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EDİTÖRDEN
MURAT RENAY - YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dile kolay, 
GZone sizlerle 
buluşalı tam 
2 sene oldu. 
Bu 25 sayıda 
ve websitemiz 

gzone.com.tr’daki amacımız 
hep aynıydı: Sadece LGBTİ 
bireylere değil mümkün 
olduğunca daha çok insana 
ulaşmak.

Ne yazık ki bu konuda tutulan 
güvenilir bir istatistik yok 
ancak gördüğümüz rakamlara 
ve aldığımız duyumlara göre, 
Türkiye’nin en çok okunan, 
aylık yayın yapan dijital 
dergisiyiz. Ve bunu da sadece 
dijitalde yer alarak, kendimizi 
bu mecrada var ederek 
başardık.

GZONE 
2 YAŞINDA!

Bu bir böbürlenme yazısı 
değil ancak günümüzün dijital 
dünyası ve sosyal medyasında 
ortada olan bir gerçek var; Ne 
yaptığın kadar ne kadar çok 
kişiye ulaştığın da önemli. 
Bugüne kadar ana akıma uzak 
duran LGBTİlerin her ay özenle 
hazırladığımız kapak çekimleri 
ve röportajlar sebebiyle daha 

görünür olmasına katkımız 
olduğu için çok mutluyuz.

2.Yaş sayımızda, bizler gibi 
durmadan çalışan ve farklı 
alanlarda işler üreten 5 isme 
yer verdik. Arman, Emre 
Erdemoğlu, Meriç Mekik, Mert 
Davran ve İlay Erkök. Kimisini 
belki ilk kez tanıyacaksınız 

ama şundan emin olabilirsiniz 
ki hepsi işlerini aşkla yapıyor. 

“Erkek pop star gay dergisine 
soyunmaz” algısının çoktan 
yıkıldığını düşünen yapımcılar 
ve şarkıcıların olduğunu 
görmek gurur verici. 2.Yaş 
kapağımızda yer alan genç 
şarkıcı Arman, hem açık 
fikirliliği hem cesareti hem de 
Türkçe müziğe kattığı yeni renk 
ile eminiz çok dikkat çekecek. 
Arman’ın 15 Eylül’deki Love 
Dance Point’te yapılacak 
“Sheeps Of The Rainbow” 
partisinin konuklarına da güzel 
bir sürprizi var.  
GZone ikinci yaşını “#gzone2” 
hashtagiyle önümüzdeki ay 
boyunca yapacağı partilerle 
kutayacak. 15 Eylül’de Love 
Dance Point’teki partinin 
hemen ardından 22 Eylül’de 
GZone’un her ay 5 Cocktails & 
More’da yapacağı “5G Disco” 
partilerinin yenisi var. Ekim’in 
ilk haftasında da daha büyük 
bir süprizimiz olabilir.

Hazırsanız, sadece 
röportajlarımız değil ilgi çekici 
dosyalarımızın, müziğin, 
sinemanın, modanın ve 
hayatın kendisinin dolu dolu 
yer aldığı yeni sayımızın 
sayfalarını çevirmeye başlayın.

Hayatınızın yeni sezonu 
mutluluklarla ve başarıyla 
dolsun. 
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HABERİNİZ OLSUN
DAHA FAZLA HABER İÇİN HER GÜN GZONE.COM.TR ADRESİNİ ZİYARET EDİN!

AYTA SÖZERİ’NİN 
OYNADIĞI REHA 
ERDEM FİLMİNE 
VENEDİK’TEN JÜRİ 
ÖZEL ÖDÜLÜ
73. Venedik Film Festivali’nde, 
Türk sinemasının usta 
yönetmenlerinden Reha 
Erdem’in çektiği ‘Koca Dünya’ 
(Big Big World) filmi, Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü.

Venedik’in Lido 
Yarımadası’nda 
gerçekleştirilen dünyanın 
en eski sinema festivalinde 
önceki akşam ödül töreni 
düzenlendi.
‘American Beauty’ ve 
‘Skyfall’ gibi filmlerin ödüllü 
İngiliz yönetmeni Sam 
Mendes’in başkanlığını 
yaptığı jüri, festivalin ‘Yeni 
Ufuklar’ dalında gösterilen, 
yönetmenliğini Reha 
Erdem’in yaptığı ve iki gencin 
hikayesinin anlatıldığı ‘Koca 
Dünya’ filmini ödüllendirdi. 
Dünya prömiyerini, Venedik 
Film Festivali’nde yapan, 
başrollerinde Ecem Uzun 
ve Berke Karer’in oynadığı 
film, Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. Ödülünü alan 
yönetmen Erdem, kendilerini 
bu ödüle layık gören jüriye 
teşekkür etti. Koca Dünya’nın 
Türkiye gösterimi ise Adana 
Film Festivali’nde yapılacak.
Trans oyuncu Ayta Sözeri de 
Koca Dünya filminin oyuncuları 
arasında yer alıyor.

İTALYA’DA SOKAKTA MASTÜRBASYON YAPMAK SERBEST
İtalya Yüksek Mahkemesi,  sokakta mastürbasyon yapmanın, reşit olmayan kişiler önünde olmadığı 
sürece yasak olmadığı kararını verdi. 

İtalya’nın Catania şehrinde, geçtiğimiz Mayıs ayında 69 yaşında bir erkeğin sokakta mastürbasyon 
yaparken yakalanıp, çıkartıldığı mahkemede 3 ay hapis ve 3.000 Euro’luk para cezasına çarptırılması 
sonrasından, avukatı aracılığı ile Yüksek Mahkeme’ye başvurması sonucunda gelişen olayda, Yüksek 
Mahkeme ise bunun bir ihtiyaç olduğunu ve reşit olmayan bireyler önünde olmaması durumunda suç 
olmayacağı kararını verdi. Yüksek Mahkeme’de üç hakim tarafından incelenen dosya sonucunda varılan 
suçsuzluk kararı sonrasında üç ay hapis cezası yatan 69 yaşındaki mastürbasyon zede birey Catania 
mahkemesine karşı dava açarak, üç ay suçsuz yere hapiste yatması karşılığında 30.000 Euro talep etti.
Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada ise, halka açık bir yerde, reşit olmayan bir birey 
önünde mastürbasyon yapılmasının cezasının dört buçuk yıl hapis olacağı söylendi.
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HOMOFOBİK DIGITURK BU KEZ DE “CAROL”U MAKASLADI
Daha önce “How To Get Away With Murder ” ve “Grey’s Anatomy” dizilerindeki eşcinsel öpüşme 
sahnelerini sansürleyen Digiturk, bu kez de geçtiğimiz senenin ve 2000’lerin en iyi filmleri arasında 
gösterilen “Carol” filmindeki lezbiyen yakınlaşma sahnelerini sansürledi.

Todd Haynes’n yönettiği 2015 tarihli filmi “Carol” iki kadının aşkını anlatan ve sinema tarihinde lezbiyen 
aşkı en iyi yansıtan filmlerden biri. Cate Blanchett ve Rooney Mara’nın başrollerini paylaştığı film, bu 
aralar Digiturk’ün sinema kanallarında yayınlanmakta.

Oscar Ödülleri’nde 6 dalda aday olan “Carol” filmine, 13+ yaş uyarısı ile gece 22.00’den sonra yayına 
girmesine, filmdeki lezbiyen yakınlaşmanın soft sevişme sahnelerinden ibaret olmasına rağmen 
Digiturk tarafından özellikle eşcinsellere uyguladığı meşhur sansür uygulandı. Filmin Digiturk’te 
yayınlanan versiyonunda yaklaşık 7 dakikası sansüre kurban giderek filmin bütünlüğü bozuldu.

Pay-Tv yani paralı bir yayın olan Digiturk, ona para ödeyen izleyicilerine saygısızca davranarak filmleri 
sansürlemeye devam etmesine rağmen aynı platformdaki erotik kanallarında heteroseksüel cinsel 
ilişkiyi sansürsüz olarak izleyicilerine ulaştırmaya devam etmekte. “YE, DUA ET, SEV” 

KİTABININ YAZARI 
LEZBİYEN OLDUĞUNU 
AÇIKLADI
“Ye, Dua Et, Sev” adlı kitabın 
yazarı Elizabeth Gilbert, en iyi 
arkadaşı ile ilişkisi olduğunu 
açıkladı.

2008 yılında yayınlanan ve 
New York Times’ın En Çok 
Satanlar listesinde 199 
hafta kalan “Ye, Dua Et, Sev” 
kitabının yazarı Elizabeth 
Gilbert, Facebook sayfası 
üzerinden resmi olarak en iyi 
arkadaşı Rayya ile bir ilişkisi 
olduğunu duyurdu. Rayya’ya 
pankreas kanseri teşhisi 
konulmasının ardından hep 
yanında olan Gilbert, zamanla 
kendisine karşı arkadaşlıktan 
öte duygulara kapıldığını ve 
aşık olduğunu dile getirdi.

ISTANBEAR FESTİVALİ BAŞLIYOR!
Batı Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’nun büyük ayı buluşması ISTANBEAR FESTİVALİ 16, 17, 18  Eylül 
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Festivalin resmi açılışı 16 Eylül 2016, Resmi olmayan açılış 
15 Eylül 2016 olacak.  Hamam ve Tekne etkinliği hariç bütün etkinliklere giriş ücretsiz.

Festivalin resmi barı ve buluşma noktası etkinlik boyunca Boş Zamanlar Pub – Bar olarak belirlendi.
Festival mekanları, mekan haritası, programı, biletleri ve diğer bütün detayları için İstanbul Ayıları’nın 
sosyal medya hesaplarını ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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MÜZİK KUTUSU

BRITNEY SPEARS
GLORY
PUAN: 4/5
84 doğumlu biri olarak 
biz Britney ile beraber 
büyüdük. Hemen hemen eş 
zamanlarda seksi olmayı 
öğrendik, aklımızı kaybettik, 
zirveden düşüp saçmaladık 
sonra toparladık falan. 
Göründüğünden daha akıllı 
ve hep bir parça gizemlidir 
o, saçları ise her zaman 
harika görünür. Dolayısıyla 
sevabıyla günahıyla, meşhur 
playback konserleriyle bile bir 
kız kardeştir, candır Britney 
benim için. 3 yıl önceki 
albümü “Britney Jean”in 
ağzımızda bıraktığı kekremsi 
tadın farkında olan şarkıcı 
elektronik dans müziğinden 
uzak durarak ve daha yetişkin-
pop olarak nitelendirilebilecek 
bir sounda yüzünü dönerek 
uzun yıllardan sonraki en iyi 
albümünü çıkarmış bulunuyor. 
Yetişkin derken Britney’nin 

sıkıcılaştığını zannetmeyin. 
Şöyle düşünün; “Glory” Brit’in 
muazzam albümleri “In The 
Zone” ve “Blackout”un aşk 
çocuğu gibi, ama bu çocuğun 
tüm sivrilikleri Britney ve ekibi 
tarafından profesyonelce 
törpülenmiş. Evet, arada 
birkaç tane yanlış dokunuş 
var (midesi bulanıyormuş 
gibi söylediği striptiz şarkısı 
“Private Show” ve ska’ya 
ucundan kıyısından bile 
bulaşmaması gerektiğini 
gösteren “Love Me Down” 
gibi) ama albüm nefis açılış 
şarkısı “Invitation” itibariyle 
seks odaklı atmosferini o 
kadar sağlam yaratıyor ki size 
sadece kendinizi Britney’nin 
serin sularına bırakmak 
düşüyor. İlk tekli olarak seçilen 
G-Eazy eşlikli “Make Me…”, pek 
tatlı ve romantik söylediği orta 
tempolu ballad “Man On The 
Moon”, Selena Gomez kalemi 
“Just Luv Me”, nefis reggae 
(ve albüm favorim) “Slumber 
Party”, gitarı ve basıyla 
havasından ölecek Latin 
güzeli “Change Your Mind 
(No Seas Cortés)” ve baştan 
sona Fransızca söyleyerek 
tuhaflıkları konusunda bizi 
yine yanıltmadığı elektronik 
kapanış “Coupure Électrique” 
şarkıcının her daim sorgulanan 
zevki konusunda gayet net 

cevaplar veriyor. Britney 
ile kudurmak isteyenler de 
unutulmamış elbette; albümün 
göbeğindeki ikili “Clumsy” ve 
“Do You Wanna Come Over?” 
ile sona doğru gelen öforik 
bonus “If I’m Dancing” bu 
görevi albümün ruhuna ihanet 
etmeden yerine getiriyor. 
Aynı Rihanna gibi, Britney de 
kendinden beklenmeyen bir 
hamle ile hit diye bağırmayan 
ama oldukça sağlam bir 
albümle geri dönüş yapıyor. 
Aferin kızıma

FRANK OCEAN
BLOND
PUAN: 4.5/5
2012 tarihli “Channel Orange” 
o kadar iyi bir albümdü ki 
sonrasında Ocean’ı ‘r&b 
müziğin kurtarıcısı olarak’ 
gören ciddi bir kitle oluştu. Bir 
de ilk aşık olduğu kişinin bir 
erkek olduğunu açıklamasının 
ardından tüm LGBT (ve haliyle 
müzik) camiasının desteğini 

HAZIRLAYAN: MERT BELL
mert.bell@gzone.com.tr | twitter.com/mertbell |  instagram.com/mertbell

alarak bu genç yaşında kült 
sanatçı mertebesine erişti 
Ocean. Siyahilerin camiasında 
böylesine açık yürekli olmanın 
ne kadar riskli olduğu söylenir 
durur ama gördüğünüz gibi 
kendisinin başına kötü bir şey 
gelmedi, çizdiği sakin profile 
rağmen hem popülerliği 
hem de müzisyenliğine olan 
saygı arttı. Ocean’ın müziği 
melodinin gücünden hiç 
vazgeçmemesi bir kenara 
etkisini esasen yazdığı 
sözlerde tüm bocalamalarını, 
kalp kırıklıklarını anlatış şekliyle 
dinleyicisini sarsmasından 
alıyor. Rüyamsı ve içine 
girmesi başta pek kolay 
olmayan, amorf şarkılarında 
bu kez gittikçe daha fazla 
tanınan biri olurken hayatını 
ve gönül işlerini nasıl idare 
edeceğinin krizini yaşıyor 
şarkıcı. Açılıştaki ilk tekli olarak 
seçilen uğultulu “Nikes”de 
durum aşktan çok herkesin 
ondan beklentileriyle ilgili 
gibi görünüyor ama karşılıklı 
duyguların bir türlü ifade 
edilemediği gitar şarkısı 
“Ivy” ve Beyoncé’nin kutsal 
vokallerini armağan ettiği, eski 
sevgilinin minnetle anıldığı 
“Pink+White” ile albüm esas 
meselesine hızla geliyor. 
Müzikal olarak (kakafonik 
“Pretty Sweet” hariç) 
olabildiğince az ses kullanmayı 
seven Ocean zaman zaman 
daha karanlık noktalara gidiyor 
(kilise orglu ayrılık şarkısı 
“Solo” ya da so low?) ya da 
yaz mevsimi hüzünlerini en 
içli (çocuksu?) yorumuyla 
kalbinize saplayıveriyor (en 
sevdiklerimden “Self Control”). 
Kendisinin ille de güçlü 
nakaratlar yazmak gibi bir 
endişesi olmadığını biliyoruz 
ama albümün orta yerindeki 
muhteşem “Nights”in 
tepesinde mor neon ışıkları 
ile “hit” yazdığını belirtmek 
lazım. Beatles sample’lı 
“White Ferrari” ise albümün 
tüm duygusal karmaşasının 
sakin bir çözümü gibi eski 
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sevgiliye ve aşkın ilk saf haline 
bir güzelleme niteliğindeyken 
bu noktadan itibaren son 
3 şarkıda albüm birazcık 
sarkıyor. Hoş, Ocean bunun da 
farkında muhtemelen çünkü 
son şarkı “Futura Free”de bize 
şarkıyı değiştirebileceğimizi 
dahi söylüyor. Biz de 
değiştirsek bile bunu yalnızca 
albümün başına dönmek için 
yapıyoruz.

LADY GAGA
PERFECT ILLUSION
PUAN: 4/5
2013 yılında hem Britney, 
hem Gaga hem de Katy Perry 
albümleri çıkmış bu üçlünün 
rekabetinden (hiç istemesem 
de) en karlı Perry çıkmıştı. 
“Britney Jean” gerçekten zayıf 
bir albümdü, “ARTPOP”un 
ise sorunu başkaydı. Fazla 
zorlama, cilalı bir paket vardı 
ve etkiye tepki olarak dinleyici 
bu kasıntı tavır karşısında 
kasıldı ve paketi açmak 
istemedi. Neticede içindeki 
iyi şarkılara rağmen (“Sexxx 
Dreams” gibi) albüm sınıfı 
geçemedi. Hatasından ders 
çıkarmış gibi görünen Gaga, 
çıkacak albümünün ilk teklisi 
için “ARTPOP” sularından 
uzaklaşıp “Born This Way”e 
yüzünü dönmüş. Mark Ronson, 
Kevin Parker ve Bloodpop 
ile beraber yaptığı “Perfect 
Illusion” Gaga’nın vokal 
kabiliyetlerini yine kusursuzca 
sergilediği, elektrogitarların 
cayır cayır yandığı ama ilk tekli 
olmak için yeterince güçlü bir 
nakarata sahip olduğuna emin 
olamadığım iyi bir disko rock 
şarkısı.

EMİRHAN CENGİZ FT. 
BETÜL DEMİR
HACIYATMAZ
PUAN: 3/5
Bu şarkının yaratıcıları ve 
yorumcusu ile ilgili hiçbir 
önyargım yok. Sude Bilge 
Demir zaten piyasada 
senelerdir olan bir şarkı yazarı 
ve bir sürü hatırda kalan 
şarkısı var. Betül Demir de 
sesi fazlasıyla iyi olan bir 
yorumcudur. “Hacıyatmaz” 
ise hit olmasa da asla kötü 
denemeyecek bir şarkı. 
90’lardaki hareketli Bendeniz 
şarkılarını anımsattığı 
söylenebilir. “E neye takıldın?” 
diyorsunuz. Bu şarkının 
pazarlanış şekline takıldım. 
Emirhan Cengiz kimdir 
acaba? Betül Demir ve birkaç 
kişiyle daha yaptığı şarkılar 
dışında nasıl bir deneyimi 
var ki kendini prodüktör/
aranjör olarak öne atabilecek 
cesareti buluyor? Ortada sanki 
muazzam ve kendine has 
bir Emirhan Cengiz soundu 
vardı da mı ‘featuring’li bir 
tekli çıkarması gerekiyordu? 
Anlam vermekte ciddi şekilde 
zorlanıyorum bu cesareti, hem 
aranjörlerdeki hem de onları 
pışpışlayanlardakileri.

EMRAH KARADUMAN 
FT. ALEYNA TİLKİ
CEVAPSIZ ÇINLAMA
PUAN: 1.5/5
Gelelim bir başka anlamsız 
özgüven patlamasına. Emrah 
Karaduman’ın sorunu ise 
kendine has bir tarzı bulmuş 
olup bunu defalarca aynı 
melodilerle bize satmaya 
çalışmasında ve bu serüvende 
geldiği son nokta; uzun 
zamandır dinlediğim en kötü 
şarkılardan biri olan “Cevapsız 
Çınlama”. Daha önce yaptığı 
birçok şarkıdan kes yapıştır 
olması bir kenara, İrem 
Derici’ye söylettiği “Nerden 
Bilecekmiş” ile aynı nakarata 
sahip olan bu şarkı maalesef 
çok daha vasat sözlere 
ve bir yorumcuya sahip. 
Karaduman’ın aranjelerinde 
genelde var olan o doludizgin 
his de kesik kesik devam eden 
bir tempoya yerini bırakınca 
bestenin arabeskliği de iyice 
ortaya çıkmış ve ne tarafından 
tutmak istesem elimde kalan 
bir şey çıkmış ortaya. Lütfen 
bu arkadaşlar yaptıkları işleri 
önce çevrelerine (bilhassa 
bağımsız kulaklara) bir 
dinletsin lütfen.

TUĞBA YURT
GÜÇ BENDE ARTIK
PUAN: 3.5/5
İrem Derici’nin başlattığı 
‘albümüm çıkana kadar tekliler, 
EP’ler ile yerimi sağlama 
alayım’ politikası akıllıca ve 
karlı, haliyle bu furyadan 
nasibini alan isimler oldu. 
Bunlardan bir tanesi olan 
Tuğba Yurt nihayet bu Alper 
Narman – Onurr şarkısı ile 
radarıma girmeyi başardı. 
“Güç Bende Artık”, kadın 
yorumcularla kimyaları pek 
tutan ikilinin Yurt’a yaptığı 
bir güzellik, kıyak olarak 
değerlendirilebilir. Yurt’un 
sorunu gayet sağlam 
bir sese ve fiziğe sahip 
olmasına rağmen şu ana 
kadar söylediği tüm şarkılar 
ile herhangi bir karakter 
ortaya koyamamasındaydı. 
Dolayısıyla, ses benzerliği 
nedeniyle belki, ben 
onu “küçük Lara” olarak 
görüyordum. İlk kez bu 
şarkıyla Yurt’un gelecek vaat 
ettiğini düşünüyorum. Şarkının 
Osman Çetin tarafından 
yapılan aranjesi fena 
olmamakla beraber esasen 
Emrah İş’in yaptığı kuduruk 
remixe kulak verin derim.
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NAZAN ÖNCEL
SAKİN OL ŞAMPİYON
PUAN: 3/5
İlk dinlemenin sonunda 
suratımda memnuniyetsiz 
bir ifadeyle ‘en azından 
“Aşkitom”dan iyi’ demiştim. 
Ama yine de koca bir Nazan 
Öncel külliyatını (hele ki 
ilk yarısını) hatırlayınca 
hayıflanmadan hatta 
debelenmeden duramıyorum. 
Yıllar geçtikçe gündemi 
yakalama arzusunun nasıl 
daha kuvvetli hale geldiğini 
anlamaya çalışıyorum ama bir 
yandan zerafetle yaşlanmaya 
da inanıyorum. Nazan Öncel 
bu EP’deki vasat ötesi şarkı 
“Madalyon”un şarkıcısı 
olmamalı artık, öyle bir dandik 
düzenleme ile dinleyiciye 
pazarlanmamalı “Göç”ün ve 
“Sokak Kızı”nın yaratıcısı. 
Hatta “Sakin Ol Şampiyon”u 
da kendisi söylememeli, 
bir başkasına vermeli belki, 
bilemiyorum. İronik bir şekilde 
ismi “Industrial Pop version” 
olup popa en uzak duran 
karanlık aranje bir parça 
sakinleştirmeyi becerdi beni bu 
EP ama Öncel’in gidişatı beni 
endişelendiriyor yazık ki.

AH! KOSMOS FT. 
MABEL MATİZ
MAVİ
PUAN: 5/5
Geçen yılın en iyi albümü 
“Gök Nerede”yi yapan Mabel 
Matiz’in bir sonraki hamlesini 
merak edenlere ilk cevabı, Ah! 
Kosmos (ya da Başak Günak) 
ile beraber kotardığı ve geçen 
yıl kaybettiğimiz Boysan 
Yakar, Zeliş Deniz ve Mert 
Serçe’ye ithaf ettikleri bu şarkı. 
“Mavi” Ah! Kosmos’un yaptığı 
müziğe aşina olanlar için 
şaşırtıcı gelmeyecektir ama 
Matiz için yeni sayılabilecek 
bir sonik evren bu. Yine de bu 
elektronik atmosfere gelirken 
yanında hüznünü getirmeyi 
ihmal etmemiş. Diğer taraftan 
Ah! Kosmos’un derinin altına 
yürüyen ritmi şarkıcıyı daha 
önce duymadığımız kadar 
seksi duyma şansı da veriyor. 
Neticede istedikleri etki bu 
muydu bilemiyorum ama 
ortaya çıkan şarkının her iki 
müzisyen için de tazeleyici 
ve heyecan verici bir deneyim 
yarattığını düşünüyorum ve bu 
tarz ortaklıkların müziğimizde 
artmasını dileyerek yazımı 
noktalıyorum.

