini neden 
bıraktığını soranlara, “Çünkü 
olanaklarımı tükettim, ölüyo-
rum” diyordu. Sonunda perişan 
bir tavan arasına düşmüştü; 
öylesine hastaydı ki yataktan 
çıkamıyordu. Bedenini zayıf 
düşüren frengiyle hapishanede 
yapmakla yükümlü tutulduğu 
ağır işçilik birleşerek onu hara-
beye çevirmişti. 

Oscar Wilde ile ilgili olarak son 
öğrendiğimiz şeylerden biri 
hayatının sonuna yaklaşırken 
içinde bulunduğu ortamı tam 
da ona yakışır biçimde, çok ra-
hatsız edici bulmasıdır. Yatağı 
çarpıcı bir sefaletin ortasında 
duruyordu. Wilde’ın güzel 
bulduğu her şey yok olmuştu. 
Son sözlerinden birini tavan 
arasındaki odanın duvarları-
na bakarak söyledi: “Duvar 
kağıdımla ben ölümüne bir 
düello yapıyoruz. Birimizden 
birimiz gidecek.” 
30 Kasım 1900 de hayata 
gözlerini yumdu.
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YAŞ FARKI 
                         KÖTÜ DEĞİLDİR
Hep ne derler bize? 3 yaş, 5 yaş fark iyidir, daha fazlası olursa cıss!
Gelin biraz da aksini düşünelim; Ya “daha fazlası” daha iyi ise?
LGBTİ dünyasının aralarında yaş farkı olan en popüler çiftlerinden örnekler vererek aklınızda olabilecek tüm yanlışları düzeltiyoruz.

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr |  twitter.com/ziangil

YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR!
YANLIŞ: Yaş farkı çiftler 
arasında bakış açısı 
farklılığı yaratır.

DOĞRU: Bakış açısı 
farklılığını yaratan; yaşam, 
alışkanlık ve yetişme tarzı 
farklılığıdır. Önemli olan 
bu farklılıklara rağmen 
sevmektir. Aşka yaşla, 
dille, dinle ve herhangi 
bir şeyle sınır koymaya 
kalkmak her zaman geri 
teper. Jenerasyon farkı olan 
çiftler arasındaki bakış açısı 
farklılığı zararlı bir durum 
değildir, aksine çiftlerin 
ufkunu genişletir ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlar.

YANLIŞ: Yaş farkı büyük 
çaplı kıskançlık krizleri 
yaratır.

DOĞRU: Kendini her 
bakımdan yetersiz hisseden 
insan kıskançlık krizi yaratır. 
Bunun yaşla hiçbir ilgisi 
yoktur. Çiftler bir ilişkiyi 
sürdürmek için gerekli tüm 
vasıflara sahipseler, güven 
kendiliğinden oluşacak ve 
kıskançlık krizleri hiçbir 
zaman yaşanmayacaktır. 
Yaş farkı olan çiftlerde 
deneyimli partner ilişkiye 
aşılayacağı güven duygusu 
ile bu tür sorunların 
üstesinden çok daha 
kolaylıkla gelecektir.

YANLIŞ: Yaş farkı olan 
çiftlerde cinsel yaşam 
süresi kısalır.

DOĞRU: Cinsel yaşam 
süresini kısaltan şey 
kalitesiz yaşam tarzıdır. 
Sağlıklı beslenme, düzenli 
spor ve doktor kontrolü ile 
çiftler uzun yıllar boyunca 
karşılıklı cinsel tatminler 
yaşayabilir. Bunun yanında, 
yaşı büyük olan partner 
genellikle cinsel bakımdan 
daha deneyimli olduğu için 
yaş farklı olan çiftlerin seks 
yaşamları çok daha renklidir.

YANLIŞ: Yaş farkı olan 
ilişkilerde yaşı küçük 
olan çift bir süre sonra 
partnerine anne/baba gibi 
davranmaya başlar.

DOĞRU: Çocukluğunda 
anne/baba problemi 
yaşayan herkes bu durumla 
karşılaşabilir. Bunun yaşla 
herhangi bir ilgisi yoktur. 
İlişkide olgun olan tarafın 
bazen anne/baba eksikliğini 
tamamlaması son derece 
normaldir. Kronik bir hal 
almadığı sürece bu durum 
ilişkiye zarar vermez. Aksine 
yaş farkı olan çiftler bu 
durumu kendi lehlerine 
çevirerek ilişkilerini çok daha 
sağlam bir hale getirebilir.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S59

YANLIŞ: Yaş farkı olan 
çiftler arasında maddi 
açıdan dengesizlik olur.

DOĞRU: Maddi 
dengesizlikler her tür ilişkide 
olabilir. Asıl problem bu 
durumu kompleks haline 
getirip ilişkiyi çekilmez 
duruma getirmektir. Genel 
kanının aksine yaş farkı 
olan ilişkilerde, yaşı büyük 
olan partner genellikle 
maddi hırslarını artık 
yenmiş olacağından, bu tür 
problemler çok daha kolay 
atlatılabilir. 
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 ELTON JOHN & DAVID FURNISH
Biri “Sir” unvanlı ve dünyanın en ünlü eşcinsel şarkıcısı, biri yönetmen ve film yapımcısı... Çiftin 

2005 yılında başlayan ve bir evlilik ile taçlandırdıkları ilişkileri, taşıyıcı anne sayesinde sahip 
oldukları çocukları ile son derece mutlu bir şekilde devam ediyor.

1 5
YAŞ FARK
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TOM DALEY & DUSTIN LANCE BLACK
Yönetmen ve film yapımcısı Dustin Lance Black ve 2013 yılında bir Youtube videosuyla açılan 
olimpiyat atleti Tom Daley, geçtiğimiz yıl nişanlanmışlardı. 2009 yılında “Milk” filmi ile “En İyi 

Özgün Senaryo” Oscar’ını kazanmasının ardından daha yakından tanıma fırsatını kazandığımız 
Dustin Lance Black ve nişanlısı Tom Daley arasındaki ilişkinin evlilikle sonuçlanacağına kesin 

gözüyle bakılıyor.

2 0
YAŞ FARK
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ELLEN DE GENERES & PORTIA DE ROSSI 
ABD’li komedyen ve oyuncu Ellen’ı, ülkemizde de uzun yıllar yayınlanan talk show programından 

dolayı tanımayan yok. 2008 yılında evlendiği oyuncu Portia De Rossi’yi ise birçoğunuz Ally 
McBeal dizisinden hatırlayacaksınız. Çift, birlikteliklerinin yeni başladığı dönemde görünür olma 

konusunda bazı tereddütler yaşasa da günümüzde LGBTi dünyasının en sevilen çiftlerinden 
sayılıyor.

1 5
YAŞ FARK
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SARAH PAULSON & HOLLAND TAYLOR
“American Horror Story” dizinin yıldızı Sarah Paulson ve “Two And A Half Man” dizisinden 

hatırlayacağınız oyuncu Holland Taylor arasındaki ilişki geçtiğimiz yıl başladı. Paulson’un daha 
önceki sevgilisi Cherry Jones ile de arasında oldukça yaş farkı vardı. Konuyla ilgili olarak her 

zaman olgun kadınlarla bağlantı kurabildiğini söyleyen Paulson, şu sıralar 73 yaşındaki sevgilisi 
Holland Taylor’a olan aşkını ilan etmekle meşgul.

3 1
YAŞ FARK
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TOM FORD & RICHARD BUCKLEY
Ünlü tasarımcı Tom Ford ve 30 yılı aşkın bir süredir Vogue Hommes International’ın başında olan 
gazeteci Richard Buckley ilişkisi 1986 yılından beri sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda taşıyıcı anne ile 

çocuk sahibi de olan çift 2014 yılında resmi olarak evlenmişti. İlk kez bir defilede karşılaşan ve ilk 
görüşte aşık olan çiftin ilişkisi, LGBTİ dünyasının ünlüleri arasında en uzun süren ilişkilerden biri 

olarak gösteriliyor.

1 3
YAŞ FARK
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CEMİL İPEKÇİ & BEKİR COŞAR
Türkiye’nin en ünlü tasarımcılarından ve eşcinsel olduğunu yıllar önce bile göğsünü gererek 
açıklayan Cemil İpekçi ile olaylı aşkı Bekir Coşar arasında da 20 yaş fark vardı. Uzun yıllar 

birlikte büyük bir aşk yaşayan ve hatta magazine bile konu olan çift daha sonra bazı problemler 
nedeniyle ayrılmıştı. Şimdilerde Bekir Coşar bir kadınla evli fakat bildiğimiz kadarıyla İpekçi ile 

hala görüşüyorlar ve hatta Bodrum’da birlikte yaşıyorlar.

2 0
YAŞ FARK
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SARA GILBERT & LINDA PERRY
“The Big Bang Theory”den hatırladığımız Sara Gilbert ve Grammy ödüllü müzisyen Linda Perry 

2014 yılında evlenmişlerdi. Çiftin, Gilbert’in hayata getirdiği bir çocuğu var ve ilişkileri son derece 
mutlu bir şekilde devam ediyor. Gilbert’in önceki evliliğinden de 2 çocuğu var ve ikinci anneleri 

olarak gördükleri Perry ile ilişkileri son derece iyi.

1 0
YAŞ FARK
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CALVIN KLEIN & NICK GRUBER
Dünyaca ünlü tasarımcı Calvin Klein ve kendisinden tam 48 yaş küçük sevgilisi Nick Gruber 
kısa süreli de olsa oldukça konuşulan bir aşk yaşamışlardı. Daha sonra verdiği röportajlarda 

heteroseksüel olduğunun altını çizmeyi tercih eden Gruber, Klein ile yaşadığı “epic love making 
sessions” açıklaması ile daha çok dikkat çekmişti.

4 8
YAŞ FARK
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MATT BOMER & SIMON HALLS 
“American Horror Story” dizisinin “Freak Show” ve “Hotel” sezonlarından hatırlayacağınız Matt 
Bomer ve yazar Simon Halls yaklaşık 5 yıldır evliler. Taşıyıcı anne yardımıyla ikisi ikiz, 3 erkek 

çocuğa sahip olan çift en son Orlando katliamı kurbanlarına verdiği destekle gündeme gelmişti. 
Çift 2012 yılında eşcinsel haklarının geliştirilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmalar nedeniyle GLESN 

(Gay, Lesbian & Straight Education Network) saygı ödülüne layık görülmüştü.

1 3
YAŞ FARK
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RICKY MARTIN & JWAN YOSEF
Dünyanın en ünlü açık eşcinsellerinden biri olan ünlü şarkıcı Ricky Martin’i hepimiz çok yakından 

tanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda uzun süre birlikte olduğu partneri Carlos Gonzalez Abella’dan 
ayrılan Martin, bir süre önce Suriye doğumlu Kürt asıllı ressam Jwan Yosef’le birlikte olduğunu 

açıklamıştı. Geçtiğimiz yaz birlikte çıktıkları Ibiza tatili ile gündemde olan çiftin ilişkisi doludizgin 
devam ediyor.

1 3
YAŞ FARK
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İSTANBUL’UN 
ESKORT 

PİYASASI
15 Yıldır eskortluk yapan 36 yaşındaki eşcinsel erkek Y.U, seks işçiliğinin bilinmeyen yüzünü 

GZone’a anlattı. Azeri ve Suriyeli eşcinsel erkeklere de iş paslayan Y.U, deneyimleri, meslektaşları ve 
müşterileri hakkında konuştu.

RÖPORTAJ: SERHAT UZUNEL
serhat.uzunel@gzone.com.tr | twitter.com/serhatuzunel |  instagram.com/serhatuzunel

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

         KOLAY PARANIN TADINI 
ALDIKÇA İÇİMDEN BAŞKA BİR İŞ 

YAPMAK GELMİYOR



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S72

Müşterilerine ne gibi 
hizmetler sunuyorsun? 
Müşterilerime sadece seks 
hizmeti veriyorum. Onun 
dışında masaj yemek veya 
başka taleplerle gelen  
arkadaşlarla görüşmüyorum. 

Eskortluk ve masörlük 
birbirine karıştırılmış 
kavramlar. Bu konu hakkında 
düşüncen nedir?
Etrafımızda yaşı 20-25 arası 
olan ve harita üzerinde 
Tayland’ın nerede olduğunu 
bilmeyi bırakın, Tayland’ın ülke 
olduğunu bile bilmeyen kişiler 
Thai masajı yaptıklarından 
bahsediyorlar. Masörlüğü 
eskortluk gibi gösteriyorlar. 

Kaç yıldır bu işi düzenli olarak 
yapıyorsun? 
Bu işi yaklaşık 15 senedir 
yapıyorum. Yani askerden 
geldiğimden beri.

Müşterilerin senden ne gibi 
talepleri oluyor? Seks dışında 
talepleri oluyor mu?
Yabancı müşterilerin çok 
değişik fantezileri var. Eşiyle 
birlikte grup seks yapmamı 
isteyen, dışarıda, park gibi 
yerlerde seks yapmak 
isteyen turistler oluyor. Çok 
güzel paralar teklif ediliyor 
ancak tabii ki bunları geri 
çeviriyorum.

Ne gibi bir hazırlık süreci 
geçirerek buluşmaya 
gidiyorsun ya da geliyorlar?
Müşteriye giderken sigara 
içmem. Giyimime, parfümüme, 
temizliğime ve hijyenime çok 
dikkat ederim. Ben dikkat 
etmeliyim ki karşımdakinden 
de bunu bekleyebileyim. 
Sonuçta bir hizmet karşılığı 
para alıyorum ve bunu en iyi 
ve en doğru şekilde yapmak 
istiyorum. Ancak gittiğim 
müşterilerin bir çoğu varlıklı 
olmalarına rağmen hiçbir 
şekilde kendilerine bakım 
yapmayan insanlar. Ağzına diş 
fırçası değmemiş insanlar var. 

Yurt dışında bir müşteriye 
gitmiştim. Sabahtı. Adam 
yatakta oturuyor ben koltukta. 
Adamın ağız kokusu ta ordan 
koltuğa kadar geliyordu. Yani 
çok dikkat ettiğim şeylerden 
birisi ağız sağlığı. Herkesle de 
öpüşüp sex yapılmıyor. Herkes 
de  tabii ki öpüşmeyi istiyor 
ancak bunun için de benim 
de kriterlerim var. (Gülüyor) 
Para herşeyi satın alamıyor 
maalesef.  

Vermiş olduğun hizmetleri 
bir meslek olarak görüyor 
musun?
Vermiş olduğum hizmetleri bir 
meslek olarak görmüyorum. 
Ama sanıyorum bende de 
kolay paranın alışkanlığı var. 
Kolay paranın tadını aldıkça 
içimden başka bir iş yapmak 
gelmiyor. Bu yüzdendir ki her 
yerde en az bir eskort var. Gay 
dating uygulamalarında da her 
sırada en az bir eskort mevcut. 
Hepsi de sınırsız hizmet 
verdiğini iddia ediyor.