RÖYA
YOLUN AÇIK OLSUN
PUAN: 4/5
Bir önceki teklisi “Kesin 
Bilgi”de Gülşen – Ozan 
Çolakoğlu ikilisi ile çalışan 
güzeller güzeli Röya bu kez 
plak şirketi değişimi ile yeni 
bir tekli daha yayınlıyor. 
Röya’nın kendi ülkesinde gayet 
popüler olmasına rağmen 
Türkiye’de devamlı şansını 
deniyor olmasına anlam 
verememekle beraber bu yeni 
Emre Bayar imzalı şarkıyla en 
azından Türkçe şarkı söyleme 
konusunda epey yol kat ettiğini 
görmek hoşuma gidiyor. Hem 
beste, hem aranje, hem de 
yorum açısından mümkün 
olduğu kadar alaturkalıktan 
uzak durması da takdir 
edilesi. “Yolun Açık Olsun”un 
bu teklideki Emre Bayar, 
Kaan Gökman ve Beattech 
tarafından yapılan 3 farklı 
düzenlemesi de bunu ispatlar 
nitelikte. Röya kendine has 
sesiyle iyi şarkı söylüyor, bu 
nedenle ben onu artık parça 
parça tekliler yerine bütünlüğü 
olan bir albümle dinlemek 
istiyorum, çünkü başaracağına 
inanıyorum.

EDİS
DUDAK
PUAN: 4/5
Edis’in “Dudak”ını ilk 
dinlediğimde bir şeyden 
emin oldum. Ona bir şans 
verip sevenler için (ve benim 
gibi ergen olmayanlar için) 
Edis, zamanında Tarkan’ın 
bize yaptığı büyünün bir 
benzerini yapıyor. Elbette ki 
Ozan Çolakoğlu ile beraber 
çalışmasının da bunda 
etkisi var ancak bilhassa 
bu şarkıda yazdığı sözlerle 
Tarkan kulvarında olduğuna 
işaret ediyor Edis (ve bunu 
Murat Boz’un son albümünde 
yaptığı gibi aşırı bariz şekilde 
de yapmıyor, örneğin ben 
dinlerken keşke Tarkan 
“Cuppa” yerine “Dudak”ı 
söyleseydi diye geçirdim 
içimden). Tarkan kadar 
yetenekli ve çok yönlü müdür 
bunu gelecekte göreceğiz ama 
ilk iki şarkısının aksine bu kez 
sesinin tizlerini göstermeye 
hevesli bestesi ve bunun 
altından başarıyla kalkan 
performansı bu genç adam 
adına daha fazla ümitlenmemi 
sağlıyor. Bu yazın geç gelen 
hitini de yaptığına göre sıra 
sağlam bir albümde artık. 
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AZİZ
EFSO
PUAN: 4/5
“O Ses Türkiye” yarışmasında 
güzel sesleri sıklıkla duymak 
mümkün ama oradan bir pop 
yıldızı çıkarmak zor iş. Geçen 
sezonun yarışmacısı Aziz 
Kiraz’ı ise dinler dinlemez 
içimde ona karşı ılık hisler 
oluşmuştu. Bu genç adam 
kendisini iyi yetiştirmişti, 
kocaman bir sesi vardı ve 
hem sempati faktörü yüksek 
hem de oldukça mütevaziydi. 
Zaten bu meziyetlerinin 
karşılığını aldı ve yarışmayı 
ikinci olarak tamamladı. 
Gayet akıllıca bir karar ve 
hamleyle, insanların onu 
unutmasına fırsat tanımadan 
ilk teklisini de yayınladı Aziz. 
Elbette ki bir yorumcu olarak 
daha çok evrim geçirecek, 
söyleyeceği çok şarkı olacak 
(diye umuyorum). Alper 
Narman ve Onurr’un elinden 
çıkma “Efso” ise başlangıç için 
harika bir seçim. Hem sözleri 
yaşına uygun, hem de bestesi 
Aziz’in ses aralığı hakkında 
fikir verecek nitelikte. Osman 
Çetin ise dinamik aranjesi 
ile şarkının akıp gitmesini 
sağlıyor. 

SIA FEAT. KENDRICK 
LAMAR
THE GREATEST
PUAN: 4.5/5
Bu ayın bir başka ithaf edilen 
şarkısı Sia’nın Amerika’nın 
Orlando kentindeki Pulse 
gece kulübünde gerçekleşen 
katliamda hayatına 
kaybedenlere adadığı “The 
Greatest”. Olağanüstü yetenek 
Maddie Ziegler’i bir kez daha 
oynattığı videosunu izledikten 
sonra gözlerime dolan yaşlar 
bir kenara, “The Greatest” 
yaşamı kutlayan, dinleyeni 
ayağa kaldırıp motive eden 
bir dans şarkısı aslında. Bu 
tip bir şarkıyı bir trajedi ile 
ilişkilendirmek çok riskli bir 
iş takdir edersiniz ki ama Sia 
gibi sesinde (daha doğrusu 
çığlıklarında) her daim hüzün 
taşıyan bir şarkıcı ile Greg 
Kurstin gibi işinin ehli bir 
prodüktör sayesinde ortaya 
iyi bir şarkıdan çok daha 
fazlası, dört başı mamur bir hit 
çıkmış resmen. Sia’nın “Cheap 
Thrills”in liste hakimiyetini 
kaybetmesini beklemeden 
Kendrick Lamar destekli 
bu yeni albüm müjdecisini 
çıkarmasına şaşmamak gerek.

ELLIE GOULDING
STILL FALLING FOR 
YOU
PUAN: 4/5
Ah canım Ellie Goulding. Ne 
oldu, nasıl oldu bilmiyorum 
ama geçen yılın sonunda 
çıkardığı pek nefis albümü 
“Delirium” potansiyelinin 
yarısını bile gösteremeden 
kayıplara karıştı (siz de hala 
dinlemediyseniz o albümdeki 
“Around U”, “Don’t Panic”, 
“Don’t Need Nobody” gibi 
şarkılara şans verin lütfen). 
Neyse ki her şeyin bir telafisi 
var. Daha önce “50 Shades of 
Grey” filmi için söylediği “Love 
Me Like You Do” ile büyük 
gürültü koparan Goulding’e 
güvenen yapımcılar bu 
kez tüm dünyanın merakla 
beklediği bir başka filmin, 
“Bridget Jones’s Baby”nin 
şarkısı ona emanet etmişler. 
Bridgetseverlere uygun, 
kaçınılmaz şekilde romantik bir 
şarkı “Still Falling For You” ve 
tam da Goulding’in sırtlayacağı 
türden büyük bir nakarata 
sahip. Bu sonbaharda 
yapraklar düşerken, asla 
hayatınıza girmeyecek olan 
Colin Firth gibi bir erkeğin 
hayalini kurduğunuz sırada 
dinlemelik.

ROYKSOPP FEAT. 
SUSANNE SUNDFøR
NEVER EVER
PUAN: 4.5/5
2 yıl önceki albümleri “The 
Inevitable End” ile (isminden 
de anlaşılabileceği gibi) 
kariyerlerinin bittiğini 
zannettiğim Norveçli 
muhteşem ikili meğerse 
yalnızca albüm yapmaktan 
vazgeçmiş ama üretmeye 
devam edeceklermiş. 
Bundan daha keyifli bir haber 
olamazdı sanırım. Çünkü her 
albümleriyle elektronik müzikte 
çığır açmasalar bile sağlam 
melodiler ve kendilerine özgü 
stilleri ile kalplerimizde ayrı 
bir yer sahibi oldular. Bu yeni 
teklide ise son albümlerinin 
melankolik havasını 
dağıtmaya niyetlenerek “The 
Understanding” döneminin 
enerjisini 80’ler diskosu 
ile birleştirmişler ve son 
albümlerinde de 2 şarkıda 
birlikte çalıştıkları Sundfør’un 
kristal berraklığındaki sesinin 
yardımıyla hedefi gözünden 
vurmuşlar.
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KİTAPLIK
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY

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

AYIN KİTABI
NİYAZİ ZORLU
HERGELE AŞKLAR
METİS YAYINLARI
İlk kitabı Şehiriçi Öyküleri’yle usta bir yazar olduğunu kanıtlayan 
Niyazi Zorlu, bu kez çetin ceviz bir romanla çıkıyor okurun 
karşısına. Aile, okul vb. kurumların, sinsi ya da açık politikaların, 
kısacası hayatın yalanlarına isyan eden iki gencin öyküsü bu. 
Tanrının verdiği harfleri dilediğince kullanmaya karar verince 
başlarına gelenlerin öyküsü.

“Tanrı bize A vermişti, B vermişti... Ama ben öğrenmiştim. 
Almıştım harfleri bizim öğretmene tutmuştum. Pis bir kelle 

sırıtışıymışım gibi kovalamıştı 
beni. Onun nefretini harfler 
bile dindirememişti. Hah, 
demiştim o zaman, Tanrının 
gazabı, hiddeti aslında 
yerinde. Tanrının harfleri 
içimizde. Demek önce dışarıyı 
doldurmak gerekiyor varmak 
için içeriye…”

Hergele Aşıklar’ın 
kahramanları, birbirlerine “iç 
içe iki kaşık” kadar âşık ve 
ziyadesiyle devrimci iki erkek, 
Hazan ve Zekeriya’nın yanı sıra 
şehir ve dil’dir.

Türkiye’nin yakın tarihini 
“çukur” dedikleri mahalde 
aşkları ve harfleriyle ters 
köşeye yatırmaya kalkışırlar. 
İşleri zordur... Karşılarında 
diddo, yerli malı haftası, Türk 
Dili ve Edebiyatı dersleri, 
optalidon, sıkıyönetim 
tebliğleri, andımız, oturak 
âlemleri ve daha birçok milli 
hatıra vardır.

Okuyucusunu kolay kolay içine 
almayan, bazı Ekşi Sözlük 
yazarlarının anlamak için en az 
iki kez okuduklarını yazdıkları, 
kolay lokma olmayan ama 
damakta bıraktığı tadı güzel 
olan bir roman bu.

AMET TULGAR
TRAJİK NÜANS
CAN YAYINLARI
Her kentin kalabalığı içinde 
böyle insanlar vardır. 
Kent kaderi olmuş. Terk 
edemeyeceğini bildiği halde, o 
kentte, içinde hep bir terk etme 
arzusu ile dolaşan. Bu kentin 
içinde o kadar çok acı çekmiş 
ki, bu yüzden de mutluluğun 
yine en yakın burada olduğuna 
inanıyor. Acı da, terk etme 
arzusu da belli bir seviyeye 
ulaşmış. O kenti dur duraksız 
algılıyor artık.

Önceki yapıtlarında eşcinsel 
edebiyat adına da güzel 
metinler üretmiş olan 
gazeteci/yazar Ahmet Tulgar, 
yeni öykülerini bir araya 
topladığı Trajik Nüans’la 
okurunun karşısına çıkıyor. 
Tulgar’ın kalemini artık 
tanıyorsunuz: Sıradan bir günü, 
bir çay sohbetini, bir yolculuğu, 
bir market alışverişini 
anlatarak başladığı öykülerinin 
içine derin sarsıntılar saklıyor 
hep; hepimizi, her kesimden 
insanı rahatsız etmeye yönelik 
doğal bir huzursuzluğu var. 
Bu kitaptaki öyküler de öyle: 
Günümüzün tüm bireysel, 
toplumsal tartışmalarını 
derinden ve acı bir biçimde 
gözden geçireceksiniz.
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DAVID EAGLEMAN
BEYİN SENİN HİKAYEN
DOMINGO YAYINLARI
Büyük ilgi gören kitabı 
Incognito ile nörobilimi geniş 
kitlelerle buluşturan David 
Eagleman, bizi içimizdeki 
kozmosa doğru hızlı ve nefes 
kesici bir yolculuğa çıkarıyor: 
Gerçek nedir? “Sen” kimsin? 
Nasıl karar veriyorsun? Beynin 
neden başkalarına ihtiyaç 
duyuyor? Teknoloji “insan 
olmak”ın anlamını değiştirebilir 
mi?

Durak durak ilerleyen bu 
büyüleyici yolculuk ekstrem 
sporlar dünyasından ceza 
hukukuna, yüz ifademizden 
beyin ameliyatlarına, 
içgüdülerden ölümsüzlük 
arayışına kadar uzanıyor. 
Yol üstünde, muazzam 
karmaşıklık barındıran beyin 
hücreleri ve onları birbirine 
bağlayan trilyonlarca sinirin 
arasında görmeyi pek de 
beklemediğiniz bir şey beliriyor: 
kendiniz.

“Nörobilimin dahice yazılmış 
hali. Soluksuz okunuyor.”
-Guardian-

BİROL GÜVEN
THE SCHOOL OF MANDIRA FİLOZOFU
DOĞAN KİTAP
Öğretmen yok, öğrenci yok, sınav yok, diploma yok, sürekli 
teneffüsteyiz. Modern hayat tıpkı sigara gibi sağlığa zararlı. Tıpkı 
sigara gibi bağımlılık yapıyor. Ama maalesef kolay bırakılmıyor! 
Çünkü üzerimize üzerimize geliyor, talepleri, dayatmaları bitmek 
tükenmek bilmiyor... En büyük numaraları da belli: “Siz daha iyi 
şeylere layıksınız”, “İnsan isterse her şeyi başarır”, “Yetinme, daha 
çok iste”… Böyle böyle gaza getiriyor bizi. Modern hayat benim gibi 
sizi de yoruyorsa bu kitap tam size göre! Mutluluğun değil ama 
mutsuzluğun sırrı var bu kitapta. Başarının değil ama başarısızlığın 
formülü. Modern hayatın dayatmalarıyla baş etmek, bırakamasak 
bile en azından azaltabilmek için hayata biraz Mandıra Filozofu gibi 
bakmak zorundayız artık.

The School of Mandıra Filozofu. Adı üstünde okul! Ama 
içinde öğretmen, ders, sınav ve diploma olmayan bir okul. Ne 
öğreniyorsak hayatın kendisinden öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz 
deneyimlerimiz. Bu okulda modern dünyanın fenalıklarına karşı 
yalnız olmadığınızı da göreceksiniz. Bir dolu kişi var böyle düşünen. 
Ayrıca sürekli omuz omuza ve sürekli teneffüsteyiz. Hava tahmini 
gibi düşünebilirsiniz bu okulu. Hava tahminleri fırtınaları önleyemez 
ama bizi haberdar ederek güvenli limanlara gitmemizi sağlar.

ALİ EYÜBOĞLU
BİR MEGASTAR: 
TARKAN
MONA YAYINLARI
Tarkan’ın 16 yıl boyunca 
avukatı ve arkadaşı olan 
Süheyl Atay anlattı, gazeteci 
Ali Eyüboğlu yazdı; Bir 
Megastar: Tarkan.

Pop müzik şarkıcısı olarak 
yola çıkan Tarkan’ın Megastar 
oluşunun şifreleri neler? Bu 
yüksek tempoda Tarkan neler 
yaşadı ve nasıl bedeller ödedi? 
Tarkan’ın kişiliğinin bilinmeyen 
yönleri neler? Türkçe şarkılarla 
dünya listelerine girmeyi 
nasıl başardı? Askerliğini tecil 
ettirmek için uğraşan Tarkan 
“vatan haini” ilan edilince 
neler yaşadı? Tarkan’ın erkek 
arkadaşıyla Amerika’da bir 
plajda çekilen fotoğrafları 
yüzünden yaşadığı şantajın 
perde arkası...

Bir Megastar: Tarkan hayal, 
kahkaha, disiplin ve gözyaşıyla 
bezenmiş müthiş bir hayat 
hikayesini gözler önüne 
seriyor!
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SİNEMA
HAZIRLAYAN: MURAT RENAY
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AYIN FİLMİ
GRANDMA
Galası 2015 Sundance Film Festival’inde yapılan, Paul Weitz’ın 
yönettiği “Grandma” 70li yaşlarındaki lezbiyen şair Elle’in torunu 
Sage tarafından ziyaret edilmesiyle başlıyor. Sage hamiledir ve 

kürtaj için 630 dolar bulması 
gerekmektedir. Elle’nin 
hiç parası yoktur ve zorba 
annesi Sage’in kredi kartına 
el koymuştur. İkili sorunların 
üstesinden gelmek için 
yolculuğa çıkarlar.

Fazla kilometre katetmeseler 
de “Grandma” aslında bir 
yol filmi. Her yol filmi gibi 
karakterlerin yolculuğun 
sonundaki değişimlerine ve 
kendi aralarındaki ilişkilerine 
odaklanan film, gücünü başrol 
oyuncusundan alıyor. 

Yine LGBT temalı Netflix dizisi 
olan “Grace and Frankie”den 
tanıdığımız ve pek sevdiğimiz 
Lily Tomlin’in başrolünde 
oynadığı “Grandma”, 
geçtiğimiz senenin en sevilen 
bağımsız filmlerinden biri oldu.

Lily Tomlin bu filmde 
sergilediği oyunculuğuyla 73. 
Altın Küre Ödüllerinde “Müzikal 
veya Komedi Dalında En İyi 
Kadın Oyuncu” adaylığı da elde 
etti.

Filmde sevilen trans oyuncu 
Laverne Cox’un da küçük bir 
rolü olduğunu belirtelim. 

BRIDGET JONES’UN 
BEBEĞİ
Vizyon Tarihi: 16.09.2016
10 yıl önce Mark Darcy ile 
mutlu sonda bıraktığımız 
Bridget Jones, şimdi karşımıza 
40’lı yaşlarında boşanmış ve 
hayata yeniden atılan, bekar 
bir kadın olarak karşımıza 
çıkıyor. Darcy ile ayrıldıktan 
sonra haber yapımcılığı işine 
daha sıkı sarılan, çevresini 
eski ve yeni arkadaşlarıyla 
donatan Jones’ta belki de 
değişmeyen tek şey sakarlığı. 
Her şey kontrol altındaymış 
gibi görünürken Bridget başına 
çorap örmeyi başaracak 
mıdır? Üstelik bu kez Bridget 
hamiledir ve doğuma dek 
çocuğun babası belirsizdir. İki 
aday arasındaki Bridget eski 
aşkını mı yeni sevgilisini mi 
seçecektir?

Serinin yıllar sonra gelen 
üçüncü filminde başroller 
Renée Zellweger ve Colin 
Firth’e bu sefer Patrick 
Dempsey eşlik ediyor. 
Yönetmen koltuğunda ise ilk 
filmde olduğu gibi yine Sharon 
Maguire var. 
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BLAIR CADISI
Vizyon Tarihi: 23.09.2016
James’in kardeşi ve iki 
arkadaşının, Maryland’deki 
Karanlık Orman’da Blair 
Cadısı’nın efsanesinin 
peşinden gitmelerinin 
üzerinden 20 yıl geçmiştir. 
Grup arkalarında bir sürü teori 
ve şüphe bırakmıştır. James 
ve arkadaşları Peter, Ashley 
ve sinema öğrencisi Lisa da 
aynı yola girmek üzeredirler. 
Ekip kameraları ile birlikte, 
kayıpların gizemini çözmek 
için aynı ormana girme kararı 
alırlar. Başlarda grup gayet 
iyimserdir. Özellikle bölgenin 
yerlisi olan Lane ve Talia’nın 
karanlık ve dolambaçlı 
ormandaki rehberlikleri 
sayesinde kendilerini 
güvende hissetmektedirler. 
Ancak gecenin karanlığının 
çökmesiyle birlikte ormanın 
huzurlu ortamı da yerini 
korkunç ve doğaüstü 
yaratıklarla dolu bir kabusa 
bırakır. Ekip yavaş yavaş, 
efsanenin hayal ettiklerinden 
çok daha gerçek ve şeytani 
olduğunun farkına varırlar.

Yönetmen koltuğunda Adam 
Wingard’ın oturduğu devam 
halkasının başrollerini Brandon 
Scott, Callie Hernandez, 
Valorie Curry üstleniyor.

MUHTEŞEM YEDİLİ
Vizyon Tarihi: 23.09.2016
Yönetmenliğini Antoine 
Fuqua’nın üstlendiği filmde 
Chris Pratt, Haley Bennett, 
Denzel Washington, Ethan 
Hawke, Vincent D’onofrio 
gibi isimler yer alıyor. Filmin 
senaryosunda ise Nic 
Pizzolatto ve Richard Wenk 
imzası var. 1954 yapımı 
japon filmi Yedi Samuray’ın 
Amerikan uyarlaması olan 
film 1960’da çekilen The 
Magnificent Seven’ın yeniden 
yapımı. 

Vahşi Batıda yedi silahşör 
sanayici Bartholow Bogue’un 
sert yönetimi altındaki fakir 
bir köyü korumak için tutulur. 
Ödül avcıları, kumarbazlar 
ve kiralık silahlı adamlardan 
oluşan bu grupta Sam 
Chisolm, Josh Farraday, 
Goodnight Robicheaux, Jack 
Horne, Billy Rocks, Vasquez ve 
Red Harvest yer almaktadır. Bu 
7 kişilik grup sakin Rose Creek 
kasabasını gelecek büyük 
saldırıya karşı hazırlarken, 
kendi içlerindeki değerleri de 
yeniden keşfederler. 

RAUF
Vizyon Tarihi: 23.09.2016
Kars’ın bir köyünde yaşayan 
küçük Rauf’un, kendi sınırlı 
ve kapalı dünyasında, aşkın 
sınırsızlığı ile tanışmasını konu 
alan filmin senaryosunu Soner 
Caner’in kaleme aldı. Rauf’un 
gri dünyasında tek hedefi bu 
aşkın sembolü haline gelen 
Pembe’yi bulmak ve Zana’ya 
sunmaktır.

Bu seneki İstanbul Film 
Festivali’nin de en dikkat çeken 
Türkçe yapımlarından biri olan 
Rauf’u Soner Caner ve Barış 
Kaya yönetmiş.

BAYAN PEREGRINE’NİN 
TUHAF ÇOCUKLARI
Vizyon Tarihi: 30.09.2016
Küçük Jacob ipuçlarını 
izleyerek gizemli bir adaya 
gider. Bu adada Miss 
Peregrine’s Home For 
Peculiar Children adında bir 
evin kalıntılarını bulur. Evin 
içini gezdikçe evde bulduğu 
şeylerin inanılmaz güçlere 
sahip olduğunu keşfeder 
ve onları kurtarmak ister. 
Fantastik filmin yönetmenliğini 
Tim Burton üstleniyor. 
Ransom Riggs’in romanından 
uyarlanan Miss Peregrine’s 
Home For Peculiar Children’ın 
senaristi Jane Goldman. 
Filmin başrollerinde Eva Green, 
Asa Butterfield, Samuel L. 
Jackson, Allison Janney, Chris 
O’Dowd gibi isimler yer alıyor.
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ZARA  SONBAHAR / KIŞ 2016



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S23

SONBAHAR
MODASI

Yaz sezonu indirimleri yavaş yavaş son bulurken 
Sonbahar - Kış ürünleri mağazalarda yerlerini almaya 

başladı. Bununla beraber bunaltıcı sıcakları da biraz 
olsun geride bıraktık. Artık yavaş yavaş üzerimize 
yağmurluklarımızı alarak yeni sezonun parçalarını 

toplamaya başlayabiliriz. Peki ya renkler? Evet bu yıl 
da genel olarak sonbahar dendiğinde aklınıza gelen 
renkler hayatımızda olacak tabi birkaç farklı unsurla 

birlikte. O halde sezonun öne çıkan modelleri ve 
renklerine bir göz atalım.