Bu güne kadar başına gelen 
en ilginç olay ya da olaylar 
neydi? 
Bir arkadaşımla yurtdışı 
seyahatindeydik. Arkadaşımı 
bir müşteri aradı. Ben de 
gitmemesini söyledim. 
Çünkü arkadaşlarının eskort 
ile seks yaparken kendisini 
izlemelerini istiyordu. Uyardım. 
Ben de daha önce baya 
mesaj aldığım için gelen sms 
lere bakmıyorum. Katarlı bir 
müşteri aramış ve mesaj 
atmış. Whatsapp’tan ekledim 
ve mesajlarını görmediğimi 
ancak fark ettiğimi söyledim. 
Biraz konuştuk ve saat 8 de 
uçağının olduğunu ve o saate 
kadar görüşmek istediğini 
söyledi. Konumunu yolladı 
bana ve taksiye atladım. 
Bulunduğu yer, villaların 
olduğu şehrin dışında bir 
bölgeydi. Taksi villanın önünde 
bıraktı. Villanın içine girmek 
için dış kapı açıldı ve binanın 
önüne geldiğimde bu sefer 

villanın kapısının da açık 
olduğunu gördüm. Öncelikle 
içeriye girmek istemedim. 
Endişelendim biraz. Başına 
herşey gelebilir sonuçta. Zile 
bastım ve inanılmaz yakışıklı 
bir çocuk geldi. “Bu mu para 
verip benimle seks yapacak?” 
diye düşündüren bir yakışıklılığı 
vardı. İçeriye bir girdim ve 
salonda altı kişi oturuyor. Altı 
kişinin ortasında da bir tane iki 
metre boyunda beline kadar 
peruk takmış travesti desen 
değil, cd desen değil… Güzel 
olsaydı belki seks yapabilirdim 
diyeceğim ama o boy, o peruk 
ve alnının ortasından başlayan 
burnu ile anlam veremediğim 
bir görüntüsü vardı. Bozuntuya 
vermeden oturdum ben de. 
Ve beni çağıran kişiye “Bu 
kalabalık ne? Neden bana 
söylemedin?” diye sordum. 
Arkadaşları olduğunu söyledi. 
“Paran masanın üzerinde, hadi 
al da yukarı çıkalım” dedi. Ben 
de “kusura bakma, parayla 
da olsa ben bu ortamda 
ve bu kılıkta sizinle birlikte 
olamam” dedim.  Ordan çıktım, 
bulunduğum yer şehrin çok 
dışında. Acayip bir sıcak. 
Taksi de yok. Yaklaşık 2-3 
saat kadar yürüdüm. Ben 
arkadaşımı uyarırken kendim 
tuzağa düştüm. Bana büyük 
ders oldu. 

Ünlü müşterilerin var mı? 
Hangi sektör olduğunu 
öğreniyor musun? Senin için 
önem arz ediyor mu?
Türklerle görüşmediğim için 
ünlü müşterilerim yok ama 
bir çok ünlü arkadaşım var. 
Müşterilerimin mesleğini 
sormuyorum. Beni de alakadar 
etmiyor. Çünkü onlar bana 
bir şeyi açıklamak zorunda 
değiller, benim görevim onlara 
hizmet vermek. Hayatlarına 
dair hiç bir şey benim ilgimi 
çekmiyor. 

Sence Türkiye git gide 
muhafazakarlaşıyor mu 
yoksa cinsel olarak daha da 

özgürleşiyor mu?
Şöyle bir baktığımda 
bence Türkiye’de cinsellik 
özgürleşiyor. Sebebini şöyle 
açıklayayım; bir zamanlar 
istanbulda 3-4 tane adı olan 
eskort varken, şimdi biri 20 tl 
veya 30 tl verdi diye kendini bu 
yüzden eskort sanan yüzlerce 
abartısız kişi var. Bu insanlar 
bir şekilde hayatlarını idame 
ettiriyorlar. Evlerini Taksim-
Cihangir gibi yerlerde tutup 
kiralarını ödeyebiliyorlar. 
Zaten bu insanlar 
eşcinsellikle alakası olmayan 
insanlar. Öpüşmüyorlar, 
sevişmiyorlar. Yani bildiğiniz 
kaba tabiriyle, hayvanların 
ilişkiye girmesi gibi.  Bunlara 
para veren insanlara da 
şaşırıyorum. Kardeşim, 
öpüşmeyen sevişmeyen, 
sana dokunmayan, el 
sürmeyen insanla sen niye 
para verip de beraber olma 
çabasındasın ki? Sadece 
görüntüsü yüzünden mi? 
Görüntüsüne para veriyorsan 
dokunmalısın. Dokunasın ki 
adamı hisset. Adam Viagrayı 
atıyor, kondomu takıyor, 
ilişkiye giriyor. O zaman hiç 
aranma! Git bir tane Arap atı al 
(Gülüyor)

Sadece eşcinsel erkeklerle mi 
buluşuyorsun?
Evet genelde sadece eşcinsel 
kişilerle beraber oluyorum. 
Yurtdışında da eşiyle böyle 
grup yapmak isteyen birçok 
müşteriyle de beraber olmak 
istedim aslında fakat, ilk 
denememden sonra bana göre 
olmayacağını düşündüm. O 
yüzden sadece eşcinselleri 
tercih ediyorum.

İlerde bu meslek dışında 
başka yapmayı hedeflediğin 
bi meslek var mı?
İleride bu iş dışında yapmayı 
düşündüğüm bir iş yok. 
Ben unumu serdim, eleğimi 
astım. Yani hayatımın sonuna 
kadar yetecek kira gelirim 
evim barkım var. Çalmadım, 



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S73

İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE 
YAPTIM VE BU TEMİZ 

KALBİMİN KARŞILIĞINI 
ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

çırpmadım ve kimsenin 
hakkını yemedim. İşimi en iyi 
şekilde yaptım ve bu temiz 
kalbimin karşılığını aldığımı 
düşünüyorum. Çünkü bu 
bugüne kadar ne yaptıysam 
etrafımdakilere de faydam 
dokundu. 3 tane fakir genci 
evlendirdim. Yuva kurmalarını 
sağladım. Düğününden, 
evindeki eşyasına kadar ben 
yaptım. 

Görüşme kriterlerin var mı 
varsa neler? Prensip olarak 
kimlerle görüşmüyorsun?
Herkese sonsuz saygım 
var. İnsanı insan olduğu 
için seviyorum. Ama hizmet 
veremeyeceğim bir insanı 
kandırıp onun parasını almaya 
gönlüm el vermiyor. 

Genelde aşırı kilolu 
insanlarla görüşmüyorum. 
Yani yatakta ona hiçbir 
şekilde iyi bir performans 
sergileyebileceğime 
inanmıyorum. Bir de dediğim 
gibi feminen arkadaşlarla 
sadece arkadaşlık 
yapabiliyorum. Seks tercih 
etmiyorum. Maskülen 
erkeklerle seks seviyorum. 
Kadınlar ve kadınsılık beni 
çekmiyor.

Müşterilerin kim olduğuna 
dair biraz geniş bilgi verir 
misin? Yani sence nasıl 
insanlar?
Müşterilerim genellikle zengin 
insanlar ya da toplumda yer 
edinmiş insanlar. Yurtdışından 
prensler var, toplumda 
isim edinmiş insanlar var. 
Generaller var. Polis şefleri 
var.  Hepsi de yurtdışından. 
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TAKILDIĞIM 
MÜŞTERİLERİN 
HİÇBİRİYLE DUYGUSAL 
ANLAMDA BİR 
YAKINLAŞMAM OLMADI
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Özellikle Arap ülkelerinde 
beraber olduğum insanlar 
hep toplum baskısı yüzünden 
gizli gizli buluşup bu işleri 
gizli yapıp kayboluyorlar. Ama 
yolları Türkiye’ye düştüğü 
zaman ilk uğradıkları isim de 
ben oluyorum. Çünkü onların 
gizliliklerine saygı duyup güven 
sağlıyorum demek ki. O güveni 
vermişim. 

Hiç iş için gittiğin birisine 
karşı duygusal bir yakınlaşma 
oldu mu hissettin mi? 
Genelde takıldığım müşterilerin 
hiçbiriyle duygusal anlamda 
bir yakınlaşmam olmadı. 
Çünkü genelde ortalamanın 
üzerinde yaş gruplarından 
insanlarla birlikte oluyorum. 
Beni de normalde parası 
dışında çekmeyen insanlar 
bunlar.

Başka eskortları da 
işlere gönderiyorsun. İşe 
gönderdiğin insanların hepsi 
Türkiye vatandaşı mı? Seninle 
aynı işi yapan insanlarla ilgili 
ne düşünüyorsun? 
Vallahi birkaç arkadaşla 
çalışıyorum. Onlara da baya 
yardımcı olmuşumdur.  Spor 
olsun, İngilizce eğitimi olsun, 
her şekilde bu işin devamlı 
olmadığını onlara söylüyorum. 
Herkesin benim kadar 
şanslı olamayabileceğini 
söylüyorum. Belki bu şans şu 
anda benim karşıma çıkmazdı. 
Çünkü benim yakaladığım 
şans, yıllar önce bu işin az 
yapıldığı bir dönemdeydi. Ama 
birçok arkadaşa da yardımcı 
olmuşumdur yurt dışından. 
Azerbaycan’dan getirdiğim bir 
arkadaş vardı. Bİiletine kadar 
aldım getirdim buraya. İşlere 
de gönderdim. Ama insanoğlu, 
para kazanınca görüyorsun 
esas yüzünü. Yanlış insan 
olduğunu anlayınca yollarımızı 
ayırdık. 

Suriyeli birkaç arkadaşa 
yardımcı oldum. Yol 
gösterdim. Avrupa’ya 

gitmelerine yardımcı oldum. 
Ama anladım ki Türk’ün 
Türkten başka dostu yok. 
Hepsi işi görülene kadar. İşini 
yapmadığında hepsi sırtını 
dönebiliyor. 

Arap/Suriyeli gay kesimin 
eskortluk hizmetleri hakkında 
ne düşünüyorsun?
Şu an öyle bir eskortluk 
furyası var ki, 50 TL’ye 
müşteriye giden kişliler 
var. 90 dakika 100 TL’ye 
sınırsız masaj ve seks vaat 
eden de var. Halbuki yalan. 
Gidiyorlar parayı alıyorlar. Bir 
çoğu erekte bile olamıyor. 
Insanları kandırıyorlar. Aslında 
kendilerini yalan ediyorlar. 
Çünkü hak edilmeyerek alınan 
para onların da sürünmesine 
yardımcı oluyor. Karşındaki 
adamı arkalarından beddua 
ettirmek var bir de teşekkür 
edip mutlu ayrılmak var.

Son zamanlarda Suriyelilerden 
sonra Azeri tayfası başladı. 
Azerbaycan’da spor yapıp 
burda duyup gelip bi apart 
kiralayan belki şu an 40 
kişi var. Bunların hepsi çok 
düşük fiyatlara 100 liraya 
ilişkiye giriyor. Birçoğu 
kondomsuz ilişkiye giriyor.  
Çünkü bulundukları ülkede bir 
profesör bile çok düşük paralar 
alıyor. Burada 100 TL onlar 
için inanılmaz güzel bi para. 5 
kişi ahır gibi evlerde kalıyorlar. 
Temizlikten bihaberler. 
Profillerinde fotoğraflarıyla 
alakaları yok. Bunlara para 
veren insanlarımıza da 
şaşırıyorum.

Bu meslek dalıyla ilgili 
insanları uyarmak istediğin 
bir konu var mı?
Bir çok kez kulağıma 
geldi. Aslında bu profillerin 
sahiplerini de biliyorum. 
Sadece parayla eskort 
çağırmak isteyen arkadaşlara 
bir uyarı yapmak istiyorum. 
Lütfen resimlerinden ve o 
şahsın o kişi olduğundan emin 

olarak o kişiyi evinize davet 
edin. Şu an Taksim’de böyle bir 
şebeke var. 2-3 kişi çalışıyorlar. 
Gerçekten güzel çocukların 
fotoğraflarını kendi fotoğrafları 
gibi kullanıyorlar. “Evet” diyor 
“şunu yaparım,bunu yaparım”. 
Ne dersen tamam diyorlar, 
evinize geliyorlar. Evinize 
gelmeden attığı fotoğraflara 
ait olan sitedeki gey profilinden 
sizin fotoğrafları görmenizi 
engelliyorlar. 

Öyle şeyler var ki; doktor 
bir arkadaşımız 3 kere aynı 
kişinin tuzağına düşüyor. En 
sonu birbirlerine tekme tokat 
giriyorlar. Niyetleri de şu: Ya 
paramı verirsin ya da seni rezil 
ederim, bağırırım,çağırırım. 

Eskort çağıracak arkadaşlar 
çağıracakları eskortları ince 
eleyip sık dokusunlar.
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“Yıl olmuş 2016 halen neyin 
onarım terapisi?” dediğinizi 
duyar gibi oluyorum.  Tarihin 
bu döneminde halen bizlerin 
bu tür saldırılara, fobi temelli 
ayrımcılıklara ve sapkın, hasta 
ruhlu, günahkar, anormal, 
zavallı, öteki, mahlukat, kafir, 
sevgisiz gibi gibi gibi onlarca 
hakarete uğraması gerçekten 
rasyonel insan aklının alabi-
leceği bir şey değil. Fakat 
yaşadığımız her an türlü 
kılıktan türlü kılığa giren nefreti 
her gün her birimiz deneyimli-
yoruz. 

Onca yıllık varoluş mücadel-
emiz sayesinde bizler bugün 
ilerinin turnusol kağıdı haline 
geldik. Gelişmiş demokrasile-
rde heteroseksüel olmayan 
bireylere yaklaşım artık belir-
leyici unsurlardan biri duru-
munda. Dünyanın ikiden ibaret 
olmadığını ve aşkın heterolara 
özgü bir üreme faaliyeti ola-
mayacağını varlığımızla dima-
lara kazımaya devam ediyoruz.

O kadar çok ortak yönümüz 
var ki bu coğrafyada, o ka-
dar çok ortak anımız... Gök-
kuşağının renkleri gibi ren-
garenk huylarımız. Sevmeyi, 
sevişmeyi, arzuyu iyi bilen-
lerdeniz. Madiliğimizden 
beslenen gullümümüz yeşert-
meye devam ediyor dünyayı 
ve birbirimizi en iyi yine biz 
anlarız. Her birimizin hem bir o 
kadar farklı hem de bir o kadar 
aynı açılma hikayeleri var. 
Hepimizin dolabı ayrı renkte 
ama hepimiz bir biçimde çıktık 
o dolaplardan. Tam çıktığımız 
anda da heteronormativeyle 
göğüs göğüse geldik. İkiliğin 
sınırlarını darmaduman etm-
eye başlamıştık artık. Dünya 
güzeli bir ablamızın dediği gibi, 
savaşmaya zorlandık hepimiz; 
sevişmek istememize rağmen. 
Varlığımızı var etmek için, her 
an tüm egemen olanla savaşa 
tutuştuk. Dolaptan çıktığımız 
anda “ahlakın ve namusun yıl-
maz bekçileri” türlü argüman-

larla, türlü araç ve yöntemle 
bizleri yok saymak ve yok 
etmek için sıraya dizildi. 

Affınıza ve sabrınıza sığınarak 
bizleri “onarmaya” çalışanların 
argümanlarından alıntılarla 
yazıyı sürdüreceğiz:

“Eşcinsellik tehlikeli bir sap-
kınlık, tüyleri ürperten fena 
bir rahatsızlıktır. Zira bu so-
run, geçiştirilecek sıradan bir 
mesele değil, insan soyunun 
geleceğini, varlığını, idamesini 
tehdit eden büyük bir ahlâksı-
zlıktır.”  Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Emin Seyhan

“Eşcinsellik alkolizm gibi bir 
hastalıktır. Ancak her alkol 
alan kişiye hasta diyemeye-
ceğimiz gibi her eşcinsel olan 
kişiye de hastadır diyemeyiz. 
Kişi hasta olup olmadığına 
kendisi karar vermelidir. Eşcin-
sel yönelimlerinden duyduğu 
rahatsızlığı ifade eden ve tedavi 
arayışında olan kişilere “hasta” 
denilebilir eğer isterlerse tedavi 
olabilirler. Eşcinsellik tek yapı 
değildir,çeşitli alt tipleri vardır 
ve eşcinselliğin bazı tipleri teda-
vi edilebilir.”  Dr. A. Cem Keçe

“Sizin kafanıza yanlış şehevat 
dürtülerini sokan şeytandır. 
İnsanın kan damarlarında 
dolaşan şeytan, her insanı bir 
tarafından, kandırmaya en 
uygun gördüğü yönden avlama-
ya çalışır, yanlışlara yönlendirir. 
Şeytana uymayın, bu dürtüleri 
ve duyguları içinizden atmaya 
çalışın.”  Prof. Dr. Süleyman 
ATEŞ

Eşcinsellik bir hastalıktır, tedavi 
edilmesi gerekir” Kadın ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavaf
“Eşcinsellik kişinin kimlik 
bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde 
oluşturamadığının gösterge-
sidir ve tedavisi mümkün olan 
bir hastalıktır.” Dr. Mustafa 
MERTER
 

“Doğal düzenin ahenginde 
ikili bir yapı bulunmaktadır. 
Bu açıdan çiftli dengeler 
halinde işleyen ekolojik yapıda 
karşıcinslerin etkileşimi doğal 
iken eşcinslerin cinsel birlik-
teliği eğilimi doğaldışı-özürlü bir 
durumdur.
 
“Eşcinsellik realitesi bir 
hastalık- doğal düzeninin 
işlerliğindeki bir sancı olarak 
değerlendirilmelidir.” Bülent 
Şahin ERDEĞER
 
“Eşcinsellik fıtrata tamamen 
ters ve tiksinti verici bir sapıklık-
tır. Allah nikahlı olarak kadınları 
helal kılmıştır. Güzellik ve nimet 
budur “ Adnan OKTAR

PEKİ NEDİR 
BU “ONARIM” 
MESELESİ?
Son zamanlarda Onarım 
Terapisi (İngilizcesi: Reper-
ative Therapy) adıyla anılan 
bir yönteme rastlanmaktadır. 
Bu internet sayfalarında bazı 
insanlar cinsel yönelimin/kim-
liğin onarım terapi vasıtasıyla 
değiştirilebileceğine inanmak-
tadırlar. 21’inci yüzyılda bile 
hala daha eşcinselliğin iyileştir-
ilebilecek bir hastalık olduğuna 
inanan insanlar bulunduğunu 
görüyoruz. Bu insanlar tüm 
insanların heteroseksüel old-
uğuna ve heteroseksüel olan 
insanların psikolojik bozukluk-
lar (psişik hastalıklar) nedeni-
yle homoseksüel olduklarına 
inanıyorlar. Bu kişiler, “hasta” 
olan eşcinsel insanlara İy-
ileştirici Terapi ya da Onarım 
Terapisi olarak anılan bir 
terapi uygulamaları gerektiği-
ni ve bu sayede eşcinselliğin 
giderileceğini ve onları tekrar 
“sağlıklarına” kavuşturacak-
larını, iddia ediyorlar. Böyle bir 
teşebbüsün “Terapi” tabiri ile 
isimlendirilmesi bir yanlış anla-
manın neticesidir. Zira burada 
kullanılan yöntemlerin hiçbiri, 
bir hastalığın iyileştirilmesi 

veya tedavi edilmesine yönelik 
bilimsel olarak kabul görmüş 
yöntemler arasında yer alma-
maktadır ve diğer konuların 
yanı sıra eşcinsellik zaten bir 
hastalık değildir. İnsanı hasta 
eden maruz kalınan yasaklar, 
suçlamalar, aşağılamalar ve 
ayrımcılıktır. Daha önceden 
depresyon vb. gibi semptom-
larla Terapistlere başvuran 
eşcinseller; elektroşoklar, beyin 
ameliyatları, hormonlar veya 
yıllar süren psikoterapiler ile 
heteroseksüel olmaları için 
tedavi edilmeye çalışılmıştır. 
Ancak tüm bu çalışmalar her 
zaman “Hastaların” tedavisinde 
başarısızlık ve “Terapistlerin” 
ekonomik durumlarının tahsil 
ettikleri yüksek vizite ücret-
leri ile daha da iyileşmesi ile 
sonuçlanmıştır. Bu “Tedavile-
rin” hepsi başarısız olmuştur. 
Çünkü bu tür rahatsızlıkların 
(depresyon vb.) gerçek ned-
eninin, gey veya lezbiyen 
olmakla hiçbir ilişkisi yoktur. 
Bu neden, toplumun eşcinsel-
liği aşağılayan ve bu insan-
ların sadece sonuçta tedavi 
edilmesi gerektiğine inanan 
hastalar olduğu yönündeki 
değerlendirmesinde yatmak-
tadır. Hiçbir yerde eşcinsel-
liğin depresyona veya diğer 
bir başka ruhsal rahatsızlığa 
neden olduğu yazmamaktadır. 
Heteroseksüellik de buna ned-
en olmaz. 
 
Sözde iyileştirici terapi (aynı 
zamanda, dönüştürme ter-
apisi) olarak da anılan bu 
uygulama, ex-gey hareketleri-
nin tedavi edilmesine yönelik 
psikoterapik temeller ve faa-
liyetler dikkate alınarak uygu-
lanan tedavi işlemidir. Amaç: 
Eşcinselliğe yönelik cinsel 
eğilimlerin, heteroseksüellik 
yönelik yönünde değiştirilme-
sidir. Avrupalı ve Amerikan 
Psikoterapist Meslek Organi-
zasyonları iyileştirici tedavileri 
kabul etmemektedir; çünkü 
bu tedavi uygulamalarında 
eşcinsellik yanlış şekilde bir 
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fonksiyon bozukluğu olarak 
gösterilmekte ve eşcinselliğin 
değiştirilmeden geçmeyeceği 
görüşü savunulmaktadır. 
Alman Federal Hükümeti´nin 
bu konudaki açıklaması şudur: 
“Bu terapilerin uygulandığı çok 
sayıda insanda olumsuz ve 
zararlı etkiler görülmüştür.”

“Federal Hükümet, eşcinsel-
liğin ne bir terapi gerektiren 
bir durum olduğu, ne de bir 
terapi ile değiştirilebileceği 
görüşündedir. Eşcinsellik, 
20 yılı aşkın bir süredir psiki-
yatri, psikoterapi ve psikoloji 
alanındaki bilim insanlarının 
büyük çoğunluğu tarafından 
bir hastalık veya rahatsızlık 
olarak görülmemektedir. Bu 
nedenle eşcinsellik, 1974 yılın-
da Amerikan Psikiyatr Birliği 
(APA) tarafından Hastalık 
Teşhis Sınıflandırma sistem-
leri olan “Psişik Bozukluk-
ların Tanı Teşhis ve İstatistik 
Kılavuzundan” (DSM) ve 1992 
yılında da Dünya Sağlık Orga-
nizasyonunun Tanı Teşhis Kat-
aloğundan (Hastalıklara İlişkin 
Uluslararası Sınıflandırma, 
ICD) çıkarılmıştır. Psikiyatrik 
ve psikoterapik ihtisas alanın-
da, geçmişte yaygın olarak 
eşcinselliğin psikoseksüel 
gelişim bozukluğu problem-
inin belirleyici bir patolojisi 
olduğu görüşünün deneysel 
veriler vasıtasıyla desteklen-
memesi nedeniyle, o zaman-
da bu yana durum yeniden 
düzenlenmiştir. Özelikle 60’lı 
ve 70’li yıllarda homoseksüel 
cinsel davranışların veya 
eşcinsel eğilimlerin değiştir-
ilmesini hedefleyen ve “Geri 
Dönüştürme” veya “İyileştirme” 
veya “Onarım terapileri” olarak 
anılan pek çok sözde uygu-
lama halka sunulmuştur. 
Oysa ki bu yanlış uygumaları 
günümüz bilim dünyası kabul 
etmemektedir. Bunun temeli, 
bu terapileri gören çok sayı-
da kişide olumsuz ve zararlı 
etkilerin (örneğin sonu intiha-
ra kadar varabilen korkular, 

sosyal tecrit ve depresyonlar) 
ortaya çıkması ve vaat edilen 
“İyileşme” beklentilerinin hüs-
ranla sonuçlanması dolayısıyla 
yürütülen yeni bilimsel araştır-
maların sonuçlarına dayan-
maktadır. Bu tip Dönüştürme 
Terapileri olarak anılan sözde 
uygulamalar, organizasyon-
lar veya gruplar vasıtasıyla 
sunulduğunda ve talip olun-
duğunda, genellikle burada 
deneysel ve bilimsel dayanak-
ları bulunmayan dini veya ideo-
lojik motifler rol oynamaktadır”.

JOSEPH 
NİCOLOSİ 
KİMDİR?
Joseph Nicolosi Amerikalı 
bir psikologtur ve Amerika‘da 
Ulusal Eşcinsellik Araştırma 
ve Terapi Cemiyeti adı altında 
bir dernek kurmuştur. Dernek, 
eşcinselliği değiştirilebilir bir 
eğilim olarak görmektedir. 
Onarım terapi temsilcileri, 
eşcinselliğe önemli ölçüde 
genetik kaynaklı ve doğuştan 
gelen bir özellik olarak değil, 
aksine eşcinselliğin çocukluk 
ve gençlik döneminde yaşan-
mış farklı ve karmaşık hayat te-
crübeleri ile mizaç özeliklerinin 
bir kombinasyonu olduğu per-
spektifinden bakmaktadır. Bu 
kapsamda eşcinselliği psişik 
bir hastalık olarak görmekte-
dirler. Ancak Joseph Nicolosi 
ve derneği bugüne kadar kendi 
hipotezlerine yönelik hiçbir 
bilimsel kanıt gösterememiştir.
 
Onarım Terapisi, Amerika 
Birleşik Devletlerindeki 10 adet 
ihtisas birliği tarafından şidde-
tle eleştirilmiştir.

Bu birlikler şunlardır:
Amerikan Pediatri Akademisi 
(American Academy of Pedi-
atrics), Amerikan Danışmanlık 
Birliği (American Counseling 
Association), Amerikan Okul 
Yöneticileri Birliği (American 
Association of School Admin-

istrators),Amerikan Öğretmen-
ler Federasyonu (American 
Federation of Teachers),
Amerikan Psikoloji Birliği 
(American Psychological 
Association), Amerikan Okul 
Sağlığı Birliği (American 
School Health Association),
İnançlar Arası İttifakı Vakfı (In-
terfaith Alliance Foundation),
Ulusal Okul Psikologları Birliği 
(National Association of 
School Psychologists),
Ulusal Sosyal Hizmet Uzman-
ları Birliği (National Associa-
tion of Social Workers) ve
Ulusal Eğitim Birliği (National 
Education Association).

Bu eleştirileri yönelten kurum-
lar arasından sağlık ve ruh 
sağlığı uzmanlık alanlarında-
kiler, eşcinselliğin bir psişik/
ruhsal bozukluk veya yetişme-
kte olan bazı gençlerde veya 
herhangi bir kişide eşcinsel 
isteklerin ortaya çıkmasını 
anormal bir durum veya ruhsal 
bir rahatsızlık olduğuna yönelik 
fikri, geçersiz, dayanaksız ve 
mesnetsiz bulmaktadır. Bu 
sözde terapileri yardım arayan-
lar için faydasız ve tehlikeli 
bulmaktadırlar.

Birleşik Devletler Sağlık Dairesi 
Başkalığı (Surgeon General of 
the United States) Amerikan 
Tıp Birliği (American Medical 
Association), Amerikan Psiko-
loji Birliği (American Psycho-
logical Association),
Amerikan Psikiyatri Birliği 
(American Psychiatric Associ-
ation), Amerikan Danışmanlık 
Birliği (American Counseling 
Association) ve Amerikan Ruh 
Sağlığı Birliği (Mental Health 
America) gibi ihtisas birlikleri 
oybirliğiyle,  Onarım Terapi 
Uygulamasına karşı olduk-
larını ve verebileceği muhte-
mel zararları açıklamışlardır. 
Şu anda, cinsel yönelimin 
değiştirilebilmesini sağlayacak 
hiçbir faydalı terapi yöntemi 
bilinmemektedir. Amerikan 
Psikoloji Birliği´nin (American 

Psychological Association) 
Yönetim kurulu Başkanı olan 
Psikoterapist Douglas Halde-
man, Onarım terapi olarak 
adlandırılan bu uygulamaları 
“Sahte Bilim” olarak adlandır-
maktadır. 

Ciddi bilim insanları ve uzman 
terapi birlikleri, eşcinselliğin her 
hangi bir hastalık olmadığı ve 
hiçbir şekilde terapi gerektir-
mediği konusunda hemfikirdir. 
Temel cinsel yönelimin erken 
dönemde belirlendiğini ve 
bunun kasıtlı ve bilinçli olarak 
değiştirilemeyeceğini açıklam-
ışlardır. Ancak bu sözde 
“Terapilerde” eğer çok fazla 
baskı uygulanırsa, belki cinsel 
davranış sadece geçici bir süre 
için değiştirilebilir; fakat bu 
kişilerin uyguladıkları “Terapil-
erin” ağır zararlar verebileceği 
unutulmamalıdır.

Basel Üniversitesi Klinik 
Psikoloji alanında profesör 
olarak görev yapan Prof. Dr. 
Udo Rauchfleisch bir yazısında 
şöyle demektedir:

“Cinsel davranış değişikliği 
genellikle ağır depresyonlar, 
merkezi özgüven problemleri 
ve derin çaresizlikle beraber 
ortaya çıkmaktadır ve bu da, 
bunlara maruz kalan kişilerin 
intihara kadar sürüklenmes-
ine neden olabilmektedir. Bir 
yandan dış dünya ile yaşanan 
anlaşmazlıklar, diğer yandan 
kendi içerisinde yaşadıkları 
ruhsal baskı ve kendi cinsel 
yönelimine ters bir hayat 
yaşama duygusu, bu insanların 
yaşamlarını parçalamaktadır. 
Bu sözde terapi veya ruhsal 
yardım müdahaleleriyle bu 
insanlara açık ve net olarak 
zarar verilmekte ve eşcinseller 
suistimal edilmektedirler”

Onlarca heteroseksüel ol-
mayan birey, varlığımızı inkar 
eden ve “onarmak” için kollarını 
sıvamış şarlatan doktorların, 
psikiyatrların, imamların, hoca-
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ların, öğretmenlerin psikolojik 
ve fizyolojik zulmüne maruz 
kaldı, kalıyor ve kalmakta. 
Haklarımız var, unutmay-
alım bunları. Onların bizlere 
yaptıkları evrensel hukuka göre 
de anayasaya göre de suç. 

Bizlerin ciddi bir dayanışmayı 
geliştirmesi gerekiyor. Bugün 
ailenizin ya da akrabalarınızın 
şiddetiyle muhattap oluyor-
sunuz, bu suç, yalnız değilsiniz. 
Bugün yine bizi “sevenlerin” ve 
bizlerin “düzelmesi” için bizleri 
“düşünenlerin” ufak bir google 
aramasıyla buldukları ve fahiş 
paralarla bizleri “normalleştire-
ceğini” söyleyenlerin kapısına 
bizleri sürüklediğini biliyoruz. 
Bunu yapanları eğer psikiyatr-
sa Türk Tabipler Birliğine, Tür-
kiye Psikiyatri Derneğine; eğer 
psikologsa Türk Psikologlar 
Derneğine şikayet edin, bunu 
yapamazlar, suç işliyorlar. 
Aileyle mücadele zorlu bir 
süreç hepimiz biliyoruz ama 
LİSTAG’ın kıymetini gözardı 
etmeyin, LİSTAG’a ulaşın. 
Bir sürü sivil toplum örgütü, 
okul kulübü, topluluğu var biz 
lubunyaların; bir sürü dergimiz, 
internet sitemiz var ulaşın, yal-
nız değilsiniz. Bu şarlatanlara 
ancak bizler geçit vermeyiz.

Bugün bizlere hasta di-
yenler, kendileri çok büyük 
bir hastalığın pençesindeler. 
Bugün fobileriyle varlığımızı 
inkar ve imha etmek isteyenler, 
büyük bir akıl hummasının 
içinde debelenmekteler.

Seda ablamızın ahengiyle,
“Biz dolaptan çıktıktan sonra, 
yemin ediyoruz kabak çiçeği 
gibi açılmış lubunyalar olarak, 
sen kimsin bize hasta diyip 
onarmaya çalışıyorsun, sen 
kimsin?
 