ERKEKLER İÇİN 2016

HAZIRLAYAN: ERDEM ORAYLI
erdem.orayli@gzone.com.tr | twitter.com/erdemorayli |  instagram.com/erdemorayli
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H&M SONBAHAR / KIŞ 2016

ZARA SONBAHAR / KIŞ 2016

MANGO SONBAHAR / KIŞ 2016 BARBOUR SONBAHAR / KIŞ 2016
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NATÜREL 
RENKLER
Öncelikle bu işe havalar 
soğuduğunda koyu 
renkler giyilmesi gerektiği 
önyargısından kurtularak 
başlayabiliriz. Dolayısıyla 
sonbahar ve kışın gelmesiyle 
birlikte siyahlara, lacivertlere 
sarılmayın. Beyaz, ekru, bronz, 
bej, açık gri gibi renkleri koyu 
tonlarıyla birlikte kullanın. 
Siyah, kahverengi ve lacivert ile 
renk geçişleri yapın. 

MONOKROM
Birçok kişi tarafından sürekli 
tek renk ve tonlarında 
giymek bir nevi safe-zone 
olarak görülebilir. Fakat konu 
siyah olunca işler değişiyor 
ve baştan aşağı siyahlara 
bürünmek size hep artı puan 
kazandırıyor. Hangi zaman 
diliminde, hangi mevsimde 
olursanız olun, siyah sizin 
en büyük kurtarıcınızdır. Bu 
sonbaharda da siyahlarınızdan 
ve grilerinizden vazgeçmeyin. 
Hele ki aralara gri, kahve, 
lacivert gibi siyaha yakın 
renkler serpiştirirseniz 
tadından yenmez. 

GENİŞ 
PAÇALAR
Geçtiğimiz yıla kadar 
hepimiz skinny dışında 
pantolon giyemeyeceğimizi 
düşünüyorduk. Fakat nasıl 
oldu bilmiyorum ama bol 
paçalı trouserlar hayatımıza 
tamamen girmiş durumda. 
Belden pileli paçalara doğru 
dümdüz inen ve genellikle 
paça boyu kısa olan bu 
pantolonlar, rahatlığı ve 
tarzıyla sonbahar aylarında 
gardrobunuzda önemli bir yere 
sahip olacak.

ETON SONBAHAR / KIŞ 2016

RIVER ISLAND SONBAHAR / KIŞ 2016
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MASSIMO DUTTI SONBAHAR / KIŞ 2016

DUFFLE 
PALTOLAR
Çoban paltosu olarak da 
bilinen Duffle paltolar bol 
ve rahat kesimiyle soğuk 
havalarda hayat kurtarıcı 
olabiliyor. Genellikle deri, 
süet ve koyun postu ile 
harmanlanarak üretilen 
duffle’larda bu sonbahar en 
çok camel rengi öne çıkıyor.

GRUNGE 
YENİDEN
90’lı yılların başında Kurt 
Cobain ile hayatımıza giren 
Grunge, o yıllardan beri ara 
ara sokak modasında kendini 
gösteriyor. Bu sonbahar da 
oduncu ekose gömlekler, 
oversized ve desenli örgü 
kazaklar ön planda olacak 
gibi. Depresyon hırkanızı da 
unutmayın.

KOYUN POSTU
Klasikleşmiş ve zamansız 
parçaların başında gelen 
koyun postu biçimindeki 
peluşlar ne zaman ve ne 
şekilde giyerseniz giyin asla 
old fashioned durmuyorlar. 
Bu sezon alacağınız bu tür 
bir ceket, soğuk havalarda 
baş yardımcınız konumunda 
olacaktır. Markaların yeni 
sezonlarında yer alan kahve 
ve siyah deri ile bir araya 
getirilmiş ya da sadece koyun 
postundan üretilmiş ceketlere 
bir göz atın derim. 

BALIKÇI YAKA
Yeniden hayatımıza giren 
klasiklerden bir diğeri 
ise balıkçı yaka kazaklar. 
Geçtiğimiz yıl genellikle siyah 
tonlarıyla öne çıkan kazaklarda 
bu yıl natural renkler büyük rol 
oyunuyor. Beyaz ya da ekru 
tonlarda bir boğazlı kazakla 
gri ya da haki uzun bir palto 
sonbahar ve kış aylarında sizi 
bir adım öne taşıyacaktır. 

H&M SONBAHAR / KIŞ 2016
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WHISTLES SONBAHAR / KIŞ 2016 MASSIMO DUTTI SONBAHAR / KIŞ 2016

SCOTCH & SODA AMTERDAM SONBAHAR / KIŞ 2016
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JEAN: KOTON
ATLET: KOTON 
AYI: LOVE DANCE POINT
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ARMAN
GZone’un ikinci senesini müzik dünyasında önümüzdeki günlerde adını sıkça duyacağınızdan emin olduğumuz bir isim olan Arman’la 
cesur bir fotoğraf çekimi yaparak kutlamak istedik. Türkçe müziğin yeni keşiflerinden olan Arman, 2016’nın son aylarında karşımıza 

çıkan en tatlı ve en seksi sürprizlerden biri. Gelin onu daha yakından tanıyalım.

         BEN KADINLARI 
KOVALIYORUM, ERKEKLER DE BENİ!

FOTOĞRAFLAR: RAHMİ ARK
rahmiark@icloud.comw |  instagram.com/rahmiark

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

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

SAÇ & MAKYAJ: HAKAN GALAINI
instagram.com/hakangalainiofficial

MEKAN: LOVE DANCE POINT
lovedp.net | twitter.com/lovedancepoint |  instagram.com/lovedancepoint
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JEAN: KOTON
SWEATSHIRT: KOTON 
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ARMAN KİMDİR?
23 Nisan 1988 İstanbul doğumlu Arman, 
Avusturya Lisesi ve sonrasında University 
of Plymouth’ta Denizcilik Hukuku 
bölümlerini okudu, bu süre zarfında 
müzikten hiç kopmadı. Müziğe olan 
tutkusu ağır basınca yıllardır biriktirdiği 
söz ve bestelerle müzik piyasasına giriş 
yaptı. Geçtiğimiz yıllarda kendi adını 
taşıyan albümüyle müzik piyasasına hızlı 
bir giriş yapan Arman, şimdi de ‘Azad Et’ 
isimli yepyeni single çalışmasıyla müzik 
listelerinde adından tekrar söz ettiriyor.

Arman’ın Azad Et isimli parçasının sözü 
ve müziği kendisine ait. Düzenlemesi 
Emre Aşkın’a ait olan single’ın, video klibi 
geçtiğimiz bahar aylarında New York’ta 
çekildi. Vogue Dergisi ve Victoria Secret 
ile uzun soluklu çekimler yapan ünlü 
yönetmen Yürek Akbar’ın çektiği, Azad 
Et isimli parçanın video klibinin çekimleri 
Times Square, Brooklyn Brigde ve New 
York’un farklı yerlerinde gerçekleştirdi.
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ETEK: SERHAT UZUNEL ÖZEL TASARIM
KÜRK: SERHAT UZUNEL ÖZEL TASARIM
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        VÜCUDUM HAYATTAKİ 
EN DEĞERLİ HAZİNEM...

ETEK: SERHAT UZUNEL ÖZEL TASARIM
KÜRK: SERHAT UZUNEL ÖZEL TASARIM
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JEAN: KOTON
ATLET: KOTON 
AYI: LOVE DANCE POINT



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S35

İlk albümünde daha ziyade 
akustik ve rock ezgilerle 
ilerlerken, bir anda EDM 
bir tekli olan ‘’Azad Et’’ ile 
yeniden karşımızdasın, bu 
değişimin sebebi nedir? 
Şarkıyı bir insanla 
kıyaslayalım. Şarkının melodisi 
senin dış görünüşün, sözleri 
ise düşüncelerindir bence. 
Giydiğin kıyafet ve tarzın ise 
şarkının düzenlemesidir.
İlk albümüm kendimi insanlara 
tanıttığım bir merhaba gibi 
düşünürsek eğer, gerçek 
beni sergilemekten çekindim 
galiba. Her zamanki ben olmak 
yerine daha mütevazı ve klasik 
bir kıyafet seçtim. 
Şimdi ise artık “ben” 
diyebileceğim birşey geçirdim 
üzerime.

Azad Et’in oluşum süreci nasıl 
gelişti?
Beni yansıtan birşey ortaya 
koymam için benimle ortak 
zevkleri olan, rahatça fikir 
alışverişinde bulunabileceğim 
bir ekip kurmam gerekiyordu. 
Şarkının düzenlemesini yapan 
Emre Aşkın ile de tanıştıktan 
sonra, önce uzunca bir süre 
fikir alışverişinde bulunduk. 
Etkisinde kaldığımız yabancı 
şarkılar kalitesinde birşey 
çıkarmak neden olmasındı.
Klip kısmında da aynı 
düşüncelere sahip olduk. 
Ülke standartları dışında 
kalan böyle güzel bir 
çalışma, yine farklı bir 
video ile süslenmeliydi. Hiç 
düşünmeden New York’a ucu 
açık bilet alıp yönetmenim 
Yürek Akbar’ın kapısını çaldım.

Oldukça ‘’Batı’’ disiplininde 
bir eğitime sahipsin. Bunun 
faydalarını görüyor musun? 
Denizcilik hukukundan 
mezun olmana rağmen müzik 
yapıyorsun, hayatının seni 
müziğe iten süreci nasıl 
gelişti?
Geçen zaman içerisinde şunu 
tecrübe ettim ki, üniversite 
eğitimi daha çok bir etiket 

olarak kullanılıyor. Ama elimde 
böyle bir etiket varken, çöpe 
atacak kadar düşüncesiz 
biri değilim tabii ki. Müzik 
içimden gelen bir tutku. 
Önüne geçemiyorum. Sokakta 
yürürken, evde duş alırken, 
sinemada film seyrederken, 
arkadaş grubu ile muhabbet 
ederken, insan sürekli 
mırıldanır mı. Ben öyleyim 
işte. Mırıldanmaya hep devam 
ettim. Şimdi ise biraz daha 
sesimi açıyorum diyelim.

Heteroseksüel olmana 
rağmen, fiziksel olarak 
kadınlar kadar eşcinselleri 
de çeken bir görüntüye 
sahipsin, peki sen kendini 
seksi hissediyor musun? 
Hem kadınların, hem de erkek 
eşcinsellerin ilgisini çekmek 
nasıl bir his? Başına gelen 
komik bir anın var mı?
Bir insan kendini seksi 
hissedebilir mi?! Keşke öyle 
birşey olsa da, sık sık aynaya 
baksam ben de.
Başıma gelen komik bir anı 
sorarsanız size her hafta yeni 
bir hikaye ile gelebilirim. Ama 
kısaca özetlemek gerekirse; 
ben kadınları kovalıyorum, 
erkekler de beni. 

Kendini 3 hashtag ile 
değerlendirir misin?
#tutku #disiplin #hırs

Kendinde en beğendiğin yerin 
neresi?
Kasıklarım

Dünya müzik piyasasında 
da cinsellik çizgileri gittikçe 
belirsizleşiyor. Justin Bieber 
ve Nick Jonas bu belirsizliğin 
hem keyfini çıkarıyor hem 
de bunu avantajlarına 
çeviriyorlar. Sen bu konuda 
ne düşünüyorsun? Bu bir 
strateji mi yoksa cinselliğin 
medyadaki evrilmesi ile ilgili 
bir durum mu?
Sadece 50 yıl öncesi ile 
kıyasladığımızda bile neler 
neler değişti düşünsenize. 

teknolojik ilerleme, kültürel 
değişim, evrensel etkileşim,.... 
Cinsellik de evrildi diyebiliriz 
kısaca. Ama insanların gözüne 
gözüne sokuluyorsa bu bence 
“show business”tır.

Türkiye’de LGBT hakları 
konusunda düşüncelerin 
nedir? Sence dünyanın 
neresindeyiz? Neler 
yapmamız gerekiyor? 
Ucu ucuna geçer not alırız 
herhalde. Dünyanın en 
gelişmiş toplumları kadar 
olgun yaklaşamasak da, en 
tutucu toplumlarda olduğu 
kadar sert ve yasaklarla dolu 
bir tutum da sergilenmiyor. 
Ama bu bence ülkesel olarak 
değilde toplumsal olarak 
incelenmesi gereken bir 
mesele. Şöyle bir gerçek var 
ki, ülkemizde en gelişmiş 
şehirlerinde bile semt semt 
farklılık gösteren bir tepki ile 
karşılaşmak mümkün. 

Bir gün bir çocuğun olursa, 
sana eşcinsel olduğunu 
açıklarsa tepkin ve 
davranışların nasıl olur?
John Lennon der ki: 
“Vahşet her yerde ulu orta 
sergilenirken, sevişmek için 
saklanmak zorunda kaldığımız 
bir dünyada yaşıyoruz.” Hayat 
zaten yeterince yorucu ve 
üzücü olabiliyor. Hayatta onu 
ne heyecanlandırıp ne mutlu 
ediyorsa öyle yaşamalı bence.

Bu yaz ülkemizde de, dünya 
genelinde de fazlasıyla 
homofobik olaylar yaşanıyor; 
Orlando katliamı ve Hande 
Kader cinayeti son günlerde 
bunların en öne çıkanları 
oldu. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsun? 
Homofobi mi, insani 
değerlerden yoksun olmak 
mı? Herhangi biri, herhangi 
bir şeye karşı ne kadar nefret 
beslerse beslesin, içinde biraz 
olsun insanlık varsa kimseyi 
incitemez. 

Türkiye’de sence neden uzun 
zamandır erkek pop star 
çıkmıyor?
Bir çok sebep sıralayabilirim. 
Ama en başlıca gelenlerden en 
önemlileri şunlar:

1) Tüketim çok hızlı ve fazla 
gerçekleşiyor. Hep gündemde 
olmana yetecek kadar içerik 
bulmak neredeyse imkansız.

2) Eskiden sadece Tv ve radyo 
vardı. Bize ne verilirse onu 
alıyorduk. Artık internet var. 
İnsanlar dünyanın her yerine 
istediği zaman uzanabiliyor. 
Yurtdışında yapılan 
çalışmaların sanatsal yanı ve 
harcanan bütçelerle yarışmak 
yine imkansız gibi bir şey.

Kendine nasıl bakıyorsun? Bu 
kadar fit kalabilmek için ne 
kadar emek harcıyorsun?
Fit kalabilmek için değil, mutlu 
ettiği için spor yapıyorum ve 
sağlıklı besleniyorum. Her gün 
minimum 1 saatimi spora 
harcarım. Gerçek manasıyla 
spora :) Ve her anımı sağlıklı 
beslenerek geçiririm.
Biraz klişe gelebilir ama 
vücudum hayattaki en değerli 
hazinem. Benden başka hiç 
kimse ona benim kadar iyi 
bakamaz.

Türkiye’de kendini yeterince 
özgür hissediyor musun? 
Neden?
Dürüstçe cevap vermek 
gerekirse hayır. Kültürümüzde 
mahalle baskısı ne yazık ki 
gözardı edilemeyecek bir 
seviyede. Her ne kadar inkar 
etsem de, günlük yaşamımda 
bile buna göre yaşamak 
zorunda kalıyorum.
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BÜYÜK İSKENDER
“Tarih, cesareti olanlara güler,” cümlesiyle başlar 2004 yapımı Alexander filmi. Bu film ile Büyük İskender’in bilinmeyen bir özelliği ile 
bilinen birçok özelliği seyirciye sunulur. Türkiye’de bir dedikodu dalgası yayılmaya başladı: Büyük İskender gey miymiş? Tarihçiler ve 

tarih severler tarafından ezelden beri bilinen bu gerçek halkın dimağına yeni yeni düşüyordu.

TARİHİN EN ÜNLÜ EŞCİNSELİ

HAZIRLAYAN: KAAN ARER
kaan.arer@gzone.com.tr |  twitter.com/bigayingunlugu | instagram.com/kaanarer

Babası 
Philippos’un bir 
suikast sonucu 
ölmesinden 
sonra M.Ö. 336 
yılının Ekim 

ayında, Makedonya tahtına 
çıkan İskender, sadece Argead 
hanedanının sürekliliğini değil, 
aynı zamanda Philippos II’in 
tasarladığı dış politikasının 
devamlılığını da sağlanmış 
oldu. 

Genç İskender, krallığı 
babasının M.Ö. 359 yılında 
karşılaştığı güçlüklerden 
çok daha iyi şartlarda teslim 
almıştı. Uzun zamandan beri 
askeri, siyasi ve ekonomik 
olarak kapsamlı bir seferin 
hazırlıkları yapılıyordu. 

Makedonya ordusu güney 
Yunanistan’a doğru yayılmıştı. 
İskender kuzeyde ayaklanan 
Thrak kabilelerinin bastırdıktan 
sonra, baş kaldırmaya 
niyetlenen Helen kent 
devletlerini de kısa sürede 
kontrol altına almayı başardı. 
M.Ö. 338’deki Khaironeia 
savaşından sonra, bütün 
müttefik Yunan kentlerini ve 
diğer bağlı beyliklerini Pers 
ülkesine karşı yapılacak bir 
sefer için “Korinth Birliği” 
adı altında bir araya getirdi. 
Daha sonra ülkenin dört 
bir yanında başlayan karşı 
çıkışları bastırarak, geçmiş 
yıllardaki Yunan kent 
devletlerinin de amacı olan 
Pers Krallığına karşı birleşik bir 
Yunan seferinin hazırlıklarını 

devam ettirdi. Sonrasında 
ilk olarak Pers Kralını dize 
getirdi ve muhteşem hırsına 
yenik düşerek yoluna devam 
etti. Ardına taktığı orduyla 
Hindistan’a doğru ilerledi. 
Hindistan Kralı ile girdiği 
savaşta kullandığı taktikler 
harp okullarında ders olarak 
okutulmaktadır. Öyleki 1990 
Körfez Savaşında Kuveyt işgal 
edilirken Amerikan General 
Büyük İskender’in Hindistan 
savaşında kullandığı taktikleri 
kullanarak çok kısa sürede Irak 
birliklerini yenmiştir. Birçok 
bileşeni ivedilikle kombine 
ederek en yararlı seçeneği 
oluşturma noktasında 
muhteşem bir zekası, ani 
kararlar almasına yardım eden 
sezgileri İskener’i yenilmez 
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komutan olarak tarihe 
geçirmiştir. 

KÜÇÜK 
MAKEDONYA 
KRALLIĞINDAN 
BÜYÜK 
İSKENDER’E
İskender’in babası II. 
Philippos kral olmadan önce 
Makedonya, antik Yunan’ın 
kuzeyinde mütevazı bir 
dağlık alandı. Ama Philip’in 
hayalleri büyüktü. Makedonya 
ordusunu ayaktakımı 
savaşçılardan oluşan bir 
gruptan disiplinli bir askeri 
mekanizmaya dönüştürdü 
ve onları, düşman askerlerini 
uzak tutmak için tasarlanan 
sarissa adındaki ölümcül uzun 
mızraklarla donattı. Uzun 
mızrakları ilk kez düşünen ve 
ürettirip kullanmaya başlayan 
ilk Kral Philippos’tur.
Doğuştan bir fatih olan 
Philippos, ordusunu batıya 
yönlendirdi. En önemli Yunan 
şehir devletlerine saldırmaktan 
çekinmedi ve hepsi ona teslim 
olana kadar da durmadı. 
II.Philippos geleneksel bir 
savaşçı kraldı. Her zaman 
savaşın en şiddetli noktasında 
yer aldı. Oğlu İskender’de 
savaş konusunda babasını 
örnek aldı. Her zaman 
askerlerinin önünde ilerler 
onlarla beraber savaşmaktan 
hiç çekinmezdi.

Geleneklere göre Makedonya 
krallarının birden çok karısı 
olurdu. Bunun nedeni de 
genellikle güçlü komşularla 
siyasi ittifaklar kurmaktı. 
İskender’in annesi Olympias 
günümüzde Arnavutluk 
sınırları içinde yer alan 
Molossia Kralı’nın kızıydı. 
Ayrıca Olympias’ın efsanevi 
Yunan kahramanı Akhilleus’un 
soyundan geldiği de iddia 
ediliyor. Olympias, Philippos’un 
çok sayıda eşinden biri oldu. 
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Antikçağ tarihçilerine göre 
de kendi oğlunu Makedonya 
tahtına oturtmak için bıkıp 
usanmadan entrikalar çevirdi. 
Hatta bazı tarihçiler onun, 
İskender’in üvey ağabeyini 
zehirleyerek zihinsel yetilerini 
zayıflattığını öne sürüyor.

Olympias’ın entrikaları bir süre 
için başarılı olmuştu. Philippos, 
genç İskender ile varisi olarak 
ilgilenmiş, onun meşhur 
öğretmen Aristoteles’ten 
birinci sınıf bir eğitim almasını 
sağlamış ve bir savaşçı 
olması için onun cesaretini 
körüklemişti. 

Ama Philippos’un sarayındaki 
ileri gelen Makedonyalı asiller, 
İskender’i yarı yabancı olarak 
görmüş ve bu nedenle de 
tahta çıkmasını gayrimeşru 
olarak değerlendirmişti. 
İskender 16-17 yaşlarına 
geldiğinde Philippos da aynı 
endişeleri paylaşıyor gibiydi. 
Makedonyalı bir kadınla 
yeni bir evlilik yaptı. Ve bir 
içki aleminde İskender’in 
meşruluğunun herkesin içinde 
sorgulanmasına izin verdi. 
Ardından da İskender’e karşı 
kılıcını çekti ki bu İskender için 
ölümcül bir hakaretti.

II. 
PHİLİPPOS’UN 
ÖLÜMÜ VE 
BİSEKSÜELLİK
Pausanias adında bir genç 
Kral Philippos’u tam da düğün 
gününde halkın önünde 
bıçaklayarak öldürmüştü. Bazı 
Antikçağ metinlerine göre 
katil Philippos’u bir kıskançlık 
öfkesiyle öldürmüştü. Antikçağ 
Makedonya asillerinin çoğu 
biseksüeldi ve Philippos 
da bir istisna değildi. 
Pausanias’la sevgili olmuş 
ve ondan sıkıldığında genç 
adamı hayatından çıkarmış 
hatta başkalarının cinsel 
istismarlarına karşı onu 
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savunmasız bırakmıştı. Yani 
Pausanias Philippos’u intikam 
için öldürmüş olabilir. 

Ancak Worthington, bazı 
ipuçlarının bir komploya işaret 
ettiğini söylüyor. Örneğin, 
birkaç atın beklediği bir 
noktaya kaçmanın, birkaç 
insanın suç mahallinden 
sıvışmayı planladığını 
gösterdiğini düşünüyor. 

Olympias ve İskender’in, 
Philippos’a yapılan suikastta 
kilit rol oynadığından şüphe 
duyan Worthington, “Bence 
Pausanias’ı Philippos’u 
öldürmesi için yönlendirdiler,” 
diyor. Anne ve oğul, 
Philippos tarafından ciddi 
biçimde dışlanmıştı. Ayrıca, 
Philippos’un Makedonyalı 
genç karısının yerel soylular 
tarafından daha kabul 
edilebilir bir Makedonyalı varis 
doğurabileceğinden korkmuş 
olabilirlerdi. Bunu önlemenin 
tek yolu, Philippos’u ortadan 
kaldırmaktı. Worthington 
bunlardan yola çıkarak 
Olympias ve İskender’in 
Pauanias’ın beynini yıkayıp 
Philippos’u öldürmesi için 
cesaretlendirdiği şeklinde bir 
teori üretti. Diğer klasikçağ 
tarihçileriyse İskender’in 
bir baba katlinin sorumlusu 
olduğundan o kadar emin 
değil. Yine de, Luther 
College’dan Freeman, “Bugün 
İskender’i divana yatırıp analiz 
etmeye çalışsaydınız çok 
eğlenirdiniz,” diyor.

KRAL ÖLDÜ, 
YAŞASIN YENİ 
KRAL
Philippos’un gidişiyle İskender, 
Makedonya sarayını tahtı 
kendisinin hak ettiğine ikna 
etmek zorunda kaldı. Babası 
için gösterişli bir cenaze 
planladı. İskender, mezara 
içinde Philippos’un iskeletinin 
kalıntılarının da olduğu bir 

altın sandık koydu. Ayrıca 
altın yaldızlı taçtan altın 
asaya, altın göğüs zırhından 
altın ve fildişi süslemeli ölüm 
döşeğine kraliyet hazineleri de 
mezardaki yerlerini aldı. Genç 
kral, giriş kapısının üzerine 
babasının İskender’le birlikte 
bir aslana yaklaştığı bir av 
sahnesinin resmini yaptırdı. 