Sana bir tavsiye, yazık o git 
hasta fobilerine sahip çık önce. 
İnşallah allah seni şarlatan-
lığınla terbiye etmesin, inşallah 
allah seni onaracağını sandığın 

lubunyaların madiliğiyle terbiye 
etmesin.
 
Sen çok alçak bir şarlatansın, 
çok alçak. Lubunyaları hasta 
görecek kadar. Senin akıl ho-
calarını da biliyoruz biz. Senin 
akıl hocaların, kendi zihinler-
inin pisliklerine baksın önce. 
Hepinizi ifşa ederiz! Oğlum 
ayağınızı denk alacaksınız, 
tüm sahtekarlar ayağını denk 
alacak!
 
Öyle kolay değil bu devirde 
ahkam kesicem, beni hetero-
seksizm.. seni hetero.. Kim 
koruyor, hangi heteroseksizm 
o, hangi heteroseksizm seni 
koruyor? Kim?
 
Herkesten hesabını sorarız, 
kimse bize bu konuda 
konuşamaz.
 
İki üç tane bunlar gibidir 
soytarı. Onlar da zaten lubuny-
alarla kafayı yediler. Bu kadar 
yılların içerisinde ne mutlu 
lubunyalara ki iki tane üç tane, 
soytarı üç taneyi geçmez 
dikkat edin, üç soytarıdır bu. 
En fazla iki soytarıdır konuşan. 
İki tane soytarı. Azıcık insan 
olsalar belki de yol alacaklar. 
Bunlar soytarı, bunlara prim 
vermeyiniz. Bunların yazdığı, 
söylediği her şey yalan...”
 
Sahtekarlar, son olarak şunu 
demek lazım sizin gibilere. 
Bizi bizden alırsanız, sizi size 
bırakmayız!
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RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay

SAHNE FOTOĞRAFLARI: AYTEKİN DEMİRCİOĞLU

HEDWIG
ISTANBUL’DA
Kazan Dairesi’nin 2 yıllık bir çalışma sonucu sahneye koyduğu “Hedwig and the Angry Inch” isimli tüm zamanların en kuir 
müzikali, aynı isimli sinema filmi ve bu sinema filminin Broadway’de sahneye konan versiyonundan uyarlandı.  “Hedwig 
and the Angry Inch”in İstanbul sahnesi Trump Towers Tiyatrosu ve Moda Sahnesi’nde Ekim ve Kasım ayında devam 
edecek ve sonra Türkiye turnesine çıkacak.  John Cameron Mitchell tarafından yaratılan “Hedwig” karakteri ile İstanbul’a 
gelişi şerefine madilik ve gıybet dolu bir söyleşi yaptık.

       GÜLMEK DEVRİMCİ BİR 
EYLEMDİR!



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S83



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S84

Hedwig selam. Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoşgeldin. Neden 
gelmek için bunca zaman 
bekledin?
Hoşbulduk ve bu şehri çok hoş 
buldum. Gösterimde de hep 
söylüyorum, “Yol benim evim, 
ev benim yolum” diye. Ben yol-
culukları çok seviyorum çünkü 
bir sürü insanla tanışıyorum, 
karşılaşıyorum ve karşılaştığım 
insanları düşündükçe 
zamanında üzerimden geçen-
leri de herkese hatırlatıyo-
rum. Kısmet bu zamanaymış 
bence, şarkılarımı çalıp kaçan 
eski sevgilim Tommy Gnosis 
Istanbul’a konsere gelmemiş 
olsaydı daha geç tanışacaktık. 
Kore, ABD, İsveç ve Avusturya 
dahil 16 ülke gezdikten sonra 
nihayet İstanbul’dayım. Malum, 
bu sıra hayatım onun peşin-
den dolaşıp o şarkıların bana 
ait olduğunu tüm dünyaya 
ispatlamakla geçiyor. Bir süre 
bu şehirde kalacağım ama çok 
sevdim.  

Sahnede cinsel yönelimini 
keşfedişini ve dönüşümünü 
bize anlatıyorsun. Aslında 
biraz da acıklı bir hikâye ama 
sen bunu baya eğlenceli bir 
şekilde aktarıyorsun. Sence 
bunun sırrı ne? Müzik mi?
Biliyorsun bebeğim “gülmek 
devrimci bir eylemdir”. Acıklı 
olayları acı içinde anlatmayı 
hiç sevmiyorum, bütün bu kötü 
olaylar gerçekleşirken beni 
yalnız bırakmayan şarkılarım 
olmasa belki de başka bir 
yerde başka bir insan olacak-
tım. Ve evet, bunun sırrı biraz 
rock, biraz da kahkaha. 

Yani Tanrı’dan başka “yara-
dan” bilmesen de John Cam-
eron Mitchell seni yarattı 
malum. Oyunun Türkiye’de 
sahneleceğini duyunca ne 
tepki verdi, onunla provalar-
dan ve oyundan görüntüler 
paylaştınız mı?
Ay sorma, lubunya başlar-
da bizi pek zorladı. Uzun 
zaman oyunu İstanbul’da 
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gerçekleştirmek ile ilgili 
karşımızda muhatap bu-
lamadık. Sonra da reddedildik. 
Ama en sonunda Türkiye’de 
özellikle bu dönem artan trans 
cinayetlerini ve bu kutuplaşma 
döneminde ne kadar zor bir işe 
kalkıştığımızı anlatan bir mek-
tup yazınca Mitchell ve Trask 
oyunun Türkiye haklarını bizi 
verdi. Zaman zaman bestec-
imiz Stephen Trask aracılığıyla 
videoları ona yolluyoruz. Duy-
duğumuza göre bize bayılmış. 

Müzikalin şarkılarını ve oyu-
nun tekstini Türkçe’ye uyar-
lamak zor oldu mu? Ne gibi 
sıkıntılarla karşılaştınız?
Konu gereği şarkıları şarkı 
gibi çevirmek ama hikâyeyi 
anlatmaktan da geri kalma-
mak gerekiyordu. Ortada Antik 
mitlerden yakın tarihe koca bir 
anlatı vardı. Geçmişte yapılan 
müzikal adaptasyonların 
yabancılaştıran örneklerini 
de göz önünde bulundurarak 
evrensel referanslar üstünden 
uyarlamaya çalıştık. Türkiye’ye 
yabancı olan ve karşılığı pek de 
olmayan konuları da buradaki 
benzerleriyle yer değiştirdik. 
Zorlayıcı oldu ama bence buna 
değdi. 

Bu müzikal Amerika’da da 
sahneleniyor biliyorsun. 
Senin kadar iyi elbette hiçbiri 
olamaz :) ama Neil Patrick 
Harris ve Taye Diggs’i nasıl 
buluyorsun “Hedwig” olarak?
En büyük Hedwig tabii ki onu 
yaratan John Cameron Mitch-
ell ama Neil Patrick Harris 
hem performans hem de 
oyunculuk anlamında aldığı 
ödüllerin hakkını verecek 
kadar onun üzerine çıkmaya 
başarmış bence. Taye Diggs 
konusunda seçimin biraz da 
politik olduğunu düşünüyorum. 
“Neden bir siyahi de Hedwig 
oynamasın?” denmiş olabilir. 
Aramızda kalsın ama Taye’in 
performansı Broadway versi-
yonunun bitişine denk geliyor! 
Ben Taye’i pek beğenmedim 

açıkçası. 

Bu müzikali Türkiye’de ve 
Türkçe olarak sahnelemek 
hem Kazan Dairesi hem de 
LGBTİ dünyası adına neden 
bu kadar önemli sence?
Sürekli hasıraltı ettiğimiz kişil-
erin, gerçeklerin ve olayların 
artık görünür olması gereki-
yordu. Tiyatro sanatı cevap 
vermez, soru sorar. Yıl olmuş 
2016, bu ülkede “cinsiyet 
nedir, yönelim nedir” bunları 
kendimize sormanın zamanı 
gelmişti ve hatta geçiyordu 
bile.  

Kazan Dairesi’nin ilk büyük 
yapımında neden bu oyunu 
seçtiğine gelince, yalnız-
ca çağdaş müzikal eserler 
sahnelemeyi hedefleyen bir 
tiyatroyuz ve sürekli yeni 
metin biçimleri ile yeni konular 
peşindeyiz. Hedwig yalnızca 
bunun öncüsü.
 
İzmir’deki oyun “darbe 
kalkışması” yüzünden ip-
tal oldu sanırız ama oyunu 
İstanbul dışında da oynama 
planınız var mı?
Evet İzmir’deki oyun güvenlik 
sebebiyle iptal oldu ve evet 
sırada Ankara, Bursa, Eskişehir 
ve tabii İzmir var. Bir de yaz 
turnesi olacak tabii ama ona 
çok zaman var.

        TİYATRO 
SANATI CEVAP 
VERMEZ, SORU 
SORAR...
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YILMAZ SÜTÇÜ
Röportajda Hedwig karakteri ile görüştük ama bu oyunda emeği geçen herkesin yanı sıra Hedwig’i canlandıran Yılmaz 

Sütçü’yü de yakından tanıyalım. 

1978 yılında İzmir’de doğdu. Okul yıllarından bu yana çeşitli müzik gruplarında, tiyatro topluluklarında, yerel radyo ve tv 
kanallarında “solist, oyuncu, program yapımcısı ve sunucu” olarak çalıştı. Uzun zaman kurduğu müzik gruplarıyla profesyonel 
anlamda çalışmalar yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Birçok dizi, reklam 

filmi, televizyon show’u ve tiyatro oyununda görev aldı. 2011 yılında oluşan Doğaçlama A.Ş. grubunun kurucularındandır. 
Aynı yıl Tiyatro Kare ile beraber “Büyük İkramiye” adlı oyunda oynadı. 2014 yılında Dorian Müzikali’nde Basil Katakterini 

canlandırdı. Son olarak 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Zeytin Tepesi” isimli dizide rol alan oyuncu Osmantan Erkır’la 
ASPAVA “Doğaçlama Hayat Hikayeleri” projesinde yer aldı.
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INSTAGRAM’DA TAKİP ETMENİZ GEREKEN

TRANS tOP 
MODELLER

   Bu ay GZone sizler için Moda dünyasının gözbebeklerinden, her 
biri birer mucize olan trans mankenlerin en gözdelerini araştırdı. İşte 

herbiri birbirinden çekici ve göz alıcı yedi trans model...

HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom |  instagram.com/denizsuecom
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@ANDREJAPEJIC
Ocak 2011’de Jean-Paul Gaultier defilelerinde hem erkek hem kadın kıyafetleri, Marc Jacobs 

defilelerinde ise erkek kıyafetleri tanıttı. Mayıs 2011’de Dossier Journal dergisine üstsüz 
ve bigudili saçlarıyla verdiği pozlar nedeniyle derginin bu sayısı saydam olmayan poşetlerle 

sansürlenerek satılmıştır. 2011 yılında models.com’un en iyi 50 erkek modeli arasında 11.sıraya 
yerleşirken FHM’nin en seksi 100 kadın listesinde 98. Sırada yer almıştır. 2013 yılında Türkiye’de 
yayınlanan ve 5. Bölümünde reyting yetersizliğinden final yapmış olan Fatih dizisinde rol almıştır.
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@CARMEN_CARRERA
1998 yılında geleneksel pop vokal albüm dalında Grammy’e aday gösterildi. Ru Paul’s Drag 

Race’in 3. Sezon yarışmacısı olarak ekranlarda da boy göstermeye başladı. Daha sonra aids 
aktivizmi amacıyla kampanya yüzü oldu. Kariyerindeki en altın basamak ise şüphesiz Victoria’s 
Secret adlı fantezi-iç çamaşırı markasının ilk trans modeli olarak podyumlarda boy göstermesi 

olmuştur. Youtube kanalında transseksüel kadınlar hakkında bilgilendirici içerikler yer almaktadır.
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@MSISISKING
Ekranlarda ilk kez MSNBC kanalının hazırladığı “Yanlış Vücutta Doğmak: Diken Üstünde 

Yaşamlar” isimli belgeselde görüldü. Yedi yıllık modellik yaptıktan sonra daha ünlü bir manken 
olmak adına America’s Next Top Model yarışmasına iki kez katıldı. Bu yarışmadan sonra bir ikon 
haline geldi ve şöhret kapıları ardına kadar açıldı. Yarışmadan sonra iki kere Tyra Banks Show’a 
konuk oldu ve bu programlarda trans kadınlar için geçiş sürecini kendi deneyimleri üzerinden 

paylaştı. Daha sonrasında moda tasarımcılığı ve aktivistlik alanında da projelerde yer aldı.
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@JENTALACKOVA
2010 yılında Kanada adına Miss International Queen adlı trans güzellik yarışmasına katıldı. Jüri üyelerinden “kadın 
bedeniyle doğmuş gibi” yorumlarını aldı. Daha sonra 2012 yılında Miss Universe Kanada’ya katıldı. Fina etabına bir 

adım kala jüri üyelerinden birinin Jenna’nın daha önce trans güzellik yarışmasında da yer aldığını keşfedip kamuoyu ile 
paylaşınca, yarışmadan diskalifiye olmasını sağlamıştır. Talackova, elendikten sonra yarışmaya tekrardan dahil olmak için 

bir kampanya başlattı ve geniş kitlelere sesini duyurdu. Sesini duyanlardan biri olan ve aynı zamanda yarışmanın sahibi 
Donald Trump, güzellik yarışmalarına katılmak için “doğuştan kadın” olmak gerekmediğini söyleyerek Jenna’nın amacına 

ulaşmasını sağladı. Fakat bu durumda bile birinciliği elde edemedi. 2013 yılında 8 bölümden oluşan “Brave New Girls” 
programının yıldızı olarak televizyon hayatına da giriş yapmış oldu. 
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@LEACEREZO
2010 yılının sonlarında Riccardo Tisci tarafından keşfedildi ve Givenchy’nin reklam yüzü oldu. 2011 Sao Paulo Fashion 
Week’te Alexandre Herchcovitch tasarımı kıyafetlerini taşıyan mankenlerden biri oldu. Kariyerinde en ilgi çekici çalışma 

ise ELLE dergisinin kapağı için Kate Moss ile öpüşmesi oldu. Şimdilerde uluslararası bir manken olarak kariyerine devam 
ediyor. (Lea T, ilk açık kimlikli trans mankendir.)
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@LAITH_ASHLEY
2014 yılında cinsiyet geçiş sürecine başlayan Ashley, New York Fashion Week’te Adrian Alicea ve Gypsy Sport 

kıyafetlerini podyumda taşırken keşfedildi. En son olarak Barney’s New York ve Calvin Klein markalarıyla işbirlikleri yaptı.
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@EGOSHOOTER
Aslında Fitness Model olarak kariyerine başlayan Benjamin, bir trans erkek olarak cinsiyet geçiş sürecini tamamlaması 

ve sıkı bir disiplinle birçok kişiyi kendine hayran bırakacak bir vücuda sahip olmasıyla ilgi çekmeyi başardı. Bu ilgi sonucu 
Men’s Health Fitness adlı erkek sağlık dergisinin de ilk transseksüel kapak konuğu olmayı başarmıştır.
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LAKİN GÜZEL YAŞADI 

AYŞEN 
AKSAKAL

Ekşisözlük’teki birbirinden güzel yazıları “anonim” olarak ortada dolanan Ayşen Aksakal, yazarlıktaki potansiyelini 
bizlere göstermek için uzun süre beklemiş isimlerden. Kitap yazmayı pek aklından geçirmeyen Ayşen Aksakal, “Lakin 
İyi Yaşadık” isimli öykü kitabıyla bizleri memleket tarihinin (yine) gürültülü, nümayişli bir dönemine götürüyor. Hem de 

öykülerinden birindeki bir eşcinsel karakterle…

       BU ÜLKENİN BİR VATANDAŞI 
OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ 24 

SAATİ OLAYSIZ GEÇİRMEK GİBİ 
BEKLENTİMİZ VAR

RÖPORTAJ: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Bir çok farklı mecrada yazılar 
yazdığınızı biliyoruz. Ama 
bu ilk kitabınız. Bize biraz bu 
süreçten bahseder misiniz?
Aslında ilk yazı yazabildiğimi 
mail gruplarında fark ettim. 
Eskiden sosyal medya yok-
ken ileti mailler vardı. İnsanlar 
beğendiği yazıları arkadaşlarını 
iletirlerdi. Benim burada 
yürüyen bir kaç yazım gaze-
telere alıntı olarak yayınlandı. 
O zaman için bu inanılmaz 
bir şeydi. Basın ciddi bir işti, 
orada yazının çıkması iyice 
ciddiydi. Sonra Ekşisözlük 
üyeliğim onaylandı ve insan-
ların yazdıklarımı okuyabildiğini 
fark ettim. Sonrasında kollektif 
kitaplar, Evrensel Gazetesi, 
Bavul Dergi derken kendimi 
yazı dünyasının içinde buldum. 
Ama sözlüğün benim için şöyle 
bir önemli yer var kitabımın 
editörlüğünü de yapan Koray 
Loker bana sözlükten ulaştı ve 
dedi ki “farklı mecralardaki bazı 
yazılar hakkında konuşurken 
fark ettik ki farklı kimliklerle 
aslında bunları yazan hep sen-
mişsin, bir görüşelim” Aslında 
kitabı da Koray’ın bu mesajına 
borçluyuz.