İskender artık Makedonya 
generallerini ve askerlerini 
babası gibi bir komutan 
olduğuna ikna etmeliydi. Bu 
nedenle bir dizi askeri sefer 
düzenledi. Balkanlardaki 
isyanları bastırdı, Teb şehir 
devletini kırıp geçirdi ve 
ordusunu bir zaferden diğerine 
taşıdı. 21 yaşına geldiğinde 
Makedonya ve Yunanistan’ın 
kontrolü tamamen eline 
geçmişti. Artık Pers ülkesinin 
fethine hazırdı. 

İskender hükmettiği toprakları 
güneyde Mısır’a, doğuda da 
Hindistan’a kadar genişleterek 
antik dünyanın en büyük 
imparatorluklarından birini 
yarattı. En yakın yoldaşı, aşık 
olduğu Makedonyalı general 
Hephaistion’du. Hephaistion, 
İÖ 324 yılında doğu seferi 
sırasında gizemli bir hastalığa 
yenik düşüp öldüğünde, 
İskender kederinden 
perişan olmuştu. Antikçağ 
yazarlarından Plutarkhos’a 
göre İskender Hephaistion’un 
doktorunu çarmıha gerdi 
ve bölgedeki kabileyi, 
Hephaistion’un ruhuna 
sunmak için katletti. 

BÜYÜK 
İSKENDER VE 
EŞCİNSELLİK
İlk çağlardan bu yana üreme 
amaçlı cinselin uzağında ve 
beraberinde bir biçim olarak 
eşcinsellik özellikle erkeklerin 
hayatında büyük bir yer 
kaplar. Helenistik dönemde 
asilzadelerin ders aldıkları 
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filozoflarla cinsel ilişkiye 
girmesi hem çok normal hem 
de olması gereken bir gereklilik 
olarak görülmekteydi. Bu ilişki 
tarzı Hoca ile öğrenci arasında 
bilgi alışverişleriyle zamanla 
eşitlenmenin bir gereği olarak 
görülüyordu. Tarihde erkek 
eşcinselliğinin çoğu erkeklerin 
kabullendikleri bir biçim haline 
gelmiş, asıl nedeni ise savaş 
eğitimi ve savaşlar olmuştur. 

Büyük İskender de tarihe 
savaşçı, imparator olmasıyla 
beraber eşcinselliği ile de 
ses salmıştır. Aristoteles 
İskenderi “Engin kültüre ve 
doymak bilmeyen meraka 
sahip, şarkı söylemeyi, resim 
yapmayı bilen, Euripides’in 
tragediyalarını ezbere okuyan 
genç, barbar ve ateşli savaşçı, 
durdurulmayan kıyımcı,” diye 
tanımlamıştır. 

Büyük iskender’in erotik vücut 
hatları, öfkeli ifadesi, sert ve 
yüksek sesi ile dengelenmiş, 
boyu uzun olmasa da 
inanılmaz derecede güzel bir 
fiziği olduğu biliniyor.

İskender Aristo’dan aldığı 
dersler sırasında tanıştığı 
Hephaistion ile çok sıkı 
dost olur. Homer onlar için 
“Patroklos, Akhilleus için ne 
olmuşsa, Hephaistion da 
İskender için o olmuştur,” 
der. Bu deyim onların 
arkadaşlığının cinselliği de 
barındırdığını anlatır. İskender 
tahta çıktığında beraber savaş 
eğitimi aldığı Hephaistion’u 
da general tayin ederek 
hem sırtını en güvendiği 
insana emanet eder hem de 
gönlünün sahibini her daim 
yanında taşıma gerekçesini 
meşrulaştırmış olur.

Haklarındakı dedikodu ve 
tartışmalardan kurtulmak 
için kendisi ve Hephaistion 
için politik evlilikler ayarlayan 
İskender arkadaşının kızı ve 
oğullarını kendi öz yeğenleri 

yapar. Hindistan seferi 
dönüşünde Hephaistion 
yüksek ateşten ölünce 
İskender acısından üç gün 
üç gece yeme ve içmeden 
kesilmiş, Pers geleneğine 
uygun olarak saçlarını 
kesmiştir. Acısı dinmeyen 
İskender Hephaistion’un 
hekimlerinin asılmasını 
istemiş ve arkadaşının cesedi 
yanında yatmıştır. Dünyada 
ilk kez resmi yas ilan etmiş, 
görkemli bir cenaze töreni 
düzenlemiştir. Bütün bunlar 
İskender’in Hephaistion’a 
tutkusunun göstergeleridir. 

Hephaistion’un ölümünden 
sonra Pers Sarayında 
kendisine sunulan Bagoas 
adlı hadim oğlan da bir 
müddet sevgilisi olmuştur. 
Yakışıklılığı ve dayanılmaz 
çekiciliği ile İskenderin 
yatağında yerini almıştır. Aslen 
İranlı olan Bagoas zamanla 
32 subay arasında Yunanlı 
ve Makedoniyalı olmayıp 
“Trierark” rütbesini alan tek kişi 
olmuştur.

Büyük İskender tarihin en ünlü 
eşcinsellerden biri olmasıyla 
beraber cinsellikle erkekliğin 
bağdaştırılmasını yerle bir 
etmiştir. Erkekler arasında 
dudaktan öpüşmeyi bir eşitlik 
göstergesi olarak kabul edip 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

“Diğerlerine üstün gelmemin 
sebebi kudretim ve ordularımın 
gücü değil, mükemmelliğin 
ne anlama geldiğini biliyor 
olmamdır.” Büyük İskender
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FOBİLER
EN İLGİNÇ

HAZIRLAYAN: YEŞER SARIYILDIZ
yeser.sariyildiz@gzone.com.tr | twitter.com/androverdose |  instagram.com/yesersariyildiz

Eminim ki, böcekten, karanlıktan ya da yüksekten korkan birini tanıyorsunuzdur. İnsanın fobisinin olması gerçekten acayip bir durum. 
Eğer sizin de bir fobiniz yoksa, mesela 30 metre uzaktan size bakan kediden korkan birini anlamanız mümkün olmuyor. Üstelik 

karşınızda tırnaklarını kemirip ter dökse bile, “Ya seninle ilgilenmiyor bile” diye geçiştirip kendi gündeminize dönüyorsunuz. Fobiler 
garipleştikçe, anlamak daha da zorlaşıyor. Akla hayale gelmeyecek fobiler var, şimdi anlatacağız ve siz inanmakta zorlanacak, hatta 

neredeyse “Dünyadaki en salakça şey homofobi değilmiş” bile diyebileceksiniz, uyarmadı demeyin..
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TUROPHOBIA
Dünyanın en güzel şeylerinden biri olan peynirden korkmak. Bir insan düşünün ki, şarabın 

yanında peynir tabağı sipariş edemiyor, kahvaltıda ezine yiyemiyor ya da kaşarlı tost 
söyleyemiyor! Gerçek bir kahvaltının olmadığı bir hayat resmen, ziyan olmuş öğünler… Tam 
olarak nasıl bir travma neden oluyor bilemiyoruz, ama turophobia mağdurları için gerçekten 

üzgünüz ve yiyemedikleri bütün peynirlere de talip olabiliriz.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S46

NOMOPHOBIA
Çağ değiştikçe yeni yeni adetler çıkıyor. Şimdi sizlere iki sorumuz var: Şarjınız %100 olduğunda 
tuhaf bir güven duygunuz oluyor mu ya da sarjınız azaldığında istemeden geriliyor musunuz? 

Telefonunuz çekmediğinde kendinizi rahatsız hissediyor musunuz?  İşte nomophobia da 
kapsama dışında kalma, telefonsuz kalma korkusuna deniyor.  İnternet ve telefon bağımlısı 

olduğumuzu inkar edecek değiliz, ama siz siz olun, bu işin fobiye dönüşmesine izin vermeyin.
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MAGEIROCOPHOBIA
Çok basitçe yemek yapma korkusu olarak adlandırılabilir. İnsan görünce şok oluyor ve tamamen 
yemek yapmak istemeyen birinin çıkardığı bir fobi gibi duruyor olsa da, tam öyle değil. Küçükken 
yemek yapmaya çalışıp ciddi şekilde bir yerlerini kesen ya da kendini yakan insanlarda oluşuyor. 
Yine de yemek yapmak istemiyorsanız, mageriocophobia’nızın olduğunu söyleyip geçebilirsiniz. 

Yalan olamayacak kadar cool değil mi?
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PHOBOPHOBIA
Herhangi bir şeyden korkmaktan korkmak gibi özetlenebilir. Yani kısacası “Aman Allah’ım, ya 
benim de bir gün fobim olursa, ne yapacağım? Yüksekten korkmuyorum, ama ya korkarsam?” 

türünden saçma sapan bir şey gerçekten. Yine de her korkusuz insanın içinde, azıcık da olsa bir 
“korkmaktan korkma” durumu vardır sanki. 
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HİPPOPOTOMONSTROSESQUİPPEDALİOPHOBİA

Listedeki en tuhaf fobilerden biri. Bu fobinin adını korkmadan söylemeyi başarabildiyseniz, sizde 
bu fobiden yok demektir; çünkü bu uzun kelimelerden korkma fobisi olarak geçiyor. Bu fobiye 

sahip insanların dünyanın en uzun isimli şehri olan Krungthepmahanakornamornratanakosinma-
hintarayutthayamahadilokphopnopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphi-

marnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit’li olmadıklarını umuyoruz.
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ABLUTOPHOBIA
Sanırım çevreye en çok zarar veren fobilerden biri bu ve eğer böyle bir fobisi olan varsa, acilen 

tedaviye başvurması gerekiyor. Ablutophobia, yıkanmaktan korkmak anlamına geliyor. Çocukken 
duş esnasında travma geçirmiş insanlarda ortaya çıkan bu duruma, neyse ki sık rastlanmıyor. 

Anneannesinden kafasına maşrapa yiyen her çocuk ablutophobia’ya sahip olsaydı, ülkenin 
üzerine deodoranttan yeni bir atmosfer yaratmak ya da komple hortumla yıkamak gerekebilirdi. 
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ARACHİBUTYROPHIA
Fıstık ezmesinin üst damağa yapışması korkusu olarak tanımlanıyor. Bunun adının bile olması 

insana çok saçma gelirken, fıstık ezmesinin damakta bıraktığı tortulu tadı hatırlayıp neyden 
korktuklarına anlam verebiliyoruz. Yine de çok abartılacak bir durum yok elbette. Fıstık ezmesi 

yoksa, Nutella yesinler!
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GELIOPHOBIA
Kısaca, kahkaha atma fobisi. Kelimenin orjinali “gelo”dan geliyor, gelo da Yunanca’da kahkaha 

demek. Nasıl bir travma buna yol açıyor bilememekle birlikte, sizce de her gün geliophobia fobisi 
olan çok fazla insanlar karşılaşmıyor muyuz? Bu kadar suratsızlığın bir anlamı olmalı.
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EMRE
ERDEMOĞLU
GZone için her ay seçkin isimlerle bir araya gelerek röportajlar yapan blogger Onur Erol, bu ay 
Türk modasının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olan Emre Erdemoğlu ile görüştü.

     İNSANLARIN 
GİYDİKLERİ KIYAFETLERİN 
RUHLARIYLA İLİŞKİ İÇİNDE 
OLMASI GEREKTİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUM

RÖPORTAJ: ONUR EROL
info@onurollstyle.co |  twitter.com/onurollstyle | instagram.com/onurollstyle
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Türkiye’de en başarılı erkek 
moda tasarımcılarından 
birisiniz. Gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışında bir çok işe imza 
attınız. Bu başarıya ulaşmanız 
tabii ki kolay olmamıştır. Emre 
Erdemoğlu’nun başarısının 
sırrı nedir? Bu yolculuk nasıl 
başladı?
Üniversitede öğrenci olduğum 
yıllarda markamın oluşumuyla 
ilgili çalışmalara başladım.  
Üniversite 3. Sınıfta İtalyada 
yaptığım defile sonrasında 
“Most Creative Collection” 
ödülüne layık görüldüm ve 
erkek koleksiyonu hazırlamaya 
başladım. Üniversite biter 
bitmez özel sektörde 
markalara danışmanlık yaptım. 
Bu süreçte kendi markamı 
kurup üretim yapmaya ve 
koleksiyonumu uluslararası 
platformlarda tanıtmaya 
başladım. Markalaşma 
sürecinde yurt dışından 
aldığım danışmanlıklar, 
attığımız doğru adımlar 
markamın kısa sürede 
büyümesine neden oldu.  En 
son 2016 A/W “Pünhan” 
koleksiyonumuzu Berlin 
Fashion Week’de sunduk.  
Bizler için son derece keyifli ve 
gurur verici bir süreç oldu.
 
Biliyorum ki sizi örnek 
alıp bu yolda yürüyen bir 
çok yeni genç tasarımcı 
var onlara nasıl bir yol 
izlemelerini önerirsiniz. 
Genç tasarımcılara yardımı 
dokunacağını düşündüğünüz 
püf noktaları var mı?
Şu an eğitim verdiğim tüm 
kurumlarda öğrencilerime 
aynı öğüdü veriyorum; 
Sevmeden yapılacak bir iş 
değil bu, gerçekten sabır, 
büyük fedakarlıklar gerektiren 
bir iş. Büyütüp beslemeniz 
gerekecek, düşüp kalktığınız 
zamanlar olacak, tek başınıza 
olduğunuz zamanlar da 
olacak” diyorum. Bu işin hiç 
kolay olmadığını anlatıyorum 
onlara.  Gerçek birer 
savaşçı olmaları gerektiğine 

inandırıyorum onları.

Türkiye’deki erkek moda 
,marka ve stil dünyasını nasıl 
buluyorsun? Neler eksik, neler 
fazla?
Ben insanların giydikleri 
kıyafetlerin ruhlarıyla ilişki 
içinde olması gerektiğini 
düşünüyorum. Kişinin 
kimliğinden bir iz taşımalı 
mutlaka. Bu bazen bir renk, 
bazen bir doku, bazen bir 
aksesuar da olabilir. Sizin 
kişiliğinizi ele verecek doneler 
olmalı üzerinizde. Bir başkası 
gibi görünmek yerine kendi 
tarzınızı en modern hale 
getirmeniz taraftarıyım. 

Kostüm seçiminde ten 
renginiz, anatominiz, 
ışığınız çok önemli. Yakışan 
yakışmayan her şeyi 
giymememiz gerektiğiniz 
düşünüyorum. Maalesef Türk 
markaları “Copy-Paste”den 
bir türlü kurtulamadılar. 
Farkındaysanız sokaktaki 
herkes birbirine çok 
benziyor. Çünkü alışveriş 
yaptığınız bütün markalar 
birbirinden kopyalayarak 
koleksiyon hazırlıyor. Durum 
böyle olunca sokak da 
sizi heyecanlandıracak, 
ilham verebilecek birine 
rastlamıyorsunuz. Ticari 
kaygilar çerçevesinde 
hazırlanan koleksiyonların 
ruhu olmuyor. 

Sizce hem bir erkek hem bir 
kadın gardırobunda olmazsa 
olmaz parçalar nelerdir?
Yikamalı jean pantolon,beyaz 
gömlek ve deri ceket her 
sezon gardroplarda mutlaka 
bulunmasi gerekir.Günü 
kurtarır her daim trendtir. 

Bu kış erkeklerin rengi 
nedir? Özellikle belirtmek 
istediğin başka bir detay 
var mı 2016 -17 Kış 
Erkeği ne giyecek?Senin 
koleksiyonunda neler 
göreceğiz?

Teknolojinin hızla ilerlediği 
bir çağda geçmişi yeniden 
yorumlayarak giysi kodlarını 
ve giyinme yöntemlerini 
oluşturdum.

Zamanı hiçe sayan, anlık 
yaşayan, sadece ve sadece 
konforunu ön planda tutan 
erkeğin gardrobunu konu 
aldım bu hikayede.

Köylü, natürel, doğal tonların 
hakim olduğu grubun en 
önemli tonlarından bir 
tanesi, toz haline getirilmiş 
Hardal Sarısı, taze Yeşillerle 
çiftleştirildi.Sıcak hasat 
tonu,pişmiş portakallar ve 
Gölgede Yeşiller bu gurubun 
renk skalasını oluşturmakta…

Aksesuarlarla zenginleştirilmiş, 
hafif malzemeyle dikilmiş, 
erkeksi formların, keskin 
hatların ön planda olduğu 
bir grup. Daha kostüm gibi 
duran yeni yüz ekose takımlar, 
büyüleyici koyu tonlarla 
güncellendi. Alacakaranlık 
tonlarının ilham olduğu renk 
paletinde Zemin Grisi, Olgun 
Erik Kırmızısı, Alev Mavisi, 
Morkuvaz ve Zengin Laciler 
göreceğiz. Demlenmiş Gri 
yünlü takım elbiseler, kumlu-
yüzeyli yünlü kabanlarla 
kombinleniyor. Yıkanmış 
hissi veren yeni yüz baskılı 
jean gömlekler, ekoseli likralı 
pantalonlar, kalın yünlü 
kumaşlardan dış giyim 
bomber ceketler soğuk kış için 
yenilenen yüzü ve renkleriyle 
erkekler için alternatifler 
sunuyor. 

Zamansız ve masalsı etkiyi 
koleksiyonun tamamında 
hissedeceksiniz. Buradaki 
asıl amacım stiliyle söz 
sahibi olan,güncel gardroba 
sahip şıklığı ve konforunu 
aynı oranda tutan erkeklerin 
gardroplarını tazelemekti.

Koleksiyonularınızı nasıl 
hazırlıyorsunuz? ilham 

        TÜM DÜNYANIN VE BU ÜLKENİN TARİHİNDEKİ GELMİŞ GEÇMİŞ EN 
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aldığınız şeyler nedir?
Öncelik her zaman 
hedef kitledir benim için; 
oluşturduğum hikayedeki 
karakterlerle hedef kitlem 
arasında bir bağ oluştururum. 
Bu dengeyi kurmayı 
başardıktan sonra, “Concept 
Board”umu hazırlarım. 
Hazırladığım sezonun temasını 
belirlemeden önce, anahtar 
kelimelerimi oluştururum.  
Bunların anlamlarını, tarihsel 
boyutundan günümüzdeki 
yerine kadar araştırmalar 
yaparım. Anahtar kelimemin 
sanata, spora, yaşama 
etkisini araştırırım.  Hikayemin 
içerisine girecek ana ve 
ara renkleri belirlerim.  
Konseptimle ilgili yeterince 
araştırma yaptıktan sonra 
ortaya çıkan kimlik yüzümde 
tebessüm oluşturup beni 
heyecanlandırıyorsa bu doğru 
yolda olduğumu gösteriyor 
zaten. İşte bu yüzden bütün 
koleksiyonlarımın dili oluyor. 
Söyleyecek birşeyleri, 
anlatacakları oluyor. Hikaye 
tadında oluyor.

Kendi stilini nasıl 
tanımlarsınız?
Elegance, yenilikçi, dinamik...
 
Modayı iyi yorumladığını 
düşündüğünüz stil sahibi 
kimler var?
Her sezon koleksiyonlarıma 
adapte ettiğim karakterler 
oluyor. Steve McQueen, 
Pee Wee Herman, Freddie 
Mercury, Clark Gable, Charlie 
Chaplin bunlardan birkaçı… Ne 
güzeldirler…
 
Sizce moda tarihindeki en şık 
adam kimdi?
Tüm dünyanın ve bu ülkenin 
tarihindeki gelmiş geçmiş 
en şık adam Mustafa Kemal 
Atatürk’tür.

İstanbul’un moda nabzı 
senede iki defa düzenlenen 
moda  haftası etkinliğiyle 
atmaya devam ediyor. 

Düşüncelerin neler? 
Gerçekten Moda haftaları 
ile istediğinize ulaşabiliyor 
musunuz?
Mercedes-Benz Fashion Week 
İstanbul’u ilk yapıldığı günden 
itibaren takip ediyorum.  Bu 
sezon İstanbul Fashion 
Week’de 8. defilem oldu.  Çok 
yol katettik.  Çok keyifli şu 
anda. Her şeyin oturduğunu 
düşünüyorum.  Bu sezon 2. 
kez  Berlin’de yaptım defilemi, 
buna rağmen benim için 
hiç bir farkı yoktu. Sadece 
MBFWİ olarak bakmamak 
gerekiyor.  Bu tatta da çok 
keyifli işler yapılabilir.  Moda’da 
başkent olmayı hedefliyorsak, 
Devlet desteklerinin 
Tük Tasarımcılara ivme 
kazandıracak projelerinin 
artması gerekiyor.  Devletin, 
birliklerin desteğiyle yol 
alabiliyoruz.  Bunlar olmadığı 
sürece tasarımcı bir yerden 
sonra tıkanıyor.  Neden Türk 
markaları Dünya Markası 
olamıyor?  Bugün en büyük 
sorunlardan bir tanesi de Türk 
tasarımcıların Türk Markalarla 
iş birliği yapamaması.  
Modanın başkenti olabilmemiz 
için bizim ilk önce kendi iç 
sorunlarımızı çözmemiz 
gerekiyor.
 

Özellikle seni ya Floransa’da 
(Pitti Uomo) veya Berlin 
moda haftasında gördük. Bu 
da Emre Erdemoğlu kalıbına 
sığmayan bir tasarımcı 
imajını yeterince hakediyor. 
Yeni bir yurtdışı süprizi var 
mı?
Sürprizler hep var. Güzel 
bir markayla iş birliği 
içerisindeyim.  Önümüzdeki 
sezon koleksiyonumu 
Milano Moda Haftasında 
sunacağım. Şu an tamamen 
Yaz koleksiyonuma konsantre 
olmuş durumdayım. Mart’ da 
Los Angeles Moda Haftası’nda 
2018 A/W Koleksiyonumu 
sunacağım.

        DÜNYAYI 
İYİLEŞTİREN, 
GÜZELLEŞTİREN, DAHA 
KEYİFLİ HALE GETİREN 
KUŞKUSUZ EŞCİNSEL 
BİREYLERİN YARATICI 
GÜCÜDÜR!
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Modada cinsiyetsizlik akımı 
üzerine ne düşünüyorsunuz? 
Bu akım için bir girişiminiz 
bulunuyor mu?
80’lerde hakim olan cinsiyet 
rollerine karşı çıkma ve bir 
anlamda bu cinsiyet rollerini 
“bükme” anlayışını bu aralar 
çok düşünüyorum, çünkü o 
zamanlar yenilikçi ve cesur 
olan bu fikirler, 2000’li yılların 
Y Kuşağı için artık aşılmış 
bir konu. Y Kuşağı artık her 
iki cinsin de istediği gibi 
davranabileceğini, tek bir 
uygun “kadın” ve “erkek” 
görüntüsünün olmadığını 
düşünüyor. Artık insanlar 
sokaklarda cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin uzun bir kazak, 
dar bir tayt veya bol desenli bir 
gömlek giyebiliyorlar.   
Cinsel kimliğin kıyafetler 
aracılığıyla belirlenmesine 
karşı çıkışı, 21. yüzyılda artık 
su götürmez bir şekilde 
haklı bulunuyor.Benim de 

koleksiyonlarımda bu kavramı 
yakalamanız mümkün.
Tasarımlarınızda 
cinsiyetsizlik algısını ne kadar 
kullanıyorsunuz? İleride böyle 
bir projeniz olacak mı?
Fazlasıyla kullanıyorum.
Berlin Fashion Week’de 
gerçekleştirdiğim son 
koleksiyonumda bunun 
dokusunu fazlasıyla 
görebilirsiniz.”Pünhan” 
daki dokunun aynisini 
erkek koleksiyonlarımda da 
kullanıyorum. Birbiriyle paralel 
ilerliyor.Yaka formlarım, kalıp 
ve kumaş detaylarım birbirine 
çok yakin. Yakın zamanda 
yine bu tatta devam edecek 
koleksiyonlarım.

Sizce ülkemizde yaşam 
özgürlükleri hakkında 
neler yapmak gerekiyor, ne 
durumdayız?
Herkes kendi isine 
baksın,kendiyle ilgilensin. 
Başkalarının hayatları bu kadar 
ilgilendirmemeli insanları. 
Bırakın herkes nasıl yasamak 
istiyorsa öyle yaşasın. Hala 
haberler okuyorum trans 
cinayetleriyle ilgili, daha 
kötüsü o cinayetleri haklı 
bulup destekleyenler de var 
hala. İnsanlık dışı bir şey bu. 
Bazen insan olup olmadığımızı 
sorguluyorum.Bu kadar kötü 
olmamalı hiçbir canlı.

Türkiye’de ve dünyada 
LGBT özgürlükleri hakkında 
düşünceniz neler? Sizce ne 
kadar özgürüz?
“Aslında kendine benzemeyeni 
yok sayan, görmek istemeyen, 
kabul etmeyen ve biraz narsist 
bir toplumuz”. Sadece LGBT 
bireylerin yaşadığı bir sıkıntı 
değil bu, farklIı coğrafyalarda 
yetişmiş milyonlarca insanın 
yaşadığı bir kısır döngüdür. 
Eşcinsellik olunması yada 
kabullenilmesi gereken bir 
durum değil ,aşılması gereken 
bir tarihsel kategoridir. “Dünya 
koyunlar ve keçiler diye ikiye 
ayrılmıyor!” Sonuç ne olursa 

olsun, dünyayı iyileştiren, 
güzelleştiren, daha keyifli hale 
getiren kuşkusuz eşcinsel 
bireylerin yaratıcı gücüdür.

Moda dünyasında LGBT etkisi 
nedir? Sizce neden LGBT 
bireyler moda dünyasında bu 
kadar aktif?
Sanatın her alanında LGBT 
bireyler olduğu kadar 
moda sektöründe de sıkça 
rastlamanız mümkün.

Popüler kültür ve LGBT 
arasındaki bağ tartışılmaz, 
peki LGBT ve moda 
arasındaki bağ sizce nedir?
Bu kadar özel ruhların, 
bedenlerin dışa vurum şekilleri 
biz tasarımcıları derinden 
etkiler,ilham verir. Bir çok 
LGBT birey gerek stiliyle 
gerek yaşam biçimiyle ilham 
olabilecek niteliktedir. Pee Wee 
Herman, Freddie Mercury, Zeki 
Müren, David Bowie, Ricky 
Martin, Elton John, George 
Michael bunlardan birkaçı. Ne 
güzeldirler.
 
Kendinizi ülkemizde 
sanatınızı icra ederken özgür 
hissediyor musunuz?
Zor bir ülkede yaşıyoruz.
İnsanlar gün geçtikçe daha 
agresif, daha saldırgan 
hale geliyor. Sosyal medya 
platformlarında günlük kin ve 
nefret kusma eylemlerine şahit 
oluyorum. Durum böyle olunca 
kendi işim, sanatım, gündelik 
hayatım, siyasi görüşümle ilgili 
bir paylaşım yaparken iki kere 
düşünüyorum. Sanatçıyım 
ben...Düşünmemeliyim...Zor ve 
stresli bir dönemden geciyoruz 
hepimiz. Umarım düzelir bir 
şeyler.
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II. DÜNYA 
SAVAŞI

EŞCİNSEL TARİHİNDE

HAZIRLAYAN: CİHANGİR ÖZ
cihangir.oz@gzone.com.tr |  instagram.com/oz.cihangir
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İnsanlık tarihi çok büyük 
toplumsal travmaları 
üzerinde taşıyan yüzlerce 
savaşa sahne olmuş, tarih 
sahnesi kazananların 
ve kaybedenlerin geçit 

şölenine dönüşmüştür. Sınıflı 
toplumların ortaya çıkışıyla 
beraber toplumlar iki kutba 
ayrılmış, ezenler ve ezilenler 
arasındaki amansız çelişki 
birbirini kovalamış, alt yapıda 
yaşanan depresyon üst 
yapıyı sıkıştırmış ve çelişki 
sıcak zemine taşınmış, 
taş baltayı, balta yayı, yay 
mancınığı, ateş barutu, 
barut silahı patlatmıştır. Kan 
akmıştır. Irkı ve yönelimi ne 
olursa olsun, tarih boyunca 
milyonlarca insan savaşlarda 
hayatını kaybetmiş, savaşan 
tarafların zulmüne maruz 
kalmış, doğrudan ya da 
dolaylı olarak milyonlarca 
insan zarar görmüştür. Bu tür 
kitlesel depresyonların etkileri 
nesillerden nesillere aktarıla 
aktarıla, savaşın o karanlık, 
iğrenç ve kan kokan barutsu 
dumanı genizlerimizi yakmaya 
devam edegelmiştir.

Halen günümüz dünyasında 
yüzlerce yerde silahlar 
ateş almakta, bombalar 
patlamakta, insanların 
cansız bedenleri paramparça 
bir halde dört bir yana 
dağılmakta, insanlığa karşı 
bir suç olan savaş hali kendi 
savaş suçlarını doğurmakta, 
egemen olmayanlar güçler 
arası süregiden bu savaşlarda 
yaşama hakkını, temel insani 
haklarını koruyamamakta; 
ülkelerin sınırları yerinden 
edilen milyonlarca insanın 
dramına sahne olmakta, 
savaştan beslenen kan 
emici asalaklar bedenin 
dokunulmazlığını hiçe 
saymaktadır.

Egemenler arası güç 
dengesinin egemenler aleyhine 
ters yüz olduğu her kavşak 
noktası, eninde sonunda bir 

savaşı doğurmakta ya da yeni 
bir savaşı döllemektedir.

Savaş dönemlerinde “normal” 
olanın iktidarının, yani 
“güçlünün”, perçinlendiği; bu 
halin, “normal olmayana” bir 
zulüm aracı haline geldiği 
gözlerden kaçmamaktadır. 
Yazıda bu duruma geçmişten 
bolca örnek sunacağımız 
aşikardır fakat bugün dahi 
gözümüzü açıp iki ufka da 
baktığımızda acının feryadının 
kulaklarımızı sağır edeceğini 
görürüz.

Yakın zamanın en büyük 
trajedilerinden biri olan ve 
acısı hafızalarda derin yaralar 
bırakan İkinci Dünya Savaşı’na 
baktığımızda da bu durumun 
olaylarda değişkenlik fakat 
olguda aynılık taşıdığını 
görüyoruz.

Bu dönemi, savaşa giden 
zamandan ayrı düşünmemiz 
olanaksız. Tarihin o 
parantezine odaklandığımızda, 
zulüm gören birçokları gibi 
eşcinsellerin de bu zulümden 
paylarına düşen en ağırına 
maruz kaldığını görüyoruz.

Hitler faşizmi, eşcinsellerin en 
ağır işkencelerden geçirildiği, 
kitlesel bir biçimde katledildiği 
bir dönem olarak utanç 
tablosunda en uç sıraya 
oturuyor. 

Erkek eşcinselliği Weimar 
Almanyası Ceza Kanununun 
175. paragrafında yasa 
dışı olarak kabul edilirken, 
Almanyalı homoseksüel 
hakları savunucuları 
eşcinselliği kınayan 
toplumsal tutumları 
iyileştirme çabalarında 
dünya çapında lider olmuştu. 
Almanya’daki birçok kişi 
Weimar Cumhuriyeti’nin 

HITLER 
FAŞİZMİ
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homoseksüellere karşı tavrını 
Almanya’nın gerilemesinin 
sembolü olarak addetmişti. 
Nazileri, ırksal mücadelenin 
zaferine yardımcı olmak için 
Almanya’da eşcinselliğin 
kökünü kazımak istiyordu. 
1993’te iktidarı ele 
geçirdiklerinde, Almanya’da 
eşcinsel erkeklere yönelik 
zulüm şiddetlendi. Eşcinsel 
örgütler dağıtıldı, eşcinseller 
toplama kamplarına kapatıldı.

Naziler, eşcinsel erkeklerin 
Alman ulusu için 
savaşamayan, zayıf, efemine 
erkekler olduğuna inanıyor, 
Alman çocuk doğum oranını 
arttıramayan erkekler 
olarak görüyorlardı. Naziler, 
Aryanlardan daha çok çocuk 
doğuran “alt ırkları” sorumlu 
tutuyor ve Almanların üretken 
potansiyelini azaltan her şey 
ırksal tehlike olarak kabul 
ediyordu.

SS subayı Heinrich Himmler, 
Nazi Almanyasında 
eşcinsellere yönelik zulmü 
bizzat yönetmişti. Lezbiyenler, 
Nazi ırksal ilkelerine göre 
tehdit olarak addedilmiyordu 
ve genellikle işkencenin hedefi 
değildi.  Benzer bir şekilde 
Naziler genellikle Almanyalı 
olmayan eşcinselleri de 
Almanyalı partnerlerle ilişkide 
de olmadıkları sürece hedef 
almıyordu. Çoğu durumda, 
Naziler, yaşam biçimlerinden 
vazgeçen ve “ırksal bilinç” 
kazanan eşcinselleri ırksal 
cemaatlerine kabul etmeye 
hazırdı.

6 Mayıs 1933’te öğrencilerin 
liderlik ettiği Storm 
Troopers, Berlin’deki 
Cinsel Bilimler Enstitüsünü 
basmış ve enstitünün eşsiz 
kütüphanesine el koymuşlardı. 
Dört gün sonra, 12 binin 
üzerindeki kitap koleksiyonu 
ve 35 bin yeri doldurulamaz 
fotoğraf, diğer “yozlaşmış 
edebiyat eserleriyle” birlikte 
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PEMBE ÜÇGEN
Pembe üçgen, eşcinsel kültürün en sık 
rastlanan ve en popüler simgelerinden 
biridir. Kökeni II. Dünya Savaşı’na uzanan 
Pembe Üçgen, Naziler tarafından cinsel 
yönelimi nedeniyle toplama kamplarına 
konulmuş eşcinsel erkeklere verilmiştir. 
Pembe Üçgen, Gökkuşağı Bayrağı ile 
birlikte eşcinsel yürüyüşlerinin ve eşcinsel 
haklarının başlıca sembollerinden biri 
olarak kullanılmaktadır.

Pembe üçgenin tarihi II. Dünya 
Savaşı’ndan önce, Adolf Hitler’in 
iktidara gelişiyle başlar. Dönemin Alman 
yasalarında eşcinsel ilişkiyi yasaklayan 
175. madde, 1935 yılında elden geçirildi 
ve öpüşmek, sarılmak, eşcinsel fanteziler 
ve eşcinsel eylemleri kapsayacak 
şekilde genişletildi (bu madde 1969 
yılına kadar Batı Almanya’da yürürlükte 
kalmıştır).

Bu maddeden suçlu bulunan kişiler önce 
hapse ardından da toplama kamplarına 
gönderildiler. Cezaları kısırlaştırmaktı ve 
bu cezanın uygulama yöntemi de hadım 
etmekti. 1942 yılında bu ceza Hitler 
tarafından idama çevrildi.

Toplama kampındaki mahkûmların tümü 
mahkûmiyetlerinin nedenini belirten 
belirli renkte ters bir üçgen takmak 
zorundaydı. Bu belirteçler, mahkûmlar 
arasındaki hiyerarşiyi de belirliyordu. Yeşil 
üçgen takan adi suçlu, kırmızı üçgen takan 
siyasi suçlu demekti. Davut’un Kalkanı’nı 
oluşturacak şekilde iki sarı üçgen, Yahudi 
mahkûmları tanımlıyordu. Pembe üçgen 
ise eşcinseller içindi. Birbirinin üzerinde 
bulunan bir pembe üçgen ve Davut’un 
yıldızı ise mahkûmların en düşüğüne işaret 
ediyordu: Eşcinsel bir Yahudi.
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harap edilmişti. Belgeler 
hiçbir zaman kurtarılamadı. 
Enstitünün kurucusu ve 
insan cinselliği çalışmalarının 
öncülerinden Magnus 
Hirschfeld o sırada Fransa’da 
ders veriyordu ve Almanya’ya 
dönmemeyi tercih etti.

Enstitünün tahribatı açık 
lezbiyen ve gey kültürünün 
Almanya’dan yok edilmesinin 
ilk adımıydı. Polis, “Eldorado” 
gibi kulüp ve barları kapattı ve 
Die Freundschaft (Arkadaşlık) 
gibi yayınları yasakladı. Bu 
erken dönemde, Naziler 
eşcinselleri merdiven altına 
itti ve dayanışma ağlarını 
tahrip etti. 1934’te Gestapo 
(gizli polis teşkilatı), yerel polis 
güçlerini eşinsel aktiviteleri 
olan tüm erkeklerin listesini 
tutmakla görevlendirdi. 
Almanya’nın birçok bölgesinde 
polisler aslında bunu yıllardır 
yapıyorlardı. Naziler bu ‘pembe 
listeleri’ eşcinsel bireyleri ele 
geçirmek için kullanıyorlardı.

28 Haziran 1935’te Adalet 
Bakanlığı Ceza Kanunun 
175. Paragrafında değişiklik 
yaptı. Bu değişiklikler 
Nazilerin eşcinsel infazlarına 
yasal temel hazırladı. 
Bakanlık yetkilileri “erkekler 
arasında kriminal aktiviteler” 
kategorisini eşcinsellik 
olarak sayılabilecek her türlü 
davranışı içerecek şekilde 
değiştirdi. Mahkemeler sadece 
niyet ve düşüncenin bile bu 
suç için yeterli olduğuna 
dair kararlar verdi. 26 Ekim 
1936’da, Himmler, Güvenlik 
Polisinin içinde “Kürtaj ve 
Eşcinsellikle Mücadele için 
Reich Merkez Ofisi”ni kurdu. 

ERKEKLER 
ARASINDA 
KRİMİNAL 
AKTİVİTE: 
EŞCİNSELLİK

Gaddarlığı nedeniyle işgal 
altındaki Polonya’da görevden 
alınan Josef Meisinger, bu 
yeni ofisin başına getirildi. 
Polisin, Almanya’nın ahlaki 
yapısı için tehlikeli görünen 
herkesi önleyici gözaltına 
alma ve duruşmasız 
hapsetme yetkisine sahipti. 
Buna ek olarak, eğer polis 
eşcinsel davranışlara devam 
edeceklerini düşünüyorsa 
tahliye edilen eşcinsel 
mahpuslar tekrar tutuklanıp 
toplama kamplarına 
gönderiliyordu.

1937’den 1939’a kadar 
Nazilerin eşcinsellere 
işkencelerinin doruk yıllarıydı. 
Polis artan bir şekilde 
eşcinsellerin buluşma yerlerini 
basmış, muhbir ve sivil polis 
ağları oluşturarak şüphelenilen 
eşcinsellerin tespit edilip 
tutuklanmasını sağlamıştı. 
4 Nisan 1938’de Gestapo 
eşcinsellikten mahkum 
olan erkeklerin toplama 
kamplarında tutulmasına 
yönelik bir yönetmelik 
çıkartmıştı. 1933 ve 1945 yılları 
arasında polis tahmini 100 
bin erkeği eşcinsel oldukları 
için tutuklamıştı. 50 bin erkek 
mahkemeler tarafından hüküm 
giymiş ve normal hapishanede 
yatmış, 5 bin ve 15 bin arası 
erkek ise toplama kamplarına 
kapatılmıştı.

Naziler 1933’te iktidara 
geldikten hemen sonra 
eşcinselleri toplama 
kamplarına kapatmaya 
başladılar. Kapatılanlar Alman 
toplumunun her kesiminden 
geliyordu ve tek ortak 
noktaları hapsedilmeleriydi. 
Bazı eşcinseller farklı 
kategorilerden yanlışlıkla 
hapsedilmişti ve Naziler bazı 
siyasi mahkumları özellikle 
eşcinsel olarak kategoriliyordu. 

Naziler eşcinselliğin tedavi 
edilebilir bir hastalık olduğuna 
inanıyorlardı ve küçük 
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düşürme ve ağır çalışma 
yoluyla “tedavi” politikaları 
ürettiler. Gardiyanlar, eşcinsel 
mahkumlar kampa vardığında 
onları diğer mahkumlardan 
ayırarak alay edip dövüyordu. 
Auschwitz komutanı 
Rudolf Hoess, günlüğünde 
eşcinselliğin yayılmasını 
önlemek için eşcinsel 
mahkumların diğerlerinden 
ayrıldığını yazmıştı. 
Onlara Dora-Mittelbau 
yeraltı roket fabrikasında 
ya da Flossenbürg ve 
Buchenwald’daki taş 
ocaklarında ölümcül görevler 
veriliyordu.

Kampta hayatta kalmanın 
birçok şekli vardı. Bazı eşcinsel 
tutuklular idari ve büro işleri 
aracılığıyla güvenlik altına 
alınmıştı. Diğer mahkumlar 
için, cinselik hayatta anlamı 
olmuştu. Cinsel hizmetler 
karşılığında bazı Kapolar 
özellikle seçtikleri genç yaştaki 
mahkumları korur, onlara 
fazladan yemek verir ve diğer 
mahkumların tacizlerinden 
korumak için siper sağlardı. 
Kapo güvencesi, yine de 
gardiyanların acımasızlığından 
korumuyordu.

Eşcinseller için bir hayatta 
kalma yöntemi hadım 
edilmekti. Bazı ceza 
yargılaması yetkilileri hadım 
etme yöntemini cinsel 
sapkınlığı tedavi eden bir 
yöntem olarak savunuyordu. 
Cezaevlerindeki ya da 
toplama kamplarındaki 
eşcinsel sanıklar, daha az 
ceza alabilmek için hadım 
edilmeyi kabul edebiliyordu. 
Daha sonra, hakimler ve SS 
subayları mahkumların rızası 
olmadan hadım etme kararı 
vermeye başladı.

Bir eşcinsellik tedavisi 
bulamak isteyen Naziler, 
eşcinsel mahkumlar üzerinde 
yapılan deneylerle bu programı 
genişlettiler. Bu deneyler 

hastalıklara, mutasyonlara ve 
ölümlere neden olurken, hiçbir 
bilimsel veri sağlamadı.

Kamplarda ölen eşcinsellerin 
sayısına ilişkin bilinen bir veri 
bulunmuyor.

Eşcinsel özgürlük hareketinin 
tarihsel gelişimi açısından 
II. Dünya Savaşı önemli 
bir dönemeç olarak 
düşünülmektedir. John 
D’Emilio, Amerika’nın eşcinsel 
tarihi için önemli bir yeri olan 
San Fransisco’daki eşcinsel 
politikalarını incelediği 
makalesinde, savaşın, modern 
eşcinsel tarihinin başlangıcı 
olduğunu savunmaktadır.

II. Dünya Savaşı, eşcinsel 
özgürlük hareketini bu 
dönemden sonra devralacak 
olan Amerikalı çok sayıda 
eşcinseli ilk kez birbiriyle 
iletişime götürmüştür ve 
savaşın ardından onların çoğu 
büyük şehirlerde yaşamayı 
seçmiştir. Bunun yanında, 
savaş birçok erkeğe barış 
zamanında otomatik olarak 
kabullenecekleri “ekmek 
kazanan koca” rolüne alternatif 
roller düşünecek zaman 
vermiştir. Alışılmış düzenden 
birçok anlamda farklı olan 
savaş ortamı, eşcinseller 
için ileriki yaşamlarını 
etkileyebilecek, kendi 
cinselliklerini ve birbirlerini 
keşfetmelerini sağlayacak 
deneyimlere zemin olmuştur.

Savaşın eşcinseller için 
bu olumlu etkileri yanında 
olumsuz etkileri de olmuştur. 
Orduda eşcinsellerin 
yasaklanması üzerine, “II. 
Dünya Savaşı sonrasında 
binlerce gey ve lezbiyen ordu 
hizmetlerinden onursuzca 
atılmıştı ve birçoğu liman 
kentlerine ‘öylece atılmıştı’. 

SİYAH ÜÇGEN
Siyah Üçgen, günümüzde lezbiyenler tarafından kullanılan 
bir “gurur” ve “dayanışma” sembolüdür. Ters duran siyah 
bir üçgendir.

Siyah Üçgen, Pembe Üçgen gibi ilk defa Nazi 
Almanyası döneminde (her mahkûmun kendi “türünü” 
belirlemek için üniformasının üstünde bir sembol 
taşımaya zorlandığı Toplama Kamplarında) ortaya 
çıkan bir semboldür. Nazi Almanyası döneminde bu 
sembolü takmaya zorlanan mahkûmlar “asosyal” olarak 
nitelendirilen ve sosyal davranışlara aykırı eylemlerde 
bulundukları iddia edilenlerdir. Siyah Üçgen takan 
mahkûmların çoğunluğunu evsizler ve zeka geriliği olan 
kişiler oluşturmaktadır. Bir kısım alkolikler, işsizler ve 
fahişelere de bu sembol layık görülmüştür.

Nazi Toplama Kamplarındaki çingeneler de (asosyal 
oldukları düşünüldüğünden) siyah üçgen takmaya 
zorlanmışlardır. Ancak bazı toplama kamplarında 
Çingenelere “Kahverengi Üçgen” verilmiştir.

Nazi kayıtlarında Siyah Üçgen’in lezbiyenlere zorla 
taktırılan bir sembol olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt 
bulunmamakla birlikte Nazi idealine göre kadınlığın “üç 
K” kuralına (Kirche, Küche, Kinder - kilise, mutfak, çocuk) 
dayanması gerektiği göz önüne alındığında, siyah üçgeni 
“hak eden” kadınların lezbiyenler, fahişeler, çocuk sahibi 
olmayı reddeden ve diğer toplum dışı davranış sergileyen 
kadınlar olduğu söylenebilir.

Toplama Kamplarındaki Fransız mahkûmlardan Fania 
Fénélon’un “Playing for Time” ismini taşıyan ve anılarını 
yazdığı kitabının da Nazi döneminde Siyah Üçgen’in 
lezbiyenlerce de takıldığına ilişkin inancı kuvvetlendirdiği 
düşünülmektedir. Fénélon’un söz konusu hatıraları 
lezbiyen temalara yer vermekte ve “Siyah Üçgenliler 
Baloları”na değinmektedir.

Tarihsel kökeni ne olursa olsun Siyah Üçgen zaman 
içinde lezbiyenlerce baskı ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi 
simgeleyen bir sembol olarak benimsenmiştir. 
Günümüzde erkek eşcinsellerce kullanılan Pembe 
Üçgen’in kadın eşcinsellerce kullanılan karşılığı olarak da 
kabul görmektedir.

AMERIKA’DA 
DURUM
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Zaman zaman eskiden 
istihdam edilen birkaç yüz 
kişi her gün San Francisco’ya 
bırakılıyordu. Utanç içinde 
evlerine gidemediklerinden, 
burada kalıyorlardı.”