Ayşen Aksakal kimdir? Bize 
biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
 Aslında kimlikleri alt alta 
sıralamak çok zor. Kadın, 
çalışan, anne, yazar, sevgili, 
okur vesaire bir sürü farklı 
kimliğimiz var. Kendimi anlat-
mam gerekirse genelde hayata 
yetişmeye çalışıyorum. Bir 
laf vardır “Can büyük beden 
küçük sığmıyor” diye.  Aile, iş, 
sosyalleşme ihtiyacı, okuma 
ihtiyacı, gündem telaşı derken 
kendime ayırdığım zamanda 
da yazarak rahatlıyorum. Ama 
o zaman hep çok az oluyor. 
Zamanla ilgili büyük kavgası 
olan, bir ömüre sığma telaşın-
da, hafif panik bir kadınım 
sanırım.

“Lakin İyi Yaşadık” geçmişin 
zorluğuyla bir hesaplaşma mı 

yoksa geçmişteki yaşama bir 
övgü mü?
Geçmişteki yaşama övgüden 
ziyade sanki kaybettiğimiz 
değerleri anımsatma di-
yebiliriz. Biraz daha böyle 
tahammülsüz bir topluma 
dönüşüyoruz. Daha ne kadar 
zor olabilir derken hayat biraz 
daha zorluyor bizi. Ama dönüp 
baktığımız da işte 90’larda 
yaşarken o zamanki koşullarda  
dünyanın en zor koşullarıy-
dı gibi hissediyorduk. 20 yıl 
geçtikten sonra dönüp bak-
tığımızda diyoruz ki çok güzel 
arkadaşlıklar kurduk çok güzel 
şeylerde yaşadık. Bu dönem de 
çok zor. Biraz aslında ken-
dimize de umut olsun istiyo-
rum. Belki bundan 20 yıl sonra 
baktığımızda çok zor 2010’lar 
geçirdik ama şunları şunları da 
çok güzel yaşadık dememiz 
lazım. Haldır huldur yuvar-
lanmak yerine biraz durup 
nefes alıp; bugün hava güzel, 
bu müzik çok güzel, bu insan 
çok iyi deyip, bunların biraz 
farkında olmak gerekiyor. Elim-
izdeyken kaybedersek sonra 
böyle bir nostalji ve hüzün 
olmasın isterim. Geçmişe övgü 
derken tabii kaybettiğimiz bazı 
değerler var aslından övmek 
değil de mukayese yapıp seçip 
yapacak olsak o zaman ki nai-
fliğimiz ve kolay tatmin oluşu-
muz hayattan beklentilerimizin 
daha kabul edilebilir çerçevede 
olması güzeldi. 

90’lar demişken kitaptaki 
öyküler hep 90’larda geçi-
yor. O dönemki Taksim’i 
Beyoğlu’nu İstanbul’u sizin 
gözünüzden anlatır mısınız?
Bu sene Beyoğlu Festivali’nde 
de burada farklı zamanlar 
geçirmiş aydınla, sanatçılar 
anlattı ve çok etkilendim. Be-
yoğlu’nun çok garip bir aurası 
var ta Osmanlı’dan beri tüm 
iktidarlar Beyoğlu’nu kendine 
göre bir alan haline getirmeye 
çalışıyorlar ve Beyoğlu yaşayan 
bir organizma gibi inatla direni-
yor. 90’larda Beyoğlu şimdikin-

den daha bohem, daha üret-
ken, daha kültür sanat ağırlıklı 
bir yerdi. Zincir mağazalar çok 
yoktu herşey daha butikti. İlk 
çıkan albümleri hep burada 
duyardık, bütün caddede yüz 
metrede bir müzik değişirdi. 
Girer sorardık mağazalara “bu 
albüm yeni mi çıktı?” diye.  Çok 
fazla tiyatro grubu vardı. Bu 
yürürken gördüğümüz bir sürü 
eski bina vardır ara sokaklarda, 
bunların bir çoğunda küçük 
küçük sahneler vardı; 40- 50 
kişilik. 50m2 salonu olan bir 
yeri sahneye dönüştürebil-
irdiniz. Çok fazla alternatif 
müzik grupları vardı. Türkü bar 
gerçeği o zaman da vardı. Ama 
Taksim’e geldiğinde, birbirin-
den çok farklı mekanın olduğu, 
her zamanki gibi marjinalliğin 
de olduğu değişik bir yerdi. Yol-
da yürümene bile gerek yoktu; 
İstiklal’de durup baktığında bile 
sürükleyici bir  film karesi gibi 
akardı cadde. Şu an biraz daha 
turist odaklı bir yer oldu Beyoğ-
lu. Biraz tektipleşiyor o renklil-
iği kaybediyor Beyoğlu.  Ama 
bizde şu an Beyoğlu’ndayız 
ısrarla direniyoruz. 

Kitabınız bir bölümde bir 
tiyatro topluluğunu anlatıyor-
sunuz. Ve Mehmet diye bir 
eşcinsel var; o günlerden bu 
güne eşcinsel mücadelenin 
içindesiniz. Bu konuyla ilgili 
ne söylemek istersiniz?
Aslında kitaptaki tüm karak-
terler dönemin biraz muhalif 
karakterleri. LGBTİ olmak da 
doğar doğmaz ister istemez 
muhalif olmak demek. Or-
tadoğu’nun bir ülkesiyiz; bizde 
olduğun gibi yaşayabilmek 
kendi doğru ifade edebilmek 
oldukça zor, dünyanın geri 
kalanında bile zor. Kitaptaki 
tüm karakterler mücadeleci, 
muhalif ve hayatta kalmaya 
çalışan tiplerdi. E haliyle Meh-
met de bu kitapta yer almalıy-
dı. Elimden geldiğince, kendimi 
bildim bileli bu mücadelenin 
içinde olmaya destek vermeye 
çabalıyorum. 

Peki bir gün çocuklarınızdan 
birisi eşcinsel olduğunu 
açıklasa?
Biz bunu eşimle daha ben 
hamileyken konuştuk ve tabii 
ki herhangi bir tepki vermeme 
kararı aldık. Hatta böyle bir 
şey olacaksa, çocukların bizim 
çocuğumuz olması şansları 
olur diye sevindik bile kendi 
kendimize. Şu an bile kafaların-
da soru işaretleri olduğunda 
insanların kendi yaşamları 
olduğunu anlatıyoruz.  Daha 
küçükler bu duygular için, 
daha erken. Ama ilk aşkın nasıl 
tanımlandığını, aşkın nasıl 
bir duygu olduğunu anlat-
maya çalışıyoruz. Daha aşkı 
karıştırıyorlar “arkadaşımdan 
ayrı olunca çok üzülüyorum 
ben arkadaşıma aşık mıyım?” 
diye soruyorlar. Hayır o baş-
ka bir şey diye anlatmaya 
çalışıyoruz. İlk aşık oldukların-
da şekillenecek bu durum o 
zaman anlayacağız durumu. 
Ve tabii ki bunun bizim için bir 
önemi yok. Biz onların mutlu  
bireyler olmasını istiyoruz. 
Mutluluk çok büyük bir lüks 
daha büyük bir talebimiz ol-
amaz. O yüzden mutlu olma-
ları bizim için yeterli.

Peki kitabınız kimlere do-
kunuyor, kimler okusun 
istersiniz?
Herkes okusun isterim, her 
yazar da içten içe ister. Hatta  
Portekizliler de okusun, İzlan-
dalı da.
Beklentim aslında şuydu; Es-
kiden kalan arkadaşlarla ya da 
dönemdaşlarla, bir ortamda bir 
araya geldiğimizde hakikaten 
sohbetin tadına doyamıyoruz. 
İnsanlardan, eskilerden laf lafı 
açıp duruyor. Aslında hayalim-
de, okurun “ben de böyle bir 
insan tanıdım” hissi yaşaması 
ya da çok yeni kuşaktan bir 
okurun “ha böyle miydi eskiden 
bu insanlar” diye düşünebilme-
si.  Hani karakterler  Türk film-
lerinden olan karakterlerden 
değil, hayatın içinden insanlar 
ve o kadar eski zamanlar değil 
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40’lardan 50’lerden bahsetmi-
yoruz sonuçta. 15- 20 yıldan 
bahsediyoruz ve bu insanlar 
hala yaşaya,  bu hayatın için-
den insanlar. Biraz o içimizdeki 
naif tarafı uyandırabiliriz, hala 
çok geç kalmış sayılmayız. 
Açıkcası okuduklarında, kendil-
erinden ve çevrenlerinden birini 
buldukları zaman ben de ken-
dimi çoğalmış hissediyorum.  
Yalnız değiliz hissi hepimize iyi 
geliyor belki bu süreçte.

Geçmişten  bu kadar bahset-
mişken bir anne, bir yazar 
bir kadın olarak gelecekten 
beklentileriniz nelerdir?
Bu ülkenin  bir vatandaşı olarak 
beklentileri 24 saatlere böldük 
artık. Önümüzdeki 24 saati 
olaysız geçirmek gibi beklentil-
erimiz var. Ama ileri bir zaman 
için biraz daha kaybettiğimiz 
özgürlükleri kazanabildiğimiz, 
geleceğin planını yapa-
bildiğimiz bir toplum, bir ülke 
hayal ediyorum. Anne olarak 
çocuklarımın geleceği için 
özgürce bir hayal kurmayı isti-
yorum. Beklenmedik, istemey-
en sürprizler olacakmış gibi, 
bu riskleri hesaplamadan bir 
gelecek hayal etmek ister-
im. Ve onların da kendilerini 
özgürce ifade edebilecekleri, 
oldukları gibi yaşayabilecekleri 
bir yerde büyümelerini hayal 
ediyorum ve onun da bu ülke 
olmasını istiyorum. Bir yazar 
olarak yazabilecek motivasyo-
na hep sahip olmayı, kork-
madan  yazabilmeyi isterim. 
Kalemimizin geri gitmeme-
sini, yazdıklarımızı silmemizi 
istiyorum.  Yazar olduğu için 
içeride olan insanlar var. Bu 
bir sindirme politikasıdır. Kör, 
sağır, dilsiz kalmamayı istiyo-
rum.

Peki yeni planlar var mı yeni 
bir kitap, belki roman?
Var tabii ki, durursak biteriz. 
Aslında bu kitap ile çok gü-
zel besleniyorum. İnsanlar 
okudukça geri bildirimlerini 
gönderiyorlar ve aslında neyi 

yapabildiğimi çok iyi görüyo-
rum. Bunlar çok güzel tecrü-
beler. Bir roman planım var, 
başladığım ama tabii ki uzun 
zaman isteyen bir şey. Ülke de 
sağ olsun bizi besliyor. Yine 
böyle üzerimizde yükler var, 
yazarak rahatlayabileceğimiz. 
Hani öykü olsa öykülere sığ-
mayacak kadar da büyük vuku-
atlar bunlar. Başarabilirsem, 
haddim olursa, bir roman 
planım var. 

Eşiniz de yakınlarda bir kitap 
yazdı ve aslında çift olarak 
yazmayı seviyorsunuz. Peki 
bu süreçte birbirinizi nasıl 
besliyorsunuz? Kıskançlık 
oluyor mu?
Yok kıskançlık olmuyor hatta 
geçen gün fotoğrafını çektim 
masamızın. Çocuklarla ailece 
yemek, ödev kontrolü, aile 
sohbeti derken, sonra işte 
karşılıklı bilgisayarları açıp 
heyecanlı  yerlerde birbirine 
çevirip “şuraya bir baksana 
olmuş mu?” “ya burada bir şeyi 
tutturamadım gibi şunu bir 
okur musun?” diyerek bir-
birimizi besliyoruz.  Bu büyük 
bir şans, ikimizin de birbirini 
besliyor, birbirimize yetiyor 
olması. Aramızda bir de nöbet 
sistemi var. Hayata yetişm-
eye çalışırken çocukları ihmal 
etmek istemiyoruz. Onların da 
tek bir çocukluğu var neticede. 
O yoğunken ben, ben yoğunk-
en o evin yükünü çekiyor, hep 
paylaşıyoruz. Kitap konusunda 
kıskançlık yok,  yani oturmuş 
bir ilişkide sanırım senin ki-
tabın benim kitabımdan ziyade 
“bizim kitaplarımız” gibi bir 
algımız da var. Onun başarısı 
hepimizin başarısıdır. Çünkü 
o evin içinden çıktı o kita-
plar, yazabiliyorsak birbirimiz 
sayesinde oldu. 

Eşinizle çok gençken 
tanıştığınızı biliyoruz. Uzun 
yıllardır berabersiniz. Peki 
kitabınızda neden eşinize 
vermediniz? 

Şöyle ki bu, sanırım bir öyküye 
yada bir kitaba sığamayacak 
kadar uzun bir hikaye oldu. 
Yaklaşık 20 yılı beraber devird-
ik. Birbirimizi büyüttük, birlikte 
büyüdük.  Bu beraberlik oraya 
sığamayacaktı ve yeterince 
hakkını veremeyeceksem o 
kalsın dedim şu an için. Aslın-
da biraz da kendime saklamak 
istedim. Çok fazla kişisel bir 
durum, ona bir kurgu yapmaya, 
şu kadarlık yazarlık hayatı için 
kendimi yeterli görmüyorum. 
İnsan hayatındaki en büyük 
aşkı ve uzun sevgiyi, ilk kitabın-
da anlatacak kadar cesur ve 
iddialı olamıyor demek ki. O 
da başka, uzun bir proje planı 
olarak aklımın bir ucunda 
kalsın.

AYŞEN 
AKSAKAL 
KİMDİR?
Ayşen Aksakal, Bornova 
Anadolu Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilg-
iler Fakültesi mezunudur. 
Dönem dönem Evrensel 
Gazetesi’nde ve düzen-
li olarak Bavul Dergi’de 
yazmaktadır. Ekşisözlük’e 
yazdıkları anonim yazılar 
gibi internette dolanmakta 
ve kendisi bundan garip bir 
haz almaktadır.