Savaşın eşcinseller açısından 
belki de en önemli sonucu, 
savaş sırasında orduda 
eşcinsellere yöneltilen haksız 
ve irrasyonel muamelenin, 
organize bir direniş hareketine 
yol açmasa bile, birçok 
eşcinsel erkeği bir gruba 
ait olduklarını görmeye 
yöneltmesidir. Bu anlayış 
eşcinsel hareketin oluşumuna 
yön veren önemli bir etken 
olarak kabul edilmektedir. 
Cruishank, gey politikası 
için başlangıç noktasının, 
“gey ve lezbiyenlerin gerçek 
bir azınlık olduğunun 
farz edilmesi” olduğunu 
vurgulamaktadır. 1890’lardaki 
Almanları ve ardından 
İngiltere’de Bloomsbury 
sanatçılarını tekrarlayan bu 
görüş, sonunda 1950’de 
California’da Mattachine 
Derneği’nin kurulmasıyla 
Amerika’da da köklenmiştir. 
Dernek, ismini ortaçağ maskeli 
şarkıcılarından almış ve bu 
isimle homoseksüellerin 
meçhul ya da başka bir 
deyişle toplum içinde 
görünmez bir azınlık olarak 
yaşayan bir halk olduğunu 
vurgulamayı amaçlamıştır. 
Mattachine Derneği, onlara 
yöneltilen “haksız önyargının 
bireylerin çözebileceği bir 
sorun olmadığına, çünkü 
Amerikan kurumlarında bunun 
kökleştiğine” işaret etmiştir. 
Eşcinselleri bastırılmış bir 
azınlık olarak tanımlamış ve 
hedefleri eşcinsel bir azınlık 
fikrini yaygınlaştırmak, grup 
bilinci geliştirmek olmuştur. 
Mattachine Derneği’nin 
inandığı azınlık fikri bütün 
eşcinseller tarafından destek 
görmemiştir. Bu fikre karşı 
çıkanların en sık öne sürdükleri 
neden, “cinsel tercihleri 

dışında herkes gibi olmaları” 
şeklinde ifade edilmiştir. 
Cruishank, eşcinsellerin 
azınlık oldukları yönündeki 
görüşüne iki dayanak 
sunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, eşcinsellerin, cinsel 
yönelimleri temelinde ayrıma 
maruz kalmaları, ikincisiyse, 
heteroseksüelliğin, toplumun 
başlıca kurumları tarafından 
destekleniyor olmasıdır.

Mattachine’in kurulduğu 
dönemde, eşcinsellere karşı 
baskı ve zulüm yaygındı. 
Polis tarafından yakalanan 
eşcinseller gaddarca 
muamelelere maruz kalıyordu. 
“Eşcinsel kimliğin açığa 
vurulması bile çoğu eşcinselin 
işini kaybetmesi, aileleri 
ve topluluklarla ilişkilerinin 
kesilmesi için yeterliydi”. 
Eşcinsellik, 1950’lerin 
ortalarına kadar yönetim 
tarafından herhangi bir 
federal çalışanın işine son 
vermek için gerekli ve yeterli 
bir sebep haline getirilmişti. 
D’Emilio savaş sonrası dönemi 
baskılarının “bu kişilerin bir 
gruba mensup olma bilinçlerini 
yükselttiğini” belirtmektedir. 
Soğuk Savaş döneminde 
cinsel davranış biçimlerine 
yönelik baskıları şu şekilde 
ifade etmektedir: Soğuk 
Savaş dönemi politikasının 
bir parçası, geleneksel 
cinsiyet rollerini ve cinsel 
davranış biçimlerini tekrar 
oluşturma isteğiydi. Kadınlar 
işgücünden ayrılmaları ve 
evlerine, eş ve anne rollerine 
dönmeleri için yoğun bir 
baskıyla karşılaştılar. Geyler ve 
lezbiyenler şiddetli saldırılara 
maruz kaldılar: silahlı 
kuvvetlerden gelen temizlikler; 
“sapıkların” hükümette 
istihdam edilmesi hakkında 
kongre soruşturmaları; 
federal görevlerden ihraç 
edilme; geniş çaplı FBI 
gözetimi; eyaletlerin cinsel 
sapıklık kanunları; şehir polis 
kuvvetlerinin artan tacizleri; 

okuyucularını aralarındaki cinsi 
sapıklar konusunda uyaran 
kışkırtıcı manşetler. McCarthy 
Amerikası’nın daralan baskı 
ağı, yok etmek istediği azınlığın 
oluşmasına yardımcı olmuştur.

Paralel zaman aralığında, 
iki farklı coğrafyada, savaş 
gerçekliği eşcinselleri bu 
yönlerden etkilemiştir. “Zulüm 
ile abad olanın akıbeti berbad 
olur” demenin tam yeridir. 
Yeryüzünün aşkın yüzü olması 
dileğiyle, savaşsız bir dünyada 
özgürce sevişmek dileğiyle.
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MERİÇ 
MEKİK

  AŞK HESAP 
KİTAPLARA 

GELEMİYOR, 
ÇARPILIYORSUN 

ANCAK SONRASINDA 
DÜŞÜNÜYORSUN

“Ahh Kalbim” ve “Al Sana Aşk” isimli iki kitabıyla romantik komedi türünde 
iki kitap yazarak bizi kahkahalara boğan Meriç Mekik’in bu iki kitabında 

güzel olarak resmedilen bir eşcinsel karakter de var.

Kendi hayatından fazlasıyla esinlenen kitaplarında, bütün fit kadın 
kahramanlara inat, dul, tombul ve çocuklu bir kadın olan Aylin karakterine 

yaşattığı doyasıya romantizm ile kalıplara karşı çıkıyor. 

FOTOĞRAFLAR: KORHAN KARAOYSAL

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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İlk kitabını yazmadan önce 
kurumsal şirketlerde bir hayli 
mesai harcadığını görüyoruz. 
İlk eserinin ortaya çıkması 
bayağı zaman almış. Neden 
bu kadar bekledin?
Aslında kendimi bildim bileli 
bir şeyler yazıyorum. Hatta bir 
dönem yazmaya niyetlendiğim 
çok büyük ve çok ciddi bir 
romanım vardı ancak onun 
birinci dereceden akrabalarım 
dışında kimse tarafından 
okunamayacak kadar korkunç 
olduğunu Allahtan roman pek 
fazla ilerlemeden anladım. 
Master yaptığım Amerika’dan 
dönmüştüm ve bütün gün 
oturup, kıvranarak the 
roman’ımı yazmak için adeta 
kıvranıyordum. Bir yerde Orhan 
Pamuk’un günde sadece bir 
sayfa yazdığını okumuştum, 
cümleleri yazıp, silip, tekrar 
yazarak bütün gün çalışıyor, 
sadece bir sayfa yazıyordu. 
Kendi kendimi “moralini 
bozma, bak Orhan Pamuk bile 
böyle kıvranarak yazıyormuş” 
diye teselli ediyordum. 
Sonunda bir “Kara Kitap” 
yazamayacağımı anladım ve 
pes ettim. Yıllar boyu da buna 
bir daha cesaret edemedim. O 
arada Gülse Birsel’le Harper’s 
Bazaar’da çalıştım, anneniz.
biz’de haftalık yazılar yazdım. 
Kendimi mizah yoluyla ifade 
etmeyi sevdiğimi, kendimle 
dalga geçtiğim metinlerin su 
gibi akıp gittiğini fark ettim 
oralarda yazarken. Ciddi ve 
hüzünlü şeyler yazarken 
içime hafakanlar basıyordu. 
İlk romanım Ahh Kalbim’i 
yazmak belki de jetonum 
biraz geç düştüğü için kırk 
senemi aldı. “Ahh Kalbim” ve 
devamı olan “Al Sana Aşk” 
benim hayatımdan esinlenen 
kurgular olduğundan aslında 
o kırk seneyi de tamamen 
boşa geçirmiş sayılmam, 
kitaplarımdaki trajikomik 
olayları yaşamakla fazlasıyla 
meşguldüm diyelim.

Yazma sürecinde nelerden 
ilham alırsın ve en sevdiğin 
yazarlar kimler? 
Kitaplarım dediğim gibi 
kendi hayatımın karikatürize 
edilmiş hali aslında. “Yahu bu 
kadarı da olmaz!” diyeceğim 
şeyler geliyor başıma, belki 
de çekiyorum, bilemiyorum. 
Normali bana gelmez. 
Yaşayınca da yazasım geliyor. 
Kitaplara gelince geceleri 
fenerle yorgan altında kitap 
okuyan yalnız çocuklardandım 
ben, hala köşedeki bakkala 
giderken bile çantamda kitap 
olur, ola ki tam bir ekmek, bir 
süt diyecekken kıyamet kopar 
da beklemek zorunda kalırsam 
canım sıkılmasın diye. Haliyle 
kitapların benim için yeri 
apayrı, bazı yazarlara çok 
büyük hayranlığım var, Haruki 
Murakami, David Mitchell, 
Nora Ephron gibi yazarlar ne 
yazsalar okurum. Ayrıca kuzey 
polisiyesini çok seviyorum: 
Stig Larsson, Arnaldur 
Indridason, Camilla Lackberg, 
Jo Nesbo, Arne Dahl yazsın, 
ben okuyayım.

Kitaplarındaki “Aylin” 
karakteri adeta şehirli, 
zayıf, kalori hesabı yapan, 
sıska kadın karakterlerin 
olduğu hayatımızda bir anti-
kahraman. Kendi hayatından 
da esinlendiğini biliyoruz 
ancak bu karakteri nasıl 
kurguladın? Aylin neyi temsil 
ediyor?
Kitaplar hayatımdan esinlenen 
kurgular ama Aylin birebir 
benim. Hatta Ahh Kalbim’in 
ilk baskısında bir yerde “Aylin” 
yerine “Meriç” yazılı kalmış 
çünkü ben kitabı baştan 
sonra kendi adımla yazdım, 
hatta ismini “Mericit Jones’un 
Günlüğü” olarak düşündüm, 
ancak sonra karakteri özgür 
kılmak için ismi değiştirdim. 
Aylin de benim gibi zayıflığın, 
güzelliğin, kurnazlığın 
ve hırsın prim yaptığı bir 
dünyada hayatta kalmaya 
çalışan sakar, tombul, 

         ÇOCUKLARIM 
SEVGİYİ, AŞKI 
İLİKLERİNE KADAR 
HİSSETSİNLER DE, 
KADIN YA DA ERKEK 
HİÇ FARK ETMEZ. 
YETER Kİ SEVECEK, 
SEVDİKLERİNİN 
ARKASINDA 
DURACAK KADAR 
CESUR OLSUNLAR…
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çocuklu, kocası tarafından 
aldatılıp terk edilmiş, iş 
hayatında Şark kurnazı 
patronu tarafından ezilen, 
ne yapsa ailesine kendini 
beğendiremeyen sıradan bir 
kadın. Kin tutamıyor, stratejik 
davranamıyor, başına pişmiş 
tavuğun başına gelmeyen 
olaylar gelse de sonuçta bir 
şekilde iyi niyetiyle bütün 
felaketlerin üstesinden bir 
şekilde geliyor. Tam aşktan, 
meşkten umudunu kesmişken 
birine sırılsıklam aşık oluyor ve 
hayatı değişiyor. 

Aylin teknik olarak “dul” hatta 
“çocuklu” bir kadın. Türkiye 
toplumunda dul ve çocuklu 
kadınların artık aşkı rafa 
kaldırması, dizini kırıp evde 
oturması gibi bir toplumsal 
baskı olduğuna inanıyor 
musun? Sence Aylin, dul ve 
çocuklu oluşuyla da bir anti-
kahraman mı? 
Bence evlenip, doğru dürüst 
erkek seçemediği boşanma 
yoluyla cümle aleme ilan 
edince aile ve toplum gözünde 
risk faktörün artıyor. Kasko 
gibi düşün, evlenip mutluysan 
kazasızlık indirimin var, ne 
zaman ki boşanıyorsun, anaaa 
bir anda sigorta primin artıyor. 
Etraf diyor ki yok bu kesin 
yine kısa zamanda duvara 
toslayacak, tarih tekerrürden 
ibarettir. Hele çocuğun varsa 
risk daha da büyüyor, eskiden 
en kötü ihtimal sadece kendi 
hayatını mahvedebileceksen 
şimdi o zavallı çocuklarını 
da sersefil edebilirsin. Çoluk 
çocuğu olan kadının aklını 
başına toplaması, aşk gibi, 
tutku gibi tekinsiz işlere 
girmemesi gerek, yoksa Allah 
korusun sonu tren rayları. 
Benim böyle düşünmediğim 
belli, ilk eşimden boşanıp 
kucağımda el kadar bebekle 
Türkiye’ye döndükten sonra 
benden genç, yakışıklı spor 
hocama körkütük aşık 
olmazdım. Olmamak elimde 
de değildi zaten. Ama aşk 

böyle bir şey değil mi zaten, bir 
anda bütün hayatın değişiyor. 
Mantıklı mı, o beni sever mi, 
severse bir gün kaçıp gider 
mi? Aşk bu tür hesap kitaplara 
gelemiyor, çarpılıyorsun ancak 
sonrasında düşünüyorsun. 

Kitapların dizi ya da film 
versiyonlarını görebilecek 
miyiz? Aylin’in alışılagelmiş 
bir kadın kahraman olmaması 
bu kitapların uyarlanmasını 
sence zora sokar mı? 
Birkaç yapımcı kitapları 
dizi ve film olarak hayata 
geçirmek istedi, hatta şu anda 
kitapları senaryolaştırma 
aşamasındayım, bir yerle film 
için görüşüyoruz. 

Dizi zor çünkü ana kanallarda 
dizinin gösterilebilmesi için 
Aylin’in dul ve çocukluyken 
gidip genç spor hocasına 
aşık olmaması gerek. Nitekim 
geçen sene bir yapımcıyla 
tam dizi için anlaştık, bana 
“Yalnız Aylin daha genç olsun, 
çocuğu olmasın, sevgilisi 
ondan küçük olmasın” demez 
mi? Yahu o zaman şu anda 
Türk televizyonlarındaki bir 
milyon tane diziden ne farkı 
kalacak? Ama onlar da haklı, 
Türk aile yapısına çok ters 
bu durum demek ki. Entrika 
olsun, aldatma olsun, kadın 
bekarsa her bölümde başka 
bir sevgili yapsın ama dul ve 
çocukluyken aşık mı olacak? 
Yok bak onu biz kaldıramayız! 

Kitaplarının eşcinsel 
kahramanı, Aylin’in asistanı 
Batuhan’ı yaratırken nelerden 
beslendin? Bize Batuhan’ı 
anlatır mısın? Sence neden 
kitapta böyle bir karaktere 
gerek vardı? 
Batuhan benim yarattığım 
karakterler arasında en 
sevdiğim karakter diyebilirim. 
En çok onu yazarken 
eğleniyorum. Batuhan Aylin’in 
asistanı. Yakışıklı, zevk sahibi, 
uyanık, sivri dilli, politik, 
kurnaz... Yani Aylin’in her 
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anlamda tam tersi.  Kendini 
kimseye ezdirmiyor, özellikle 
de Aylin’e. Kim kimin asistanı 
belli değil. Lafını sakınmıyor, 
“sabah akşam böyle 
tıkınırsanız, benim gibi bir 
vücudu rüyanızda görürsünüz” 
diyor mesela, Aylin’e daha 
iyi giyinmesi için moda 
tüyoları veriyor, “Sizin göğüs 
bölgenizin maşallahı var, bu 
boğazlı kazakla boğazlanıyor 
gibi görünüyorsunuz, siz v 
yakalı giyinin!” diyor. Aylin 
bozuluyor ama Batuhan’ın 
bütün önerilerini de dinliyor. 
Batuhan sivri dilli, her zaman 
en acı gerçeği yüzüne küt diye 
söyleyen, patavatsız bir dost 
gibi.

Türkiye’de LGBTİ haklarıyla 
ilgili düşüncelerin neler?  
Sence bir gün eşcinsel evlilik 
mümkün olabilecek mi? 
Bana bunu tartışıyor 
olmamız bile çok ayıp 
geliyor. Eşcinsellerin 
heteroseksüellerle aynı 
haklara sahip olmaması 
gerektiği düşüncesi kanun 
koyucuların ve eşitliğe karşı 
olanların eşcinselliğin sırf 
marjinallik olsun diye yapılmış 
bir seçim, bir şımarıklık 
olarak gördüklerini gösteriyor. 
Bir insanın kadınları ya da 
erkekleri çekici bulması seçim 
değil, içgüdüdür, doğaldır. 
Heteroseksüellerin aşık 
olma, evlenme, bir çocuğa 
ebeveynlik yapma istekleri 
ve hakları varsa, aynı istek 
ve haklar eşcinseller için de 
geçerli olmalı. Ancak bu durum 
da Türk dizileri gibi,  adam evli 
olsun, karısını her gün başka 
kadına aldatsın sorun yok. 
Ama bir erkeğe aşık olsun, a 
bak o olmaz! 

İki çocuk sahibisin, hani olur 
da bir gün bir tanesi “anne 
ben eşcinselim” derse ne 
hissedersin, nasıl hareket 
edersin? 
Türkiye gibi bir ülkede eşcinsel 
olmak çok zor. Onu zor 

günlerin beklediğini bildiğim 
için içim bir an için cız eder, 
doğruya doğru. Çünkü ben 
iki çocuğumun da mutlu 
olmasını isterim. Onun bana 
dürüst olmasını isterim, 
en önce bana söylemesini, 
çünkü o zaman ona destek 
olabilirim, onun hep yanında 
olacağımı söyleyebilirim. Aşık 
olsun, hayatında tutku, sevgi 
olsun da, tüm önyargıların 
üstesinden gelebileceğini 
anlatırım ona. Cesareti için 
onunla gurur duyarım. Bir gün 
aşık olduğunda elinden tutsun, 
tanıştırsın benimle, onun 
gözlerinde aşkın mutluluğunu 
göreyim isterim. Bu hayatta 
her tür kötülük sevgisizlikten 
geliyor, tahammülsüzlükten. 
Çocuklarım sevgiyi, aşkı 
iliklerine kadar hissetsinler 
de, kadın ya da erkek hiç 
fark etmez. Yeter ki sevecek, 
sevdiklerinin arkasında 
duracak kadar cesur olsunlar…



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S75

MERİÇ 
MEKİK 
KİTAPLARI
Meriç Mekik’in hikaye olarak 
birbirini takip eden kitapları 
“Ahh Kalbim” ve “Al Sana 
Aşk” hikayesinin dümenine 
40 yaşlarında dul, çocuklu ve 
tombul bir kadın olan Aylin’i 
oturtuyor. Kocası onu aldatıp 
terk ettikten sonra bebeğiyle 
kendine yeni bir yaşam çizen 
Aylin, hem aile hem mahalle 
baskısı hem de başına gelen 
binbir trajikomik olay arasında 
aşkı bulmayı başarıyor ve 
yakışıklı spor hocasına aşık 
oluyor. 

Bizler için iki kitapta da dikkat 
çeken  en önemli karakter 
ise Aylin’in eşcinsel asistanı 
Batuhan. 
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KAPANMAYAN YARA

NEFRET
CİNAYETLERİ
HAZIRLAYAN: DENİZ SU TIFFANY
denizsu.tiffany@gzone.com.tr | twitter.com/denizsuecom |  instagram.com/denizsuecom
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Doğa dengesinin 
bozulması 
ve küresel 
ekonomilerin 
çökmesi 
kadar önemli 

bir tahribat konusu, tüm 
Dünya’nın bir arada kardeşçe 
yaşamasını engelleyen, savaş/
soykırım ve benzeri şeylerin 
sebebi nefret, nefretin kaynağı 
ve nefret cinayetleri bu ayın 
konusu.

Arapça kökenli nefret kelimesi; 
“bir kimseye karşı duyulan çok 
olumsuz duygu, hoşlanmama 
hali ya da tiksinti duymak” 
olarak sözlüklerde yer alır. 
Nefret sözcüğünün anlamı 
irdelendiğinde, “sevgi”nin tam 
tersi olduğu dikkati çekiyor. 

Nefret duygusunun 
oluşmasında iki etmen vardır;
İkili ilişkilerde bir tarafın diğer 
tarafı incitecek söz veya 
hareketlerinden doğan ve 
sebebi olan kişiye yöneltilen 
nefret.

Kişilerden veya topluluklardan 
ırk, cinsel yönelim, cinsiyet 
kimliği, etnik kimlik, dini 
inanç veya inançsızlık, 
giyim ve yaşam tarzı vb. 
özellikleri sebepleriyle sahip 

olunan önyargıların harekete 
geçmesiyle oluşan duygu hali 
olarak nefret
      
İkinci nedene bağlı olarak 
nefretle alakalı olarak işlenmiş 
suçlara “Nefret Suçları” 
denir. Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’nın nefret 
suçunu tanımı aynen şöyledir; 
“Mağdurun, mülkün ya da 
işlenen bir suçun hedefinin, 
gerçek veya hissedilen ırk, 
ulusal ya da etnik köken, 
dil, renk, din, cinsiyet, yaş, 
zihinsel ya da fiziksel engellilik, 
cinsel yönelim veya diğer 
benzer faktörlere dayalı 
olarak benzer özellikler 
taşıyan bir grupla gerçek 
ya da öyle algılanan bağı, 
bağlılığı, aidiyeti, desteği ya 
da üyeliği nedeniyle seçildiği, 
kişilere veya mala karşı 
suçları da kapsayacak şekilde 
işlenen her türlü suçtur.” Bir 
suçu “nefret suçu” olarak 
nitelendirebilmek için ilgili 
ülkenin ceza kanunlarına göre 
suç teşkil eden hareketlerin 
yapılması ve failin bu suçu 
bir nefret motivasyonuyla 
gerçekleştirmiş olması 
gerekiyor.

- Fiziksel veya Psikolojik şiddet 
ya da saldırı,
- Şiddet ya da saldırı tehditleri,
- Taciz(cinsel veya başka 
türlü),
- Hedefteki kişinin 
mülkiyetindeki eşyalara zarar 
verme,
- Hedef gösterici nefret içerikli 
söylemler,
- Hedef gösterici nefret içerikli 
broşürler ve posterler,
- Mobbing (Okulda, iş yerinde 
sistematik zorbalık yapma)

NEFRET, 
NEFRET ETME 
ARZUSU VE 
NEFRET SUÇU

NEFRET SUÇU 
NİTELEMESİ 
HANGİ 
EYLEMLER İÇİN 
GEÇERLİDİR?

Bu nefret türlerini çeşitli 
kategoriler altında toplamak 
mümkündür. Nefretlerin 
temelini korkular oluşturduğu 
için nefretlerden “-fobi” 
olarak da bahsedilecektir. Bu 
kategoriler; “cinsel kimliklere 
dayalı nefret”, “dini inançlara 
veya inançsızlıklara göre 
nefret”, “etnik kimlik ve ırklara 
göre nefret” tir.

Cinsel Kimliklere Dayalı Nefret: 
Bir insanın cinsel kimliğine 
bağlı olarak, kimi sevdiği ve 
hangi cinsiyetten algılanmak 
istediğine göre oluşmuş 
nefretlerdir. Örnek olarak 
homofobi, transfobi, bifobi ve 
heterofobi verilebilir.

Dini İnanç veya İnançsızlıklara 
Göre Nefret: Bir insanın dini 
inancı, inancının mezhebine 
veya inançsızlığına dayalı 
nefretlerdir. En bilinen örnekleri 
İslamofobi, Alevifobi ve 
Ateistfobidir.

Etnik Kimlik ve Irklara Göre 
Nefret: Bir insanın aslen hangi 
millete ait olduğu ve ten 
rengine göre sınıflandırarak 
kendilerine göre “alt sınıftan 
olan” kişilere karşı geliştirdiği 
nefret ve aşağılamadır. Dünya 
üzerinde geçmiş yüzyılda en 
bilinen örneği Afrika kökenli 
insanlara karşı tutumlardı. 
Günümüzde ise her ülkenin 
siyasi politikaları ve topluma 
yansımasına göre farklı etnik 
köken veya ırklara karşı nefret 
üretilmektedir.

NEFRET 
TÜRLERİ

İSTATİSTİK 
OLARAK 
NEFRET 
SUÇLARI VE 
AYRIMCILIK
Ayrımcılık ile ilgili çeşitli 
araştırmalar sonucu bazı 
bulgulara rastlanmıştır. Bu 
araştırmalardan en geniş 
kapsamlı olanı, eurobond 
tarafından yapılan ayrımcılık 
istatistiklerini ortaya çıkarmak 
için Avrupa Birliği üyesi 
olmaya aday ülkelerle yapılmış 
çalışmadır. Bu çalışmaya 
göre Türkiye nüfusunun 
%37’si cinsel kimliklere 
karşı toplumda ayrımcılık 
yapıldığını düşünmektedir. 
LGBTİ vatandaşlarla bu 
konu hakkında yapılmış 
istatistiki bir çalışma olmasa 
da ezici bir çoğunluk, 
ayrımcılıkların var olduğu 
konusunda hemfikir. Trans 
kadınların öldürülmelerinin 
raporlanmasındaki 
istatistikler ezici çoğunluğa 
ışık tutmaktadır. Dünya ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
nefret cinayetlerinin 
yaşanma sıklığına göre 
yapılan sıralamada Türkiye, 
Dünya’da 9.(2115 cinayetin 
43’ü). ve Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında 1. Sırada yer 
almaktadır. Bu sıralamalara 
raporlanmamış trans 
cinayetlerinin dahil edilemediği 
de unutulmamaktadır. Aynı 
zamanda bu konuyla ilgili 
hükümet kanadından önleyici 
ve engelleyici politikaların 
henüz üretilmemesi, konunun 
ciddiyetini korumasına sebep 
olmaktadır. 