Evli ve ikiz çocuk annesidir. 
İkisini de neşeli ve sağ 
salim olarak 10 yaşına ge-
tirmekten gurur duymak-
tadır. Kalabalık yaşamayı, 
uzun sohbetleri, aradaki 
küçük yalnızlıkları, yaşadığı 
şehri, içinden vapur geçen 
her şehri sevmektedir.
Hayatında hiç yanında 
durabileceği bir iktidar 
görememenin hüznünü 
taşmaktadır. Hep muhalif 
kalmakla ilgili sorunu yok-
tur, bununla yaşayabilme-
ktedir.
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        ZAMANLA İLGİLİ 
BÜYÜK KAVGASI OLAN, BİR 
ÖMÜRE SIĞMA TELAŞINDA, 
HAFİF PANİK BİR KADINIM 
SANIRIM...
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YAZAN: SARP YAMAN
sarp.yaman@gzone.com.tr | twitter.com/sarpyaman | instagram.com/sarpyaman
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KERİMCAN 
DURMAZ
‘‘UNDERCOVER’’ BİR LGBT AKTİVİSTİ

Ne yazayım, ne 
yazayım? diye 
düşünürken 
en iyi uzun 
zamandır 
‘bileylendiğim’ 

bir konudan bahsedeyim de 
içim rahatlasın diye düşündüm 
ve aldım iPad’i elime, vurdum 
tabletin ‘teline’...

Efendim Eylül’ün son haftası 
sundukları sabah programında 
Funda Özkalyoncu ve Jess 
Molho her konuda fütursuzca 
ahkam kestikleri sabah pro-
gramında akılları sıra Kerimcan 
Durmaz’la alay ettiler. Neymiş 
efendim, kadın çantası takıyor-
muş, tek taş yüzüğü varmış, 
miş miş miş de mış mış mış...

Sevgili Murat Renay dergimiz-
in dijital sayfalarında onlara 
muhteşem cevabını vermekte 
gecikmese de konuya benden-
iz de dahil olmak istedim.  Ne 
de olsa Sarp kulunuz da kend-
ini bildi bileli kadın çantaları ve 
mücevherlerden vazgeçemez.

Eyvah! Kendimden üçüncü 
şahısta bahsetmeye 
başladıysam durum vahim gibi 
görünüyor...

Şaka bir yana bu hanımefendi 
ve beyefendi güçlü konumlar-
da ‘cehalet kokan’ insanların 
bulunmasının ne kadar teh-

likeli olduğunun canlı kanıtları. 
Peki neden Kerimcan’ın tarzı 
bu kadar rahatsız etti ‘sayın’ 
yorumcuları? Acaba o çanta 
ve mücevherleri kendileri de 
mi takmak isteyip takamıyor-
lar diye düşündüm. Sonra bu 
kadar basit bir neden olamaz 
dedim kendi kendime. Daha 
doğrusu inşallah değildir diye 
geçirdim içimden.

Yoksa insanların özgürce 
kendi stillerini belirlemeleri 
mi rahatsız ediyordu sabah 
kuşağının pek de tatlı olmayan 
‘sabah şekerlerini’? 

Bence onlara asıl batan Ker-
imcan’ın kimseye müdanası 
olmadan istediği gibi davranıp, 
hayatını kendi yolundan gi-
derek yaşaması. Bu çocuk 
frapanlığı seviyor kardeşim, 
ve eşcinsel olduğundan dolayı 
değil Kerimcan olduğundan 
dolayı frapan. Ağzına geleni 
söylüyor, şıkır şıkır giyiniy-
or ve öyle mutlu oluyor. Ne 
her eşcinsel Kerimcan gibi 
olabilir ne de Kerimcan tüm 
eşcinsellerin temsilcisi. Jess 
Bey’den bile çok daha erkeksi 
ve maço eşcinseller de var 
sokakta değil mi?

Zaten Kerimcan’ın bu kadar 
popüler olmasının ve hem gay 
hem de heterolara hitap etme-
sinin sebebi belki de herkesin 

aklındaki ve söylemeye çekin-
diği şeyleri rahatça söylemesi 
ve hayatını özgürce yaşaması. 
İşte sırf bu yüzden bu genç 
adam benim gözümde ‘under-
cover’ bir aktivisttir. Kim bilir 
belki de sadece hayatını yaşa-
yarak bir çok LGBTİ derneğinin 
yapamadığını sosyal medya 
paylaşımlarıyla başarıp, açık 
eşcinselleri bu ülkenin evlerinin 
içine öyle ya da böyle sokmuş-
tur. Yıllarca eşcinsel sanatçılar 
veya medyatik isimler kamer-
alar karşısında bu konuyu dile 
getirmedikleri sürece her şey 
makbuldü de Kerimcan kim-
seyi aptal yerine koyup hiçbir 
şeyi gizlemediği için mi kötü 
oldu? Geçin bunları!

İşte bu yüzden de bazı zihni-
yetler bu durumdan korkup 
gerek üstü kapalı gerekse de 
aleni şekilde nefret söylemler-
ini kusmaya devam ediyorlar. 
Jess Bey ve Funda Hanım’ın 
tavırları da içlerindeki nefret ve 
korkunun birer meyvesi zaten. 

Dilerim ki bir gün gerçekten 
‘aydınlanır’ ve insanları rahat 
bırakmayı öğreniriz. O gün 
gelene kadar da umarım Ker-
imcan’ın tek taşının karatları 
artarken Jess Bey ve Funda 
Hanım gibilerin de sayıları 
azalır!
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ISTANBUL’UN EN İYİ

BURGERCİLERİ
HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI

bedirhan.tasci@gzone.com.tr | twitter.com/bedirhantasci |  instagram.com/bedirhantasci
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SHAKE SHACK
Yabancı film ve dizilerde karşımıza çıkan New York’un o aranılan 
fast-food restaurantı kesinlikle burası! Standart tatları biraz olsun 
zorlamak isteyenlerin, yeni lezzetlere açık olanların bir numara 
tercihi olan Shake Shack’in Türkiye’ye gelmiş olması burger 
sevenleri bir hayli sevindirmişti. Peynirli Patates Kızartması, Shack 
Burger ve Smoke Burger isimli ürünleri ise mekanın olmazsa olmaz 
lezzetlerinden.
Şubeleri:, Akasya Avm, İstinye Park, Kanyon.

BURGERLAB
‘’Her damak zevkine uygun burger’’ mottosu ile sempati kazanmış 
bir diğer fast-food restaurantı ise Burger Lab. Hızlı servisi, dekoru 
ve müzik seçimleri ile yolunuzun mutlaka bir kere daha düşeceği 
samimi bir mekan. Diğer mekanlara göre burger menüsünün geniş 
bir yelpazeye sahip olan Burger Lab’ın favori burgerleri ise: Lab 
Burger, Iceburger ve Cheesy.

Şubeleri: Akmerkez, Ataşehir, Zorlu Center, Karaköy ve Çekmeköy

BALTAZAR
Kendinizi şımartmak ve canınız biraz kalori çektiğinde uğramanız gereken bir diğer mekan ise Karaköy’ün eskimeyen tadı Baltazar! 
Baltazar’ın en önemli özelliklerinden biri ise kesinlikle mekanın zevkle döşenmiş dekoru. Hafta sonu kalabalığını göze alarak gittiğinizde 
mekanın duvarındaki objeler sıra size gelene kadar sizi oyalayabilecek cinsten. Ayrıca, ıslak mendil niyetine sunulan minik havlular da 
oldukça sempatik. Baltazar’ın en çok tercih edilen burgerları ise: Texas Burger, Baltazar Burger ve Füme Et. 
Şubeleri: Karaköy
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BİBER BURGER 
Burger’ın yanına patates kızartması vazgeçilmez olduğu şüphesiz fakat Biber Burger mekanın adına uygun olarak, kurutulmuş biber 
sunumuyla meşhur. Samimi ve ufak bir mekana sahip olan Biber Burger misafirlerinin genç nüfusu oldukça fazla. Rokforlu Burger ve Louis 
Burger ise mekanın en çok talep edilen ürünleri. 
Şubeleri: Beşiktaş

BURGER JOINT
Beşiktaş’ın sevilen bir diğer burger mekanı ise Burger Joint. En 
büyük artısı ise mekan veya ürünler hakkındaki şikayetlerinizle 
mekanın sahipleri birebir iletişim halinde oluyor  ve bahane bulmak 
yerine mutlaka sizi ikna edecek bir çözüm buluyorlar. Mekanın en 
sevilen atıştırmalığı Baharatlı Patates olmakla birlikte en çok tercih 
edilen burgerları ise  Original Burger ve New Yorker Burger. 
Şubeler: Beşiktaş

MANO BURGER
Türkiye’nin hamburger anlayışını ilk benimseyen işletmenin Mano 
Burger olduğu bir şehir efsanesi misali kulaktan kulağa dolaşıyor 
denebilir. Ardından gelen rakiplerine karşın kendine edindiği yerden 
ödün vermeyen Mano Burger’ın servisinin oldukça hızlı olması 
belki de bu edindiği yeri korumasında büyük bir rol sahibi. El yapımı 
limonatasının ayrıca övüldüğü mekanın favori lezzeti ise Ottoman 
Burger. 
Şubeler: Asmalımescit, Caddebostan, Galatasaray
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VIRGINIA ANGUS
Eminönü’nde balık ekmek dışında bir alternatifiniz olmadığınızı 
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Virgina Angus’u diğer mekanlardan 
ayıran özelliği ise burgerlarınızın yanında gelen patateslerin ‘’anne 
patatesi’’ olarak servis edilmesi. Mekanın en sevilen burger çeşidi 
ise Lokum Burger.
Şubeler: Eminönü, Nişantaşı

EGG AND BURGER
Egg and Burger’ın en dikkat çekici noktası mekanın dekorunun 
sizi 1950’lere ışınlayan tasarımı.  Kırmızı deri koltukları, neon 
ışıkları ve sempatik bar koltukları oldukça dikkat çekici. Tam 
Amerikan stili olarak döşenen mekanın çift katlı hamburgleri 
kadar  cheesecakeleri de ayrı seviliyor. Mekanın favori tatları ise 
Mushroom & Onion Burger ve Veggie Burger.
Şubeler: Nişantaşı, Etiler, Göktürk, Cihangir

BURGERHOOD
Nişantaşı civarında bilindik lezzetlerden bunaldıysanız Burgerhood 
tam size göre! Tatlı ve ufak bir mekan olan Burgerhood ev yapımı 
sosları ile zengileştirdiği burgerları ile size eşsiz bir burger deneyimi 
sunuyor. Mekanın en çok talep edilen lezzetleri ise mekana ismini 
veren Burgerhood ve Swiss Mushroom Burger.
Şubeler: Nişantaşı

HOPDADDY BURGER
Yeniköy’e her gidişinizde ayaklarınızın sizi oraya yönlendirmek 
isteyeceği kalitede bir mekan olan HopDaddy Burger ayrıca 
Yeniköy’ün ilk ve tek burger mekanı. Burger köftesinin etin 
antrikot kısmından hazırlanıyor oluşu ve bunun yanı sıra 
menüsünde egzotik tatlara da yer veriyor olmasıyla dikkat çekiyor. 
HopDaddy’nin sevilen ürünleri arasında ise Smokey Emmental 
Burger ve içinde ananas dilimleri bulunan Tropikana Burger yer 
alıyor. Şubeler: Yeniköy
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WEB’E HORNET GELDİĞİNE GÖRE 

DIRTY TALK
101

Sezen Aksu’nun da dediği gibi “doya doya seviş benimle haydi açık saçık konuş benimle haydi”  Şarkıda da geçen “açık 
saçık konuşma” yani bilinen adıyla “Dirty Talk”, seks sırasında kullanılan argo sözlerdir. “Dirty Talk”, zaman zaman 

sözcüklerin daha da evrilip içine küfür ya da yerici ifadelerin de dahil olduğu, cinsel hayatınıza tat katacak bir aktivitedir. 
Genelde çekimser yaklaştığımız ama sevişme esnasında kullanılmasıyla kışkırtıcı, heyecanlandırıcı ve partnerinizi havaya 

sokmanıza yardımcı olacağı gibi seks hayatınıza da renk katacaktır. İşte bunun kuralları:

HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT
yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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YAVAŞ BİR 
BAŞLANGIÇ
En başta çekimser olmak 
gayet normal. İlk olarak onu 
ne kadar arzuladığınızdan 
bahsederek giriş yapabilirsiniz. 
Planlamayın ve seksin akışına 
kendinizi bırakın.

YATAK ODASI 
SİZİN
Partnerinizle  baş başa 
kaldığınızda kendinize bir 
karakter seçerek onu baştan 
çıkarın. Üniformalı bir polis 
veya takım elbiseli bir patron, 
karakterin kim olacağını siz 
seçin. Başka biriymiş gibi 
davranırken ne söyleyeceğinizi 
tartmanıza gerek olmayacağı 
için daha rahat olabilirisiniz. 
Hatta karaktere uygun bir 
müzik seçerek daha fazla 
havaya girebilirsiniz. Böylece 
kendinizi role kaptırmanız daha 
kolay olacaktır.

KENDİNİZDEN 
EMİN OLUN
Biz erkekler yatakta ne istediği-
ni bilen partnerleri daha seksi 
buluyoruz. Bu sebeple ne 
istediğinizi ve sizin neyi mutlu 
edeceğini partnerinizle konuş-
maktan çekinmeyin. Böylece 
kelimelerin arasında kaybol-
mazsınız. 

PARTNERİNİZİ 
TARTIN
Partnerinizin genel davranış 
ve konuşmalarından onu 
neyin etkileyeceğini çıkarabil-
irsiniz. Salt şehvet içerikli mi, 
yoksa daha az yaramaz olan 
cümlelerden mi hoşlandığını 
anlayabilirsiniz. Hatta direkt 
size yapmak istediği şeyleri 
detaylı bir şekilde anlatmasını 
isteyin. Seçtiği sözcüklerden 
bu konuda ne kadar istekli 
olduğunu öğrenip yola öyle 
devam edebilirsiniz. 
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YARAMAZ 
OLUN
Küfür etmeyi deneyin. Bu 
kulağa biraz tuhaf gelebilir 
ama işe yarayacaktır. Tabi ki 
çok abartmadan, ama sert bir 
tonda denemelisiniz. Partner-
iniz üzerindeki etkisine şaşıra-
caksınız! 

HAKARET 
ETMEYİN
Dirty Talk’taki en hassas nokta 
sarf ettiğiniz sözlerin karşı 
tarafın kulağına aşağılayıcı 
olarak gelmemesi. Küfür ve 
açık saçık konuşma arasında 
ince bir çizgi olsa bile o sınırı 
geçmemeye dikkat edin. “Kel” 
“Sıska” “Şişko” gibi sözler 
hakaret iken “azgın o….u” veya 
“yaramaz” gibi sözler dirty talk 
sayılabilir.  

FISILDAYIN
Evet bağırmak ya da çığlık 
atmak değil kulağına usulca 
fısılmaktan bahsediyoruz. 
Çünkü bu ses tonunun erotik 
bir gücü var. Partnerinize size 
nasıl dokunmasını istediğinizi 
ayrıntılı bir şekilde anlatın. 
İstediklerinizi yaptığından ona 
övgüler yağdırın. Bu onu daha 
çok tahrik edecektir.

EGOSUNU 
COŞTURUN
Bu en kolay yöntem sayılabilir 
ama oldukça güçlü bir yön-
temdir. Tek yapmanız gereken 
onun vücudunda beğendiğiniz 
yerlerden bahsetmek; mesela 
penisi gibi ya da karın ve kol 
kasları. Hoşunuza giden sizi 
tahrik eden ne varsa çekin-
meden bahsedebilirsiniz. Bu 
onu deli edecektir!

İLHAM ALIN
Film ve dizilerdeki seks sahnel-
erini düşünün, ortamı, sizde 
uyandırdığı etkiyi... Ve onlar sa-
dece birer oyuncu. Buralardan 
toplayacağınız ilhamlarla yatak 
odanızı çoşturabilirsiniz. 
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YOK ARTIK DEDİRTEN 

KAMASUTRA 
POZİSYONLARI

İlk başta, “Yapılır bu yeaa” diyecek, sonradan “Yok artık”a geçiş yapacaksınız. Kolaysan zora, 
olabilir’den çok saçmaya doğru gidiyoruz. 