Her cinsel kimlikten kadının 
“kadın” olduğu için ayrımcılığa 
maruz kaldığını düşünenlerin 
oranı da %41 seviyesindedir. 
2002-2015 yılları arasında 
sadece raporlanmış kadın 
cinayetleri sayısının dahi 
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5000 olması ve bu rakamın 
son senelere doğru ivmesinin 
artması, endişeleri beraberinde 
getirmektedir. 

Yine Eurobond’un araştırması 
sonucu Türkiye nüfusunun 
%42’si, dini inançlara karşı 
ayrımcılıklar yapıldığını 
düşünmektedir. Ülkemizde 
en yaygın olarak görülen 
alevifobi’nin kurbanları 
alevilerin ise %90’ı bu 
ayrımcılıkların var olduğunu 
düşünmektedir. Nefret suçuna 
dönüşmesi konusunda en 
belirgin olarak karşımıza 2 
Temmuz 1993 günü Sivas’ta 
bulunan Madımak Otel’in 
kundaklanması sonucu 
35 kişinin can vermesi ve 
bu kişilerin 33’ünün alevi 
aydınları(yazar, ozan, düşünür) 
olması çıkmaktadır. 

İkinci olarak bir tanrı/yaradan 
varlığına inanmamayı tercih 
eden ateistlerle ilgili en 
somut tepki 2014 yılında 
kurulan Ateizm Derneği’nin 
websitesinin 2015 yılında 
“kişinin mensup bulunduğu 
dine göre kutsal sayılan 
değerlerden bahisle hakaret 
edildiği ve halkın belli bir 
kesiminin inandığı değerlerin 
alenen aşağılandığı, eylemlerin 
kamu barışını bozacak 
nitelikte olduğu” gerekçesiyle 
erişiminin engellenmesidir. 
Bireysel olarak ateistliği bilinen 
insanlara dini baskı yapması 
kadar Ateizm Derneği’de 
benzer baskılara(hakaret, 
tehdit vs) maruz kalmaktadır. 
Medya aracılığıyla sünni 
müslümanlık dışındaki 
inançlara veya inançsızlığa 
saldırıya en çarpıcı örnek 
olarak, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde öğretim 
görevlisi olan Prof. Dr. Mustafa 
Aşkar’ın TRT kanalında namaz 
kılmayan insanların hayvan 
olduğunu (!) iddia etmesi 
gösterilebilir.

Ülkemizde etnik kökenlere 

göre nefret; uzun yıllar 
öncesine dayanan Ermeni 
ve Kürt, son dört yılda ise 
“Suriyeli Türkmen ve Arap” 
kökenli insanlar üzerinde 
somutlaşmıştır. Ermeni 
kökenli vatandaşlara nefret, 
Ermenistan ve Türkiye 
arasındaki diplomatik krizler 
ve soykırım iddialarının hala 
çözülememesi üzerinden 
temellenir. Türkiye’de yaşayan 
Ermeni kökenli vatandaşların 
hepsinin, kayıtsız şartsız 
Ermenistan devlet politikasıyla 
aynı düşüncede olduğu 
önyargısı nedeniyle “Ermeni 
olmak, Affedersiniz Ermeniler 
vb.” medyada dahi hakaret 
söylemi olarak karşımıza çıkar. 
      
Kürt kökenli vatandaşlara karşı 
oluşmuş nefretin çok fazla 
sebebi vardır. Bu sebeplerin 
en başında PKK gelmektedir. 
Ülke toprakları üzerinde 
terör ortamı yaratmak, aynı 
topraklar üzerinde bölünme 
ve bağımsızlık elde etmeyi 
amaçlamaları da her Kürt 
kökenli vatandaşın PKK 
yandaşı olduğuna/olacağına 
dair önyargılar doğurmaktadır. 
Aynı örgüt, eylemlerini 
Kürtlerin iyiliği için yaptığını 
ve Kürtlerin de bağımsız bir 
devlet istediğini iddia etse 
de Uluslararası Kültürel 
Araştırmalar Merkezi’nin 2013 
yılında yaptığı araştırmada 
bağımsızlık isteyenlerin 
oranı yalnızca %12 olarak 
belirlenmiştir. Aynı zamanda 
Türkiye’nin doğusu ve batısı 
arasındaki “çeşitli nedenlere 
dayanan” gelişmişlik 
farkından dolay doğudan 
batıya göç eden Kürt kökenli 
vatandaşların farklı kültürlere 
ya da medeni yaşantıya uyum 
sağlamadığı ve geldikleri 
yerleri de “bozdukları” 
düşünüldüğünden de nefretin 
odağı olmaktadırlar.

Suriye’de yaşanan iç savaş 
yüzünden halkın başka 
ülkelere mülteci olarak 
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girmesinden sınır komşusu 
olarak Türkiye’nin de payını 
alması, hatta 2015 yılında 
resmi olarak kayıtlı mülteci 
sayısının 1 milyon 758 
bin olması ve iç savaşın 
henüz bitmemiş olması 
nedeniyle “uzamak zorunda 
kalan misafirlik” Türkiye 
vatandaşlarının büyük bir 
kısmında nefret oluşturdu. 
Suriyelilerle ilgili güncel 
düşünce %27 oranla “asalak, 
dilenci ve ülke ekonomisine 
ekstra yük” iken %33 
oranla “misafir, din kardeşi” 
şeklindedir. Dört yıl içerisinde 
ülkenin sosyo-kültürel ve 
ekonomik yapısını değiştirecek 
sayıda mültecinin kabul 

edilmesinden doğan endişeler 
%62 oranla “huzurumuzu 
bozuyorlar” ve %56 oranla 
“işimizi elimizden alıyorlar” 
çıkmaktadır. Kira ve satılık ev 
fiyatındaki artışlar ve kayıtdışı 
işçi sayısının yükselmesiyle 
birlikte maaşların düşmesi 
yaklaşık 2 milyonu sadece 
kayıtlı Suriyeli mültecilerin 
sürpriz olması ve bu tarz 
olağanüstü senaryoların 
kalkınma planlarında 
önceden yer almadığından 
ötürü yaşanan gelişmelerdir. 
Suriyelilerle ilgili nefreti 
körükleyen başka bir konu 
da mültecilere vatandaşlık 
hakkı verilmesini öngören 
yasa taslağı ve bu taslağın 
yasalaşmasını istemeyenlerin 
oranı %85’tir. Suriyeli 
mülteciler perspektifinden 
bakıldığında vatandaşlık 
isteme konusunda talebin 
düşük olduğu gözlenmektedir 
ve sadece %3,5’luk bir kısım 
kesinlikle Türk vatandaşı 
olmak istemektedir. 
Vatandaşlık isteyen %20’lik 
diğer bir kesim ise Suriye’deki 
iç savaş bitene kadar geçici 
statüde olması kaydıyla 
kabul edeceklerini belirtiyor. 
Suriyelilerin perspektifinden 
diğer konulardaki sorunlar; 

Türkçe bilmediği için iletişim 
sorunu yaşayanlar %79,3 

Yerli halkın kendilerini 
dışladığını ve/veya küçük 
gördüğünü düşünenler %37,4 

Yerel halkın yardımsever 
davranmadığını düşünenler 
%45

Karşılaştıkları sorunları 
çözemediğini söyleyenler 
%57.5 

Sağlıklı bir şekilde 
beslenemediğini söyleyenler 
%64.6

İhtiyaçlarını karşılayabilmek 
için maddi sorunu olduğunu 

NE YAPMALI?

belirtenler %85,4 

Alış-veriş yaptıkları 
dükkanlarda kendilerinden 
fazla para istendiğini 
düşünenler yüzde %65.1 

Nefreti dindirmek için ilk 
önce nefretin farkına varmak 
gerekir. Bazı durumlarda 
nefretin, toplumun ya da 
kişinin “zarar görme tehlikesi” 
karşısında savunma refleksi 
olarak algılandığı da bir 
gerçektir. Nefret olduğu gibi 
kabullenildikten sonra bu 
duygunun tetikleyeceği öfke, 
endişe gibi temel güdülerin 
vücutta yarattığı tahribatın 
farkına varılmalıdır. Böylelikle 
nefretin aslında nefret 
duygusunu taşıyan bünyeye 
zarar verdiği anlaşılacak ve 
aynı bünye tarafından nefret 
ya nötrlenme ya da sevgiye 
dönüştürme ihtiyacı olduğu 
ortaya çıkacaktır. Nefreti yararlı 
bir duyguya dönüştürmenin 
en iyi yolu, nefret ettiğiniz 
şeyin aslında ne olduğunu 
öğrenmektir. Nefret ettiğiniz 
şey, size kendisini en iyi şekilde 
ifade edecektir. Öğrenmiş 
olduğunuz bilgiler ışığında 
nefretinizi yenecek, iki tarafın 
da kazan-kazan durumuna 
geçmesini sağlayacaksınız. 
Bireysel uzlaşmalar, kanayan 
nefret yaralarına toplumsal 
uzlaşı çözümünün temelidir. 
Nasıl ki toplum, birey ve 
ailelerden oluşursa toplumsal 
uzlaşı da bireysel uzlaşılardan 
oluşur. Son olarak nefret, öfke 
doğurur ve öfke iki taraf için de 
yıkıcıdır…
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FETİŞLER
SOSYALLEŞME ALANLARI VE CİNSEL

HAZIRLAYAN: ZİAN ZİANGİL
zian.ziangil@gzone.com.tr |  twitter.com/ziangil
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Tarihte ilk 
olarak Fransız 
psikolog 
Alfred Binet 
tarafından 
tanımlanan 

fetişizm, “Cansız bir nesnenin 
veya bir vücudun bazı 
organlarının tahrik edici 
olarak algılanması” şeklinde 
tarif ediliyor. Uzmanlara 
göre neredeyse herkes, bazı 
nesnelere cinsel uyarımı 
artırması anlamında özel 
değerler yüklüyor. 

Yazımızda yüzlerce fetiş 
türünün içinden en sık 
karşılaştığımız, en ilgi 
çekici fetişleri ve bunların 
sosyalleşme alanlarını 
sizin için araştırdık. Keyifli 
okumalar!

BDSM
Dominasyon ve teslimiyet 
diyebileceğimiz BDSM 
(Boundage Dicipline 
Submission Masochism) 
uygulama alanı olarak çok 
farklı yöntemlere sahip. 
İlk akla gelenlerden biri 
olarak tüylü kelepçeler, 
seks salıncakları gibi gücü 
ve kontrolü simgeleyen bir 
çok yöntem mevcut. Kişiler 
BDSM’i bir defaya mahsus bir 
heyecan olarak görebildikleri 
gibi, seks yaşantılarını BDSM 
üzerine de kurgulayabiliyorlar. 
İnternet üzerinde BDSM 
severleri buluşturma amaçlı 
birçok site mevcut ancak son 
zamanlarda özellikle Twitter 
üzerinde açılan bazı profiller, 
BDSM’in son 20 yılda ne 
kadar yaygınlaştığının adeta 
bir kanıtı. Bazı seks işçilerinin 
açtıkları bu profillerde, “seans” 
olarak tabir edilen görüşmeler 
videoya alınıp, Twitter’da 
yayınlanıyor. 

RÖNTGENCİLİK VE TEŞHİRCİLİK
Yapılan araştırmalar her üç kişiden birinin seks izlemekten ve 
kendisini sergilemekten hoşlandığını ortaya koyuyor. İşin içine 
adrenalin girdiği için bağımlılık haline bile gelebilen bu durumlar, 
temelde tabu haline getirdiğimiz şeylerin cazibesi nedeniyle 
ortaya çıkıyor. Röntgencilik ve teşhircilik suç teşkil ettiği için, 
sosyalleşme alanı olarak genellikle internette yoğunlaşılıyor. Cam4 
ve benzeri siteler bir yandan fetişizmi desteklerken, bir yandan da 
teşhircilikten hoşlanan insanların bu iş üzerinden para kazanmasını 
sağlıyor. 

AYAK, AYAKKABI VE ÇORAP FETİŞİZMİ
En yaygın fetiş türü olarak bu fetiş türünü sayabiliriz. Araştırmalar 
şaşırtıcı olarak ayak ve ayak parmaklarının en çok şehvet duyulan 
vücut noktaları olduğunu ortaya koyuyor. Ayak fetişi, ön sevişmeye 
kolayca dahil edilebilmesi nedeniyle (örneğin masaj yapmak 
gibi) sıklıkla uygulama alanı bulabilen bir fetiş. Bunun yanında 
ayaklarla bağlantılı olarak çorap ve ayakkabı fetişi de oldukça 
yaygın. Özellikle spor ayakkabı ve spor çoraplar, çiftlerin fantezi 
dünyasını süslerken sıklıkla karşılaştığımız ürünler olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu fetiş türünün BDSM içerisinde de kendine yer bulduğunu 
söylemek doğru bir çıkarım olacaktır.
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İÇ ÇAMAŞIRI FETİŞİ
Enteresan fetişlerden biri olan iç çamaşırı fetişinin tüm 
yönelimlerde kendine yer bulduğunu söylemek mümkün. 
Külot, külotlu çorap, sütyen veya başka kumaşlardan oluşan iç 
çamaşırlarını izleme, elleme veya giyme şeklinde karşımıza çıkan 
fetiş, o kadar ilginç uygulama alanları buluyor ki araştırmacıları 
şaşırtmayı başarıyor. Heteroseksüel (ve hatta homofobik) 
erkeklerin kadın iç çamaşırları giyme fetişi ve özellikle bu durumu 
BDSM ile birleştiren pek çok sosyal medya kullanıcısına rastlamak 
mümkün. Yine “crossdresser” olarak tanımlanan ve karşı cinsle 
özdeşleşmiş kıyafetleri giyen kişilerde de iç çamaşırı fetişistlerine 
sıklıkla rastlanıldığını söyleyebiliriz.

ÜNİFORMA FETİŞİ
Bu fetiş türünde cinsel objenin üniforma giymesi şartı aranır. 
Doktor, hemşire, okul, polis, asker üniformaları daha yaygın olarak 
tercih edilenler arasındadır. Uzmanlara göre bu fetişte otoriteyi 
temsil eden üniforma bir tutkuya dönüştürülüyor. Daha sonra 
bu tutku ve cinsellik arasında bir bağ oluşturuluyor. Ek bir bilgi 
olarak bu fetiş türünün çoğunlukla BDSM ile ilişkilendirildiğini 
de söyleyebiliriz. Çiftler arasında “role playing” esnasında sıkça 
kullanılan üniformalar, striptiz endüstrisinin de vazgeçilmez 
unsurlarından. Striptiz kulüplerinde veya bekarlığa veda partilerine 
davet edilen dansçılarda genellikle asker, polis, hemşire gibi 
üniformaların kullanılması, aslında bu türün oldukça yaygın bir fetiş 
olduğunun en büyük kanıtı.

NAYLON, LATEKS VE DERİ FETİŞİ
Bu fetiş anlaşılacağı üzere daha çok kıyafetlerle ilgili. Kıyafetlerin 
yanında söz konusu materyallerden imal edilmiş ayakkabılar, 
çizmeler, eldivenler, deri bantlar ya da maskeler, kırbaç ve 
kemerlere de rastlamak mümkün. Bu kategorideki fetişistler için bu 
eşyaları herhangi birinin üzerinde görmek çok da önemli olmuyor. 
Bazıları için bu tür kumaşların kokusu bile cezbedici olmaya 
yetiyor ve uyarılmaya yol açabiliyor. Avrupa’da pek çok kulüp, deri 
konseptli partiler yapıyor ve fetişistler bu partilerde sosyalleşerek 
tanışma fırsatı yakalıyor.
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MERT DAVRAN
Yıllardır sahne tozu yutmasına rağmen ilk şarkısıyla bizleri buluşturmak için acele etmedi, doğru zamanı bekledi.

İstanbul gece hayatının en sevilen isimlerinden olan İzmirli Davran Kardeşler’in küçüğü Mert Davran’ın “İkimize Benzer” isimli ilk 
çalışmasının görücüye çıktığı şu günlerde onunla söyleştik.

         İNSANLARI SINIFLANDIRMAYI 
DOĞRU BULMUYORUM, HEPİMİZ 
EŞİT VE BİR İSEK GÜZELİZ!

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

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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Kaç yıldır müzikle haşır 
neşirsin? İlk ne zaman 
sahneye çıktın ve o günden 
bugüne kendini nasıl 
geliştirdin?
Çocukluğumdan beri hep 
ilgim ve yeteneğim vardı 
aslında müziğe karşı, sahneyle 
ilk tanışmam 2009 yılında 
oldu. Bengü’nün bir lafıyla 
Serpil Benay vesile olmuştu 
çıkmama. O yıllarda Memo’yla 
(İşletmeci ağabeyi Mehmet 
Davran) beraber çıkıyorduk. 
“Galaktic Brothers” diye bonus 
peruklarla hazırlanan kabare 
tarzı bir gösteriydi. 
 
Kimileri müzik dünyasına 
atılır atılmaz single veya 
albüm çıkartmak için 
çabalarken sen yıllarca sahne 
çalışması yaptın ve single 
şarkın daha yeni piyasaya 
çıktı. Neden bu kadar 
bekledin?
Evet herkesin izlediği yol 
farklı kimi baba parasıyla 
kimi yarışmayla bir şekilde 
sektöre giriyor, ben şarkı 
söylemeyi sahnede olmayı ve 
alkışı seven biriyim bu yüzden 
de kendimi herkese önce 
sahnede ifade etmek istedim. 
Bir de gerçekten herkesin bir 
zamanı ve dönemi oldugunu 
düşünüyorum, o an geldiginde 
insanın önünde tillahı gelse 
duramaz. 
 
“İkimize Benzer” için bu kadar 
beklemenin nedeni olmalı. 
Neden bu şarkı bu kadar özel 
senin için?
Sahnede o kadar çok Zeki 
Güner şarkıları okuyordum ki, 
müziği sözleri bütünüyle içime 
işliyordu birçok şarkısında. 
Sonunda bir araya geldik. 
O da İzmirli zaten, boşuna 
sevmiyormuşum. “İkimize 
Benzer”i kendine ayırmıştı 
aslında fakat ilk sözlerini 
dinler dinlemez o kadar 
yükseldim ki şarkıya, “nefes 
değil heves alamıyorum bu 
aralar” sözlerini duyunca, aşka 
aşık biri olarak  “tam da böyle 

birşeyle çıkmalıyım” dedim.

Sahne sanatçısı olmanın, bu 
kadar sahne tozu yutmanın 
şarkıcılığına katkıları neler 
sence?
Çok önemli tabi ki. Benim hiç 
bir eğitimim yok. Kendimi 
6 yıldır tamamen sahnede 
haftanın 2 veya 3 günü 
sahneye çıkarak pişirdim. 
Canlı müzik yapan insanların 
her şarkıya, her tarza hakim 
olması çok büyük avantaj 
bence. Ben Kenan Doğulu, 
Berkay, Murat Dalkılıç 
sahnelerini dinleyerek 
büyüdüm. Hepsinden 
gözlemlediğim en önemli 
şey, sahnede kendilerinin çok 
eğlenmesi. Bu da otomatik 
olarak seyirciye yansıyor. 

Nerede ve kiminle sahne 
almak isterdin? Neden?
Aslında bu konuda biraz 
şanslıyım Çaba Derneği’nin 
yardım gecesinde Lütfi Kırdar 
sahnesinde  Sezen Aksu’yla  
“Şarkı Söylemek Lazım” 
şarkısını söyleme fırsatı 
yakalamıştım geçen sene... 
Ki bu cocukluk hayallerim 
arasındaydı zaten. Buna ek 
olarak, şarkı söyleyen herkesin 
hayali olduğu gibi bir gün 
benimde hayalim, Harbiye 
Açıkhava sahnesinde kendi 
şarkılarımı sevdiklerim önünde 
söylemek. 
 
Müzik konusunda hedeflerin 
neler? 2016 sonu ve gelecek 
sene için neler planlıyorsun?
İstanbul’daki daimi 
programlarım devam ediyor. 
Perşembe pop-akustik, 
Pazar arabesk sahnem 
Limoncello’da yer alacak. 
Salıları da yine Eksen grup 
bünyesinde yeni bir yerle 
anlaştık. Onun dışında bir 
sürü ekstralar oluyor zaten. 
Şimdi güzel bir temel attık bu 
şarkıyla. Mühim olan devam 
edip saglam bir şekilde üstüne 
koyarak devam edebilmek. 

Single olarak ilerlemek çok 
daha doğru bence, albüm hem 
çok riskli hem de hepsine klip 
çekemeyeceğin için bir çok 
şarkı güme gidiyor.

        KENDİMİ 6 YILDIR 
TAMAMEN SAHNEDE 
HAFTANIN 2-3 GÜNÜ 
SAHNEYE ÇIKARAK 
PİŞİRDİM
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 İstanbul’da pek çok mekanı 
işleten ve sevdiğimiz bir 
isim olan Mehmet Davran’ın 
kardeşisin. Onun hem 
hayatına hem de kariyerine 
katkılarından bahseder misin?
“Memo is memo :)” Onunla 
ilgili bir kitap yazmayı 
düşünüyorum ilerde kendi 
başlı başına bir karakter. Ne 
diyeyim ki, iyi ki kardeşiz ve iyi 
ki hep benim yanımda.
 
İki kardeş olarak 
anlaşamadığınız zamanlar 
da oluyordur mutlaka :) 
Didişmeleriniz en çok ne 
yüzden olur? 
Of off olmaz mı sen bizi bir de 
sahnede gör. Onun elinde de 
bir mikrofon sürekli kenardan 
sataşıyor. Olmadık yerlerde o 
gür sesiyle şarkılara müdahale 
etmesi de cabası. Müzik kulağı 
da berbattır. Ne çektiğimi bir 
ben bir Allah biliyor.

Uzun zamandır gece 
hayatında yer alan bir insan 
olarak, LGBT bireyleri, hem 
gece hayatının mutfağında 
hem de müşteri olarak nasıl 
görüyorsun? Eskiden daha 
“gay bar” eğlencesi söz 
konusuydu, sence mekanlar 
git gide mix bir hal mi almaya 
başladı?
Bir çok başarılı işletmecinin 
gay olmasında bunun 
çok etkisi var. İnsanların 
bakış açısının değiştiğini 
düşünüyorum. Olması gereken 
de bu. İnsanları sınıflandırmayı 
doğru bulmuyorum, hepimiz 
eşit ve bir isek güzeliz. 

Gece hayatında özellikle son 
dönemlerde gay ve trans Dj/
Entertainer furyası başladı. 
Bu konuda ne düşünüyorsun?
Arz talep meselesidir bu işler, 
başarılı olan herkesi alkışlarım. 
Allah herkesin yolunu açık 
etsin. 
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5 COCTAILS & MORE
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İSTANBUL’UN 
EN İYİ KOKTEYL 

BARLARI
Yazın sıcak günlerinde İstanbul dışına çıkmaya vakit bulamamış, şehrin olağanüstü yoğunluğu ile baş başa 

kalanlar için İstanbul’un en gözde kokteyl-bar mekanlarını bu yazıda derledik. Bu mekanların her biri, iş çıkışlarınızı 
değerlendirmek veya ufak çaplı kutlamalarınızı keyifli bir hale getirmek için birebir!