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose |  instagram.com/yesersariyildiz
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Pek de zor olmayan bu pozisyonda, yatan tarafın ana görevi, 
kaçıyor gibi yapmak, yatakta kendini sürüklemek ve olaya heyecan 
katmak olsa gerek. Onun dışında asıl yük ayakta olanda. Hatta 
ayaktaki kişi, olaya biraz da ağırlık çalışma olarak baksa, hak vere-
ceğiz bile.

Kamasutra, akrobatları, jimnastikçileri ve pilates hocalarını da 
düşünmüş ve sadece onlar için bir pozisyon geliştirmiş! Şıpagat aç-
mayı bilmeden ya da şıpagat açabilen bir partnere sahip olmadan, 
bu pozisyonu gerçekleştirmenizin imkanı yok.

İlkokulda sorduğunuz 
“Ben bunları gerçek 
hayatta nerede kulla-
nacağım?” sorusunun 
yanıtı geldi, üstelik 
fizik ve beden der-
si bir arada. Beden 
derslerinde amuda 
kalkmayı ne için 
öğrendiğinizi sanıyor-
dunuz ki? Partnerle-
rden birinin ters kur-
bağa gibi göründüğü 
bu pozisyonda, 
çizimden de an-
laşıldığı üzere, düz 
duran kişinin görevi, 
“Allaşkına biz ne halt 
ediyoruz burda?” 
diye düşünmek. Ters 
duran kişi ise, beyne 
fazlaca kan gittiği için 
müthiş kafa yaşıyor; 
ama boyun kırılması 
riski de var elbette.

Uçabilen süper kahramanlar, akrobatlar ve birtakım manyaklar için 
olan bu pozisyon, hayatta bir türlü aradığını bulamayanlara hitap 
ediyor. Yani arkadaşlar yapmayın, seks böyle bir şey değil. Zevki bu 
pozisyonda arayan bir insanda sorun aramaz mısınız? Bunu birine 
nasıl anlatabilirsiniz zaten, bir düşünsenize?

“Bak şimdi, acayip manyak bir şey yapacağız, bana güven. Şimdi 
dur sen, ben bacaklarımı dolayacağım, ama sıkı tut beni, belimden 
tut. Tutsana ya, of düşürme sakın. Hah, dur az kaldı, kollarımı ters 
çevirip senin kollarından tutacağım ki, beni düşürmeye kalkarsan 
çükün kırılsın.”
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İşte hep aşağıladığınız, “Çok sıkıcı yeaa” dediğiniz yoga, tam da 
burada işe yarıyor. Bu pozisyon için önce 2 senelik yoga kursuna 
başlıyorsunuz. Kurs bittikten sonra sırada, partnerinizi göründüğü 
kadar saçma olmadığına ikna etme süresi var, ona da 2 hafta di-
yelim. Köprüyü kurup gülmeden durmayı başardıktan sonra, part-
nerinizin ayak ucunda yükselerek üstünüzde durması gerekiyor. Bu 
deneme kısmına da, 20 dakika veriyoruz. Kimsenin kimseyi taşıya-
mayacağı bu pozisyondan nasıl çıkıldığı hiçbir kaynakta bulunmuy-
or. Neyse, zaten 2 sene 2 hafta ve 20 dakikanızı harcadığınız bu 
pozisyondan hemen çıkmak da istemezsiniz. Sağlık olsun.

PÜF NOKTALARI:
Boynunuzu kırmamaya dikkat edin.
Çok kısa boylu biriyle denemeyin, ayakları yerden kesilir mazallah, 
nasıl taşıyacaksınız o pozisyonda?
Çok kilolu biri üstte olmasın, ne olacağı belli olmaz. Boynunuz kırılıp 
ölseniz, partnerine dert. Nasıl açıklayacak ananıza babanıza?

Bu pozisyon kesinlikle ayna karşısında olmamalısınız, çünkü bu 
görüntüden sonra hayatınızın sonuna kadar seksten soğuma 
riskiniz var. Resmen partnerinizi bacak arasına sıkıştırıyor, sonra 
gülmeden vaadedilen uzun orgazmlara merhaba demeye çalışıyor-
sunuz. 

Bisiklete binmenin denge işi olduğunu herkes bilir. Bu pozisyonda 
da, en önemli şey tabii ki de, bisiklet. Üzerinde bu şekilde durabi-
leceğiniz ve siz bunu denerken dile gelip size küfretmeyecek bir 
bisiklet bulun, gerisi nasıl olsa düşeceğiniz için, yara bandı falan.

Anal seks için olan bu pozisyonda, sanki birtakım geometrik hatalar 
var, değil mi? Bütün biyoloji ve fiziğe meydan okuyan kamasutra 
sayesinde, aşağıya doğru erekte olacaksınız!
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Yuvarlanarak top olan böcekler vardır, bilir misiniz? Bu pozisyonda mekanizma aynı şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Önce ters olarak üst üste 
yatıp katlanıyor, birlikte top halini alıyorsunuz.

Bu pozisyonda zevk alındığını kimse iddia etmemeli. Olay kısaca 
şöyle, alttaki kişi ters takla atar gibi yapıyor ve yarım kalıyor, bacak-
ları da açıyor ki, iyice gerizekalı gibi görünsün. Görevi, üstteki kişi 
için tabure olmak. Üsttekinin işi kolay gibi görünüyor değil mi? Hiç 
de değil. Üstteki kişi ise, nasıl yapacak bilmiyorum, penisini aşağı 
doğru erekte edecek. Bunu deneyip yuvarlanmadan ya da bir yerini 
kırmadan orgazm olabilen oldu mu, bilmiyoruz.

Yeni bir dövüş sanatı gibi görünse de, aslında kimse kimseyi de-
virmeye çalışmıyor. Kafa kola aldığınız rakibinizi, yani partnerinizi, 
tek eli üzerinde dengede tutmayı başarırsanız, kim bilir, belki siz de 
Şirinler’I görebilirsiniz…
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SONBAHAR 

DEPRESYON 
MENÜSÜ

HAZIRLAYAN: DENİZ AŞIK
deniz.asik@gzone.com.tr | twitter.com/denizasik | instagram.com/denizasik
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Yazdan sonba-
hara geçişte 
güneşin etkisini 
azaltması ile ısı 
değişimlerine 
maruz kalan 

cilt ve metabolizma, soğuk 
hava ile daha kolay mücadele 
etmek için yavaşlamaya 
başlar. Güneşin etkisi azaldığı 
için anksiyete, depresyon 
ve yorgunluk hissinde artış 
görülür. 

Havaların soğumaya başladığı 
mevsim geçişlerinde soğuk 
algınlığı, grip ve bronşit gibi 
hastalıklara yakalanma riski de 
artar.
Şikayetler artmaya ve sonba-
harın tadını kaçırmaya başlar.
Peki ne oluyor da bazılarımız 
için sonbahar bir gerileme, 
mutsuzluk sebebi olabiliyor?

Gün ışığının azalması, günler-
in kısalıp gecelerin uzaması, 
sonbahar denince akla ilk 
gelen karamsarlık, hüzün gibi 
duygu değişimleri ve yaşanan 
stresin artmasıyla çoğu insan 
depresyona giriyor. Bağışıklık 
sisteminin düşmesiyle birlikte 
soğuk algınlığı gibi hastalıkların 
çoğalması da depresyonda 
beslenmenin önemini artırıyor.

Mevsimsel depresyonu doğru 
beslenmeyle yenmek müm-
kün. Bunun yolu da halk arasın-
da ‘mutluluk hormonu’ olarak 
bilinen serotonin miktarını 
artıran magnezyum, çinko, 
triptofan ve omega 3 içeren 
yiyecekleri sık tüketmekten 
geçiyor.

Yapılan araştırmalar sebze, 
meyve ve faydalı yağlar içeren 
besinler ile beslenenlerde, 
işlenmiş ve yağlı besinlerle 
beslenenlerden yarı yarıya 
daha az anksiyete ve de-
presyon oluştuğunu ortaya 
koyuyor.

DEPRESYON VE 
YORGUNLUK 
İÇİN 
BESLENME 
ÖNERİLERİ
İnsanın en temel ihtiyacı 
beslenmektir. Vücut mak-
inasının çalışabilmesi için 
günlük 1800-2200 kalori arası 
temel gıdaya ihtiyacı vardır. 
Vücudumuzun protein, yağ, 
karbonhidrat, su, vitamin ve 
minerallere belli oranlarda 
ihtiyacı vardır.

Beyin 1.5 kg ağırlığında olup 
erişkin vücudunun %2’sini 
oluşturur. Buna karşılık beyin 
kan dolaşımındaki besleyici 
maddelerin yüzde %30’unu 
tüketir. Eğer beyin ihtiyacı olan 
spesifik besleyici maddeleri ye-
teri kadar alamazsa biyokimy-
ası değişir ve işlevleri bozulur; 
başta huzursuzluk, yorgunluk 
ve depresyon olmak üzere 
çeşitli belirtilere yol açar.

Sabah kalkıp ilk tüketimi kahve 
ile yapıyorsanız, sizi daha da 
yoruyor olabilir. 
Çoğumuz sabahları uy-
anabilmek için kahve veya 
çaya yöneliyoruz ama bu 
sebepten dolayı yorgunluğu-
muzun esas nedeni olabilir. 
Birincisi, fazla tüketildiğinde, 
kahve uyuyan metabo-
lizmanızın birdenbire aşırı 
çalışmasına yol açar. İkincisi 
ise; kafeinin dehidrasyon yani 
su kaybına neden olan etki-
sidir. Uyandığınız zaman zaten 
saatlerdir su içmediğiniz için 
su kaybı yaşamaya eğilim-
lisinizdir. Önemli olan kafeini 
ölçülü tüketmek ve dehidra-
syonu önlemek için kahvenizle 
aynı zamanda dolu bir bardak 
su içmektir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
KUVVETLENDİRİN  
C vitamini bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı en-
geller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, 
dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar 
C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir.

Her gün bir tatlı kaşığı keten tohumu yiyerek fazla kolesterolümüzü 
atıp, damarlarımızın akışkanlığını artıralım. Bağırsaklarımızın sağlıklı 
çalışmasını sağlayalım ve içerdiği omega 3 yağ asidi sayesinde 
beynimizi güçlendirelim. Keten tohumunu yoğurtla karıştırıp yersek 
aynı zamanda magnezyum da almış oluruz...

Karbonhidrat miktarı çok düşük diyetleri uzun süre yapmayın. 
Bilinçsizce yapılan bu diyetler depresyona altyapı oluşturabilir.

Asla tek düze belli gıdalarla sınırlı kalmayalım. Sonbaharla birlikte 
bol bol pırasa yiyin. Pırasa magnezyum içerdiği için; yorgunluğa, 
dalgınlığa, sinir sisteminin iyi çalışmasına iyi gelir. İçerdiği B6 ve 
folik asit sayesinde; hem kansızlığa hem de depresyona iyi gelen 
ıspanak haftada iki üç gün mutlaka buharda pişirerek sofranızdan 
eksik etmeyin. 

Tam buğday ve bol tahıl ürünleri tercih edin. Kepekli ekmek, tam 
buğday ekmeği, bol tahıllı ekmek ve ruşeymli ekmeği öğünlerde 
çeşitli zamanlarda dönüşümlü olarak bulundurun.

Sonbahar ve kış ülkemizde balık açısından bir cennet gibidir. Hafta-
da 2-3 kez mutlaka tüketmeye çalışın. Böylece serotonin miktarını 
arttıran omega 3 alımını da artırmış olursunuz. 

Süt ve süt ürünlerini menünüzde mutlaka bulundurun. Bu besinle-
rdeki kalsiyum ve B vitamininin depresyon üzerinde azaltıcı etkisi 
var.

Gün aşırı veya haftada 3-4 kez mutlaka yumurta tüketin. Yumur-
tanızın tam pişmiş olmasına özen gösterin.                         

Ara öğünlerde mutlaka muz yiyin. Magnezyum açısından zengin 
olan muz, kasların da gevşemesine yardımcı olur. Magnezyum, 
enerji metabolizmasında rol alır ve yetersizliğinde enerji metabo-
lizmasında bozukluklar meydana gelir…

Öğünlerinizde ceviz, fındık, badem, avokado, kuru incir, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler ve tam tahıllı ürünlere yer verin. Bu besinlerin 
içeriğinde yer alan magnezyum vücudunuzun enerji depolamasını 
ve kendinizi zinde hissetmenizi sağlar.

Ara öğünlerde ve gece yatmadan önce papatya ve rezene çayı 
için. Çayınıza bal ekleyin. Bu çay, serotonin düzeyini arttırıp, orek-
sin düzeyini azaltarak gevşemenize ve rahat uyumanıza yardımcı 
olabilir…
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UNSUZ BİTTER ÇİKOLATALI KEK
Fırınınızı 160 dereceye ayarlayın. Çikolatayı bıçak ile küçük parçalara ayırın. Benmari usulü çikolatayı eritin ve içine 

kremayı ekleyerek iyice karıştırın. Çikolata ve krema pürüzsüz bir hal alınca benmariden alın ve ılımaya bırakın. Mikser 
yardımıyla, 5 adet yumurta sarısını, 1 su bardağı esmer şeker ve vanilya ekstresiyle yaklaşık 5 dakika, krema kıvamına 

gelene kadar çırpın. 5 adet yumurta beyazını kuru ve temiz bir kapta tuz ile birlikte köpük köpük bembeyaz olup kabarana 
kadar çırpın.Yumurta sarısı ve esmer şeker karışımını eriyen çikolata ve kremayla karıştırın. Daha sonra bu karışıma 

yumurta beyazlarının yarısını ekleyin, karıştırın. (Karıştırma işlemini dıştan içe doğru yapmak gerekiyor. Böylelikle 
karışımı fazla sulandırmamış ve yumurtaları söndürmemiş oluyoruz. Kalan yumurta beyazını da koyup karıştırarak 

birbirine yedirin.) Çember kalıbınızın tabanına yağlı kağıt serin ve kenarları ile birlikte yağlayın.  Kelepçeli kalıp ya da düz 
çember kalıp kullanacaksanız kenarlarını alüminyum folyo ile kaplayarak malzemenin dışa taşmasını engelleyin. Karışımı 

kek kalıbına boşaltarak, 50-55 dakika 160 derecede ısıtılmış fırında, üzeri kabuk bağlayana dek pişirin. Keki fırından 
çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve kalıptan çıkartıp servis edin.

200 gr. krema 250 gr. bitter çikolata5 yumurta 
1 su bardağı esmer şeker (220 gr)

1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi1 fiske tuz
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AVOKADO VE GREYFURTLU SOMON SALATA
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Tüm sos malzemelerini bir kapta karıştırın. Salata sosundan 1 yemek kaşığı alarak 

somon filetosunu marine edin. Somonu yağlı kağıt yerleştirdiğiniz fırın tepsisine alarak pişme derecesi tercihinize göre 
10-15 dakika pişirin. Semizotu ve roka yapraklarını yıkayıp kenara alın.Taze soğanı saplarından ayırın ve yıkayıp ince ince 
kıyın. Avokadonun yarısını, greyfurtu dilimlerini ve ince kıyılmış taze soğanları yeşil yapraklar üzerine serpiştirin.Fırından 

çıkardığınız somon filetoyu salatanın üzerine yerleştirip kalan sosu dökerek servis yapın. 

100-120 gr somon fileto
1/2 avokado
1 adet greyfurt
Semizotu ve bebek roka yaprakları1-2 sap taze soğan

Sosu için:
1/2 tatlı kaşığı dijon hardal1 tatlı kaşığı bal 1/2 limon  Zeytinyağı (50 ml) / Deniz tuzu & Karabiber
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HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
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Sofralarımızdan 
eksik et-
mediğimiz, 
yaz kış ana 
yemeklerimiz 
arasında olan 

kuru gıdalar yani kuru fasulye, 
mercimek, nohut, soya, pirinç, 
bulgur ve tarhana gibi besinler, 
çok zengin protein ve enerji 
kaynaklarıdır.

Antik dönemlerde Mezopota-
myalılar, Mısırlılar, Akdenizliler, 
Macarlar, Truvalılar ve İngili-
zler tarafından da kullanılan 
baklagillerin geçmişi yaklaşık 
olarak 5000 yıl öncesine kadar 
dayanmaktadır.

Dünyada yaklaşık 13.000 
çeşidi bulunan baklagillerin 
neredeyse hepsi ama özellikle 
kuru çeşitleri protein, lif, B1, B6 
ve K vitaminleri, demir, çinko, 
magnezyum, potasyum açısın-
dan çok besleyicidir. Kırmızı et, 
kümes hayvanları ve balıktan 
sonra en çok protein içeren 
gıdalardır. Özellikle mercimek 
ve fasulye çeşitleri selenyum, 
fosfor, kalsiyum ve folat da 
içerir.

Çoğumuzun beslenmesinde 
genellikle eksik kalan folik asit, 
bakır, demir ve magnezyum 
açısından kuru baklagiller ze-
ngin gıdalardır. Baklagiller özel-
likle hiç et tüketmeyen veya 
az tüketen insanlar tarafından 
bolca tüketilmelidir. Özellikle 
kuru fasulye zengin demir 
içeriği ile sıklıkla kadınlarda ve 
et yemeyenlerde görülen demir 
eksikliğine karşı etkilidir.

Özellikle kış aylarında vücudu-
muzu hastalıklara karşı zırh 
gibi koruyan kuru gıdalar, etten 
sonra en çok proteine sahip 
besin öğesidir. Et kadar protein 
içerip etten ucuz olması da bir 
diğer tercih sebebidir.

Kuru gıdalar pişirilmeden önce 
4-5 kere yıkanarak kaynatılmalı 
ve içerisinde bulunan B vita-

mininin ölmemesi amacıyla 
aynı suyla pişirilmelidir. Ayrıca 
pişerken de mutlaka köpükleri-
nin alınması gereklidir. 

BAKLAGİLLERİ 
SAKLAMA 
KOŞULLARI
Baklagiller rutubet ve nemden 
uzak alanlarda saklanmalıdır. 
Aksi takdirde besin değerler-
ini kaybederek bayatlamaya 
başlarlar. 

Satın alınırken de taze olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. 
Bunun için ise; baklagil taneleri 
kırıldığında mat ve unlu gibi-
yse tazedir, ortalarında şeffaf 
bir daire görünümü varsa 
bayatlamış demektir. 

FAYDALARI
KURU FASULYE
Sinirleri güçlendirir, protein 
bakımından zengindir ve 
vücudumuza bok miktar-
da kalori verir. Bulgur pilavı 
ile yenildiği zaman protein 
değeri daha fazla artmaktadır. 
Çalışan insanları için çok 
yararlıdır.

MERCİMEK
En çok demir ihtiva eder, kanı 
çoğaltır, anne sütünü artırır.
Sinirlerinizi kuvvetlendirir, 
İçeriğinde bol miktarda fosfor 
vardır, bağırsaklarınızı yu-
muşatır

NOHUT
İdrar yolunu temizler, vücudu-
muzdaki üre asidi ve aşırı 
miktardaki yemek tuzunu 
idrar yoluyla dışarı atar. Mid-
eyi kuvvetlendirerek iştahınızı 
açar. İçeriğinde bol fosfor, B 
vitamini ile proteini olduğu 
için beyninizi ve sinirlerinizi 
dinlendirir. Omurilik felçlerine 
yararlıdır, omurilik iltihabının 
önlenmesinde kullanılabilir ve 
kireçlenmelere iyi gelmektedir.
Anne sütünün artmasında da 

rol alır.

PİRİNÇ
Vücudunuzun kuvvetli olmasını 
sağlar, hipertansiyonu olan-
lar için ilaç görevi görür. Üre 
asidinin dışarıya aktarılmasın-
da rol alır. Sağlam bir enerji 
kaynağı olan pirinç, kirpik, saç 
ve kaşlarınızı uzatır. Kabuğu 
çok soyulmadığı takdirde 
olabildiğince fazla B vitaminine 
barındıran bir besindir.

BARBUNYA
Protein, lif ve karbonhidratın 
yanı sıra E vitamini, demir, 
kalsiyum ve çinko için iyi bir 
kaynaktır. E vitamini sağlıklı bir 
cilt ve hücre gelişimi için ger-
eklidir.  Çinko da cilt lekelerinin 
oluşumunu engeller, pürüzsüz 
bir cilde sahip olmamızı sağlar. 
Barbunya yemeğine eklenen 
bir tutam maydanoz içerdiği C 
vitamini ile barbunyada bulu-
nan demirin emilimini kolay-
laştırır.

BAKLA
B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin 
yanı sıra magnezyum, demir, 
kalsiyum ve potasyum içerir. 
Böbrek sağlığını korur taş ve 
kum oluştuğunda vücuttan 
atılmasını kolaylaştırır.

BÖRÜLCE
Kuru tüketilirse tazesine göre 
çok daha fazla protein içerir.
-B1 vitamini ve Karoten depo-
sudur. Ayrıca fosfor, kalsiyum, 
demir ve potasyum içerir.

BULGUR
Ham maddesi buğday olan 
bulgur pirinçten çok daha bes-
leyici bir besin maddesidir. 

Buğdayın besin öğelerinden 
olan çinko, kepek, krom ve 
magnezyum doğal olarak 
bulgurun içerisinde de yer 
almaktadır. Ayrıca bunlara ek 
olarak selenyum, fitatlar ile 
B12 haricinde ki tüm B vita-
minleri bulgurda bulunmak-
tadır. Lif açısından da oldukça 

zengindir. Folik asit içeriği 
sayesinde bebekler ile hamilel-
erin folik asit ihtiyaçlarını en 
üst düzeyde karşılayabilmek-
tedir. 

TARHANA
Vitamin ve mineral açısından 
oldukça zengin olan tarhana 
çorbası, buğday unu, süzme 
yoğurt, maya, domates, biber, 
soğan, sarımsak ve çeşit-
li baharatların birbirleriyle 
harmanlanmasından sonra 
kurutulmasıyla elde edilen 
oldukça besleyici ve lezzetli 
bir çorbadır. 1 /7 günlük 
mayalama sonucu elde edilen 
tarhana yaş sınırı olmadan her 
neslin rahatlıkla tüketebileceği 
bir besindir. Kalsiyum, çinko 
ve demir minerallerini içinde 
barındırır. 

100 gr toz tarhanada 14,1 gr 
protein, 58,8 gr karbonhidrat ve 
3,9 gr yağ, 78 mg kalsiyum, 0,5 
mg demir bulunur.  İyi bir pro-
tein, kalsiyum, A vitamini, B1 
vitamini, B2 vitamini ve likopen 
kaynağıdır. Diyabet, hiper-
tansiyon ve obezitenin tıbbi 
beslenme tedavisinde glisemik 
indeksinin beyaz ekmekten 
düşük olması ve doyurucu 
özelliğinin fazla olması nedeni-
yle tavsiye edilen bir besindir.
Yoğurt tüketemeyen kişiler 
ve bebeklerin beslenmesinde 
çok iyi bir alternatiftir. Ayrıca 
tahılların fermentasyonu sonu-
cu oluşan tarhana probiyotik 
özellikte bir besindir.

Kurutulan besinlerde C vita-
mini yok denecek kadar azdır 
bu nedenle tarhana da sofrada 
salata vb. C vitamininden ze-
ngin besinlerle birlikte tüketil-
irse besleyici değeri artar.

Ayrıca su yerine sütle pişir-
ilen tarhana, besinsel değeri 
oldukça yüksek, yeterli ve ideal 
bebek ek besinidir.
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Cocukluğunda 
veya gençlik 
döneminde 
suçiçeği 
hastalığını 
geçirmiş 

olan bütün bireyler hayat-
larının geri kalan döneminde 
zona hastalığına yakalan-
ma olasılığına sahiptir. Eğer 
geçmişte suçiçeği geçirilmedi-
yse bireyin zona hastalığına 
yakalanma şansı yoktur. Her iki 
rahatsızlığa da Varicella-Zos-
ter adındaki virüs sebep olur. 
Suçiçeği geçiren kısa bir süre 
sonra tamamen iyileşir; fakat 
virüs vücuttaki sinir uçlarına 
yerleşir ve sinir ucunda uyku 
halinde ömür boyu kalır. Bazı 
bireylerde virüs ömür boyunca 
hiç aktif hale geçmeden uyku 
halinde kalabilir, bunun aksine 
bazı bireylerde ise virüs tekrar 
aktif hale geçer ve deride kişi-
ye büyük acı veren döküntülere 
sebep olur. Bu belirtileri 
gösteren hastalığa zona adı 
verilir. Bu döküntüler genellikle 
vücudun sadece tek bir bölge-
sinde görülür.

Günümüzde suçiçeği ve zona 
hastalığına karşı geliştirilmiş 
aşılar mevcuttur. Ülkemizde 
suçiçeği aşısı yeni doğan 
bebeklere 12. ayın sonunda, 
zona aşısı ise 65 yaş üstündeki 
bütün bireylere ücretsiz olarak 
uygulanmaktadır. Aşı yaptırma 
oranının özellikle yaşlılarda 
düşük olması nedeniyle ülke-
mizde zona hastalıkları çok sık 
görülmektedir. Zona hastalığı 
genel olarak yaşlı bireylerde 
görülür. Hastalık son derece 
acılıdır; ama iki ila dört hafta 
içerisinde tamamen iyileşir 
ve vücutta herhangi bir kalıcı 
hasar bırakmaz.

Zona hastalığı genellikle göğüs 
bölgesinde görülür. Göğse ek 
olarak bazen kollarda, sırt-
ta hatta göz ve kulakta bile 
görülebilmektedir. Göğüste 
görülen zona hastalığı göğüs 
kafesinde büyük bir acıya 
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ZONA
DERİDEKİ DÜŞMAN

sebep olur. Bu acı bazen 
kişinin kalp krizi geçirdiğini 
zannetmesine yol açabilir. 
Zona hastalığının kalp kriziyle 
karıştırılması deride lezyonlar 
oluşmadan önce ağrı oluşma-
ya başladığından dolayıdır.

ZONA 
HASTALIĞININ 
NEDENLERİ 
NELERDİR?
Yazının başlangıcında Zona 
Hastalığı geçirebilmek için 
geçmişte suçiçeği geçirilmesi 
gerektiği söylenmişti. Ama 
bazı bireyler geçmişte 
suçiçeği geçirse bile 
ileride zona hastalığına 
yakalanmamaktadır.
Bağışıklık sisteminin zayıf 
olması, yaşlanma ve stresli 
yaşam tarzı gibi nedenlerin 
daha önce suçiçeği 
hastalığını geçiren kişilerde 
zona hastalığına yol açtığı 
düşünülmektedir.
Suçiçeği geçiren her on 
kişiden ikisinde ileriki 
yaşlarda zona hastalığı 
görülmektedir. Almanya’da 
her yıl 400.000 kişi zona 
hastalığına yakalanmaktadır. 
Zona hastalığı genellikle 
ileriki yaşlarda görülmektedir. 
Bağışıklık sisteminin 
zayıflamasının buna yol açtığı 
düşünülmektedir.

ZONA 
HASTALIĞI’NIN 
VÜCUTTAKİ 
ETKİLERİ 
NELERDİR?
Vücutta kaşıntıya yol 
açan kabarcıklar oluşur. 
Bu kabarcıklar enfeksiyon 
kapmaya çok açıktır. Bu 
yüzden yara olan yerlerde 
bakteri kaynakla enfeksiyon 
gelişme riski oldukça yüksektir. 
Cildi hassas olan kişilerde 
zona hastalığı iyileştikten 

sonra ciltte izler kalabilir veya 
ton farklıklarına rastlanılabilir.
Zona hastalığı eğer alında 
görülürse hastalık kornea 
ve göze sıçrayabilir, zona 
hastalığının tuttuğu sinire göre 
bazı durumlarda yüzümüzü 
hareket ettiren kaslarda ve 
kulakta geçici işlev kayıpları 
yaşanabilir. Bu etkiler 
zona hastalığı iyileştikten 
sonra tamamen ortadan 
kaybolmaktadır.
Bağışıklık sistemi zayıf olan 
kişilerde zona hastalığı akciğer, 
beyin ve karaciğerde nadiren 
de olsa ciddi rahatsızlıklara yol 
açabilir. Su çiçeği’nin aksine 
Zona hastalığı hamile kadınlar 
için herhangi bir risk teşkil 
etmez.

ZONA 
HASTALIĞININ 
TANISI NASIL 
KONULUR?
Genellikle deride oluşan 
kabarıklıklar egzama ile 
karıştırılır. Bu durum doktora 
gitmeyi geciktirdiğinden dolayı 
zona tanısı konulması çoğu 
zaman gecikir.
Hastalığın ilk evrelerinde tanı 
konulması zordur; çünkü 

deride kabarıklıklar oluşmadan 
önce acı başlar. 
Tanı koymak için fizik 
muayene çoğu zaman yeterli 
olur. Zona hastalığından emin 
olunamayan nadir durumlarda 
ise kabarıklık olan bölgeden 
alınan vücut sıvısı laboratuvara 
gönderilir ve sıvıda virüs olup 
olmadığı teyit edilir. Çoğu 
durumda zona hastalığı 
olsa bile test negatif sonuç 
verir. Bazı ileri durumlarda 
kanda bulunan özel yapıların 
aranması gerekebilir.
Zona Hastalığında korunmak 
için yeni doğan bebekler 
mutlaka su çiçeğine karşı 
aşılanmalıdır ve 65 yaşın 
üzerindeki bireylere zona aşısı 
uygulanmalıdır.

TEDAVİ SÜRECİ
Zona hastalığı vücutta 
dayanılması güç ağrılara 
sebep olabilen bir hastalıktır. 
Bu yüzden tedavide genellikle 
parasetamol içeren ağrı 
kesiciler ve aspirin kullanılır. 
Bazı durumlarda cilde 
uygulanan ağrı kesici kremler 
de tedavi için kullanılabilir. 
Antiseptik losyonlar ve ciltteki 
kaşıntıyı azaltan kremlerin 
kullanımı derinin enfeksiyon 
kapma riskinin azaltılması 

açısından çok önemlidir. Bu 
krem ve losyonların çoğu tanin, 
çinko, mentol veya polidakonol 
içerir. Zona Hastalığı’na 
virüsler yol açsa da genellik 
tedavide antiviral ilaçlar 
kullanılmaz; çünkü antiviral 
ilaçların zona lezyonlarının 
iyileşme sürecinde anlamlı 
bir etkisi yoktur. Eğer kişi 50 
yaşın üzerindeyse ve zayıf bir 
bağışıklık sistemine sahipse, 
zona lezyonları çok büyük 
bir alanı kapsıyorsa, baş ve 
boyun etkilenmişse hastalık 
yüksek komplikasyon riski 
taşır.  Bu gibi durumlarda 
antiviral ilaçlara başvurulabilir. 
Lezyonların ortaya çıkısından 
sonra ne kadar kısa süre 
içerisinde antiviral ilaç 
kullanımına başlanırsa, 
antiviral ilaçların etikisi o kadar 
güçlü olur. Bu yüzden antiviral 
ilaç kullanımına ilk 72 saatte 
başlanılması çok önemlidir. 
Çok ileri durumlarda tedavi 
için damardan ilaç verilmesi 
gerekebilir. Zona Hastalığı 
çoğu zaman kendiliğinden 
düzelen bir hastalıktır bu 
yüzden uygulanan tedavilerin 
artı ve eksileri çok da açık 
değildir. Bu konuda yapılan 
farklı çalışmalar farklı sonuçlar 
vermiştir.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Ekim 2016 |  S130