HAZIRLAYAN: BEDİRHAN TAŞÇI
bedirhan.tasci@gzone.com.tr | twitter.com/bedirhantasci |  instagram.com/bedirhantasci
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5 COCKTAİLS & MORE / ASMALIMESCİT 
Üç büyükler köşe yazarı-müzisyen Oben Budak, moda editörü Alexander Kokoskeriya ve uzun yıllardır eğlence sektörünün içinde boy 
gösteren Berti Palambo’nun voltran misali zevklerinin birleşmesiyle açılan 5 Cocktails & More, sizi Asmalımescit’in eski hareketli günlerine 
geri dönmeye vaat ediyor!

Kokteyl menüsü ile kendini diğerlerinden ayıran 5 Cocktails & More, aynı zamanda size kendi ağız tadınıza göre kokteyl hazırlama fırsatı da 
sunuyor. Dünyada oluşan trendlerin her birini yakinen takip eden bir ekibe sahip olduğundan dolayı kokteyllerinizi yudumlarken sizleri yeni 
sezonun sevilen şarkıları ile keyifli bir akşam geçirmenizi sağlıyor.

Bunların hepsi bir yana dursun, 5 Cocktails & More’un dikkat çeken bir diğer özelliği ise birbirinden yetenekli barmenleri. Eğer bar kısmına 
denk gelebilirseniz birbirinden renkli içkilerin nasıl hazırlandığını gece boyunca izleyebilirsiniz. 
GZone’un özel “5G Disco” partileri de her ay düzenli olarak 5 Cocktails & More’da yer almaya devam edecek. 
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GEYİK COFFEE ROASTERY & COCKTAİL / 
CİHANGİR 
Cihangir’in popüler mekanlarından biri olan Geyik, hemen hemen 
her akşam dolup taşan kalabalığı ile meşhur. Kiminin bundan gözü 
korksa da zamanla mekanı asıl keyifli kılanın kalabalığı olduğu 
gerçeğine alışılıyor.  Sabahları kahve üzerine yoğunlaşıp başarılı bir 
konsept yakalayan Geyik, saat 21.00’dan sonra ise barını açıyor ve 
doğal meyveler ile hazırlanmış kokteyllerini satışına başlıyor. 

LUCCA / BEBEK
İstanbul’un eskimeyen ve ününü halen koruyan Lucca Bar, 
akşam yemeği sonrası sohbetleriniz en iyi kokteyl barlardan 
biri. Dikkat etmeniz gereken bir konu var ki özellikle haftasonları 
rezervasyonsuz yer bulmanız pek mümkün değil.  Kendisinin ayrı, 
içeceklerinin ayrı sevildiği Lucca’nın ambiyansı içkinizi alıp kendinizi 
kalabalığın içine bıraktığınızda gün içindeki bütün yorgunluğunuzu 
alacak cinsten.

KAFE PI / BEŞİKTAŞ
‘’Hayatı Pi’ye Alın’’ esprisiyle ün salmış, kısa sürede sempatik bir 
tutum yakalamış olan Kafe Pi’nin en çok sevilen tarafı ile ismi kadar 
esprili döşenmiş dekoru. Kafe Pi ise daha çok eğlence odaklı olanlar 
ve fazla şekerli kokteyllerden vazgeçemeyenlere göre. 

WHİTE MİLL CAFE / CİHANGİR
Cihangir’in başka bir dünyaya açılan gizli bir kapısı olarak 
adlandırılan mekan, dışardan bakıldığında normal bi cafe gibi 
gözüküyor.  Sabahları zengin bir kahvaltı menüsüne sahip olan 
White Mill Cafe, akşama doğru misafirlerini sevimli bahçesinde 
renkli kokteylleri ve canlı müzik eşliğinde konuklarını ağırlıyor.
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PARANTEZ BISTRO, BEYOĞLU
Sokak arası eğlencelerinin aranan mekanı olan Parantez Bistro, 
kaliteli müzik dinlemek ve farklı kokteyller denemek isteyenlerin bir 
numaralı tercihi. 

İçkilerin yanındaki ikramlarıyla misafirlerinden tam not alan 
Parantez Bistro, Asmalımescit’in olmazsa olmaz mekanları 
arasında efsaneleşmiş durumda. 

ALEXANDRA COCKTAİL BAR / ARNAVUTKÖY
Dekorasyonu ve hem de kokteylleri ile misafirlerinden tam not alan 
bir diğer mekan ise  Alexandra Cocktail Bar. Ev tipi dekorasyonu ve 
ekşi kokteylleri ile farklılık yaratan mekan terasının eşsiz manzarası 
ile meşhur.

ESKİCİ PERA / BEYOĞLU
“Oldies but goldies” mantığı ile dikkat çeken Eskici Pera, 
Beyoğlu’nun efsaneleşmiş mekanlarından biri. Buram buram 90’lar 
ruhunun barındığı mekanda eşlik edemeyeceğiniz tek bir parça 
dahi yok. 

Özellikle doğum günü kutlamalarının klasikleştiği Eskici Pera, 
Beyoğlu’nun yıllardır ününü koruyamayı başarabilen nadir 
mekanlarından biri. 

ALEX’İN YERİ / BEYOĞLU
Değişik bir açılış hikayesine sahip olan mekanın sık ziyaret 
edenlerinin arasında ‘’No Name’’ ve ‘’Alex’in Yeri’’ isimleri popüler 
olsa da mekanın esas bir ismi halen yok.  Sinema mezunu Alex 
Waldman’nın aslında bir film projesi için geldiği İstanbul’da içindeki 
girişimciyi ortaya çıkartıp, asıl tutkusu olan kokteyllerini servis 
etmeye başladığı barını açıyor. 

Ne içeceğinize karar veremediğiniz noktada da devreye Alex giriyor 
ve isteğinize göre şekillendirdiği kokteylleri size görsel bir şölen 
vererek hazırlıyor. Mekanın samimiyeti arttırmak amacıyla oldukça 
minimal tasarlanması ile dikkat çeken bir diğer özelliği. 
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İLAY 
ERKÖK
  HANDE KADER’İN 

VAHŞİCE KATLEDİLMESİ 
SONRASINDA LGBT 

HAKLARI KONUSUNDA 
KARAMSARLAŞTIM

Yaz ekranının en sevilen dizilerinden biri olan “Hayatımın Aşkı”nda sempatik 
karakter Sezen’i canlandıran İlay Erkök bu ay GZone Dergi’nin konuklarından 

biri oldu. Gelin bu genç oyuncuyu yakından tanıyalım.

RÖPORTAJ: MURAT RENAY
murat.renay@gzone.com.tr | twitter.com/muratrenay | instagram.com/muratrenay
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Genç bir oyuncusun. 
Küçüklüğünden beri hayalin 
oyuncu olmak mıydı? 
Kariyerine nasıl başladın? 
Küçüklüğümde her meslek 
belirli zamanlarda beni 
cezbetmiştir. Oyunculuğun 
tamamen kanıma girmesi 
ise ortaokul yaşlarına 
denk geliyor. Kariyerime 
İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nı kazanarak 
başladım. Şimdi hem 
tiyatro hem de diziyi birlikte 
götürmeye çalışıyorum. 

“Hayatımın Aşkı” projesine 
nasıl dahil oldun? 
Yapımcı Şebnem hanım beni 
“Sezen” karakteri icin düşündü 
ve yönetmenimiz Ketche ile 
bu karakter icin görüştükten 
sonra seçilmiş oldum.

Dizide pek çok usta 
oyuncuyla birlikte yer 
alıyorsun. Onlardan neler 
öğreniyorsun? 
Her gün böyle bir kadroyla 
beraber oldugum icin 
şükrediyorum. Enerjiye çok 
inanıyorum. Etki tepkiye 
inanıyorum. Oynadığım 
karakteri yükseltmeme imkan 
sağlıyorlar. Yaratıcılığımı daha 
fazla ortaya çıkartmama 
yardimci oluyorlar. 

Türkiye’den ve yurtdışından 
hangi oyuncuları beğenirsin? 
“Keşke beraber oynasam” 
dediğin hangi isimler var ve 
neden? 
Vincent Cassel, Marion 
Cotillard ve Kevin Spacey gibi, 
oyunculuğu sade biçimde 
ele alan ve canlandırdığı her 
karakterin derinine inebilen 
aktörler. Ülkemizde ise 
Hümeyra ve Şener Şen’i örnek 
verebilirim ders niteliğinde 
izlediğim oyuncular olarak. 
Son olarak, yerli sinema 
izleyicisine dayatılan komedi-
dram anlayışını alışılmış 
kalıplardan kurtaran Cem 
Yılmaz’ı örnek verebilirim. 
Umarım bir gün bu isimlerle 

ayni seti ya da sahneyi 
paylaşırım. 

Gelecekte hangi rollerde yer 
almak istersin? Kariyerinde 
hedeflediğin noktalar neler?
Bir filmde birden fazla karakteri 
oynamak veya bambaşka 
bir imajla izleyeni sürekli 
şaşırtıp dikkatini yukarda 
tutmak istiyorum. Uzun vadeli 
hedef olarak da Broadway ve 
Hollywood’da oynayıp ulkemi 
gururlandıracak bir proje 
mükemmel olur.

Türkiye’deki LGBT haklarını 
ne durumda buluyorsun? 
Sence yerli dizilerde de LGBT 
karakterlerin de bulunması 
gerekli mi? 
Maalesef pek yeterli 
bulmuyorum. Hande 
Kader’in vahşice 
katledilmesi sonrasında 
biraz karamsarlaştığımı 
söyleyebilirim. İnsana insan 
olduğu icin değer verildiği 
bir dünya umut ediyorum. 
LGBT bireylerin hakları yakın 
zamanda umarım iyileştirilir. 
Bunun icin çeşitli iş kollarında 
daha aktif olarak gorev 
verilmesi gerekiyor. 

Oyunculukla ilgili ise, sadece 
yerli diziler değil film, tiyatro 
gibi farklı sanat kollarında 
akli selim ve yeteneği olan 
herkesin iyi projelerde 
oynayabileceğine inanıyorum
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SARP YAMAN 
YAZIYOR

 twitter.com/sarpyaman |  instagram.com/sarpyaman

AŞK YAŞADIĞIM 
KADINLAR

Aman sakın 
şimdi başlığı 
okuyup bir 
kadınla gerçek 
anlamda 
aşk ve ilişki 

yaşadığımı düşünmeyin. 
Benim için ‘straight’in anlamı 
genelde ‘straight to bed’ 
olmuştur. İleride böyle bir şey 
yaşar mıyım? Pek de imkan 
varmış gibi görünmüyor... 
“Büyük konuşma” diyen varsa, 
beni çok iyi tanımıyor demektir. 

El ele, göz göze, diz dize aşklar 
yaşamasam da kesinlikle 

aşık olduğum kadınlar var 
bu hayatta. Tabii ben bu 
kadınların hiçbiriyle aslında 
tanışmadım ama neyse... 

“Ne saçmalıyor bu?” dediğinizi 
duyar gibiyim... İzninizle 
açıklayayım efendim; Bu 
dünyada iz bırakmış bazı 
kadınlar var ki, bendeniz onlara 
tek kelimeyle hayranım, hayat 
hikayelerini defalarca okudum, 
yaptıkları işlerin hepsini takip 
ettim, kendi hayal alemimde 
onların özel hayatlarına 
entegre oldum, aramızda 
ortak noktalar aradım, bir 

şekilde kendi kafamda onlarla 
bağ kurdum. Üstelik çoğunu 
tanıdığımda hayatta bile 
değillerdi...

Peki beni herhangi bir 
hayrandan farklı kılan ne? 
Vallahi bilmiyorum... Fakat 
bu kadınların fotoğraflarını 
bile görünce ağzım kuruyor, 
kalbim pıt pıt atıyor, onların 
yanında olabilmek için pek çok 
şeyi feda edebileceğim aklıma 
geliyor, onlara ayılıyorum, 
bayılıyorum, deliriyorum... 
Açıkçası aşık olduğum zaman 
yaptığım ne varsa aynısını 

yapıyorum.

Bu kadınların bazılarını ve 
onlara neden aşık olduğumu 
sizlerle kısaca paylaşmak 
isterim. Aralarında ilginizi 
çekenler olursa derhal 
hayatlarına onlar hakkında 
yazılmış kitaplarla dahil olun. 
Söz veriyorum, kıskançlık 
yapmayacağım.

MAE WEST: 1893 yılında 
doğmuş bu efsane kadın, 20. 
yüzyılın başlarında ABD’nin 
en büyük seks sembolü 
haline gelmeyi başarmış. 

MAE WEST
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Üstelik bunu vücuduyla 
değil zekasıyla başarmış. 
“İki günah arasından daha 
önce denemediğimi seçerim” 
tarzı iddialı cümleleriyle 
ünlü West’in hayatını, 
mücadelelerini ve özgüvenini 
gördükten sonra ona aşık 
olmamak ne mümkün? 

BARBARA HUTTON: Nam-ı 
diğer ‘poor little rich girl’... 
Bitmez tükenmez sanılan 
Woolworth servetinin tek 
varisi... Her şeyin bitip 
tükenebileceğini bana öğrettiği 
için kendisine aşığım...

MARKIZ LUISA CASATI: 
Yılanını boynuna sarıp 
Venedik’teki sarayının 
kapısından sokaklara aktığı 
için ona aşığım. İddiaya gel!

JOSEPHINE BAKER: 
Ayrımcılığa karşı hem şatafatlı 
hem de güçlü duruşundan 
dolayı Josephine aşkların en 
güzeli...

BETTE DAVIS: Hollywood’un 
zamanındaki keskin güzellik 
anlayışının tersinde olmasına 
rağmen en büyük star 
mertebesine yükseldikten 

sonra herkese kök söktürdüğü 
için bir Davis aşığıyım.

Bunlar gibi daha pek çok 
‘larger than life’ (Türkçe 
karşılığı yok galiba) kadın 
var aşık olduğum... Hepsiyle 
hafızamda ve kitaplarda 
buluşuyoruz ama kalbimi 
kırmayan yegane aşklarım 
oldular onlar benim yıllardır. 
Hepsine gıpta ettim, hepsinden 
ders aldım, hepsi gibi olmak 
istedim. En sonundaysa 
topunu harmanlayıp kendim 
oluverdim. 

Niye böyle bir yazı yazdım? 
Niye bunları sizlerle paylaştım? 
Ne bileyim, belki de bazı aşklar 
paylaşınca güzeldir.

MAE WEST BETTE DAVIS
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NEDİR BU

AYAK FETİŞİ
HAZIRLAYAN: YAĞIZCAN AKBULUT

yagizcan.akbulut@gzone.com.tr | twitter.com/yagizcanakbulut | instagram.com/yagizcanakbulut
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Erkekler arasında 
yaygın olduğunu 
bildiğimiz ayak 
fetişi; ayaklar ve 
ayak parmaklarının 
boyu, topuklar ve 

tabanı, uzun tırnak, temizliği 
veya kirliliği, ayakkabılı ve 
çoraplı giyinik durumu veya 
kokusundan cinsel çekilim 
duyulmasıdır. Ayakseverler haz 
duydukları ayakları öpmekten, 
yalamaktan, okşamaktan ve 
koklamaktan zevk alırlar. 
Ve durumu inkar etmeyen 
çekinmeyen dile getiren 
ünlülerimizde var.  

Quentin Tarantino, Andy 
Warhol, Ricky Martin 
gibi ünlüler bilinen ayak 
fetişlerinden yalnızca bazıları.
Evet gerçekten güzel ayaklara 
sahip bir çok insan var. Tabi 
ki bu durum görecelidir. 
Kimisi ince, uzun ve kemikli 
ayaklardan hoşlanırken 
kimisi kısa parmaklı tombul 
ayaklardan hoşlanabilir. Vücut 
bir bütündür ve sevişmek 
hepsini kapsar. 

Ayak fetişinizi keşfettiyseniz 
bunu cinsel hayatınıza nasıl 
dahil edeceğinize göz atalım:

PARTNERİNE AÇIL
Fetişizm artık bir tabu değil! 
Bundan çekinme ve partnerine 
bundan bahset. Unutmamalı 
ki iyi bir seksin en büyük 
kuralı karşılıklı haz almaktır. 
Birçok kişi için bu fetiş o 
kadar da garip olmayabilir, 
sonuçta arzu nesnesi olan 
onun vücudunun bir parçası. 
Diğer taraftan eğer ki ayak 
fetişi size garip geliyorsa bir 
de şu açıdan bakabilirsiniz 
“adam sizin ayaklarınız bile 
hasta.” Denemekten bir 
şey kaybetmezsiniz üstüne 
partneriniz haz almış olur.

ÖNSEVİŞMEYE 
DAHİL ET
Bu fetişi ön sevişmeye 
dahil etmenin en kolay 
yolu partnerinize pedikür 
ya da küçük dokunuşlarla 
yapacağınız, ayak masajını 
teklif etmektir. Anatomik olarak 
bir çok sinir ayak tabanından 
geçtiği için partneriniz 
rahatlayacak ve bu durumdan 
keyif alacaktır.

HİJYEN!
Bu durum tercih meselesi 
olmakla beraber, genel 
olarak yazılarımda belirttiğim 
gibi, Hem kendimiz hem 
de partnerimiz için, kişisel 
temizliğimize önem verelim. 

DOKUNMAKTAN 
FAZLASI
Dokunmak, koklamak iyi 
güzel de daha fazlasını isteme 
hakkına sahipsiniz. O güzel 
ayakları öpmek, yalamak 
istemenizde hiç bir sakınca 
yoktur. Meme ucu, penis, 
boyun gibi ayakta gayet haz 
verici bir organdır. Hatta 
krema, çikolata gibi gıdalarla 
tatlandırabilirsiniz. Fantezi 
dünyanızı kısıtlamayın. 

İyi bir seks için konuşun ve 
dinleyin. Ve korunmayı asla 
unutmayın! 
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SAĞLIĞINIZDAN OLMADAN KULLANIN!

SEKS 
OYUNCAKLARI

HAZIRLAYAN: ATA YÜCEEL
ata.yuceel@gzone.com.tr | twitter.com/atayuceel |  instagram.com/atayuceel

Seksüel haz 
duyma arzusu 
doğuştan gelen 
ve insanın en 
temel olan 
dürtülerinden 

biridir. Seks insan için hayati 
önem taşıyan bir süreçtir, bu 
yüzden bireyin seks sürecini 
tam anlamıyla anlaması 
gerekir. Seksi iyi anlayabilmek 
için de seksüel anlamda pozitif 
olmak gerekir yani diğer bir 
deyişle seksin hayatımızda 
çok büyük bir yer kapladığını 
ve sağlıklı, mutlu bir hayat 
için vazgeçilmez bir önem 
taşıdığının kabul edilmesi 
gerekir. Kişinin seksten aldığı 
hazzı arttırmasını sağlayan en 
büyük araçlardan biri ise seks 
oyuncaklarıdır. Bu oyuncaklar; 
vibratörler, straponlar, silikon 
vajina ve penisler, tüylü 
oyuncaklar ve daha nicesi 
olabilir. Seks oyuncakları sağlık 
açısından tamamen güvenli 
mi diye soracak olursak, bu 

soruya verilecek olan cevap 
tam olarak şudur: Doğru seks 
oyuncağı doğru bir şekilde 
kullanılırsa seks oyuncakları 
için EVET tam anlamıyla 
güvenlidir diyebiliriz.

SEÇERKEN 
DİKKAT!
Doğru seks oyuncağını 
seçebilmek için öncelikle 
internetinizi açın ve bütün seks 
oyuncaklarını iyi bir şekilde 
tanıyın. Hepsinin adlarını, 
tam olarak ne işe yaradığını, 
nasıl kullanıldığını ve hangi 
malzemeden yapıldığını 
öğrenin. Yanlış bir şekilde 
kullanılan seks oyuncağı 
istenmeyen sonuçlara neden 
olabilir. Buna ek olarak hangi 
malzemenin vücudunuza 
zararlı etkileri olabileceği 
konusunda bir fikriniz olsun; 
çünkü seks oyuncaklarının 
üretimi ve güvenli kullanımı 
konusunda hükümetin 

herhangi bir düzenlemesi 
bulunmuyor. Ayrıca seks 
oyuncak hammaddesinin 
kullanma talimatında 
yazması için hammaddenin 
seks oyuncağında en az 
%10 oranında bulunması 
gerekiyor. Bu yüzden 
içindekiler kısmının güvenilir 
olması, seks oyuncağının da 
güvenilir olduğu anlamına 
gelmiyor. Örneğin bazı seks 
oyuncaklarının esnek olması 
için kullanılan fitalatların (bir 
çeşit organik polimer) insan 
sağlığına olumsuz etkileri 
olduğu biliniyor. Bunun dışında 
seks oyuncakları yapımında 
kullanılan diğer plastik 
çeşitlerinin de insan sağlığına 
herhangi bir zararının olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Çevre 
Koruma Ajansı tarafından 
yapılan bazı araştırmalar 
gösteriyor ki; bu kimyasallara 
hayat boyu maruz kalmak, 
kansere, kalıcı üreme 
bozukluklarına ve karaciğer 

problemlerine neden olabiliyor. 

Silikon tarzı maddeden 
yapılan seks oyuncakları 
daha güvenlidir, çünkü silikon 
pürüzsüz bir yüzeye sahiptir 
ve bu pürüzsüz yüzey bakteri 
üremesine elverişli bir ortam 
değildir buna ek olarak silikon 
seks oyuncakları kullanımdan 
sonra kaynatılarak dahi 
temizlenebilir. Jel tarzı 
maddelerden yapılan seks 
oyuncakları ise genellikle 
diğerlerine nazaran daha 
uygun bir fiyata sahip olur; 
fakat bu tür maddelerin 
yüzeylerindeki gözenekler 
bakteri üremesine uygun bir 
ortam hazırlar. Bu yüzden eğer 
bu tür ürünler kullanılacaksa, 
ürün prezervatifle birlikte 
kullanılmalıdır. 
Güvenilir internet sitelerinden 
ve sex shoplardan alışveriş 
yapmaya özen gösterin. 
İnternetten alınan birçok ürün 
herhangi bir denetlemeye 
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tabi tutulmadan üretilip 
piyasaya sürülmektedir. Bu 
durum üretim sürecinin insan 
sağlığına uygun olmayan 
yerlerde yapılmasına ve üretim 
sürecinde insan sağlığına 
zararlı olan maddelerin 
kullanımına sebep olabiliyor. 
Güvenilir seks marketlerinden 
alışveriş yaparken mutlaka 
satıcıya seks oyuncağının 
yapıldığı malzemeyi, nasıl 
kullanılacağını ve nasıl 
temizleneceğine sorun.

NASIL 
KULLANMALI?
Seks oyuncağınızı uzun 
bir süre sağlıklı bir şekilde 
kullanmak istiyorsanız 
temizliğine büyük bir özen 
göstermeniz gerekmektedir. 
Bunun için de seks 
oyuncağının her kullanımdan 
sonra sıcak su ve sabunla 
yıkanması gerekir, eğer seks 
oyuncağınızın temizlenip 
temizlenmediğinden 
emin olamıyorsanız, seks 
oyuncağınızı temizlerken 
anti-bakteriyel sabun 
kullanabilirsiniz. Eğer seks 
oyuncağınız vibratör tarzı bir 
ürün değilse ve herhangi bir 
elektronik içeriğe sahip değilse, 
silikondan yapılmış olan seks 
oyuncakları kaynamış suda 
dezenfekte edilebilir. Bu koşulu 
sağlamak size enfeksiyon 
bulaşma riskini büyük oranda 
azaltacaktır. Ayrıca seks 
oyuncaklarının temizliğini 
sağlamak için vibratör 
gibi anüs veya vajinaya 
penetrasyon gerçekleştiren 
seks oyuncakları prezervatif 
takılarak kullanılmalıdır. 
Güvenilir olmayan kişilerle 
seks yapılırken mutlaka 
korunarak seks yapılmalı ve 
bu bireylerle seks oyuncağı 
paylaşımından mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. 
Eğer bu kurallara uyulmazsa 
herpes, klamidya ve sifilis gibi 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

kişiden kişiye bulaşabilir. Aynı 
zamanda seks oyuncaklarının 
yanlış kullanımı anüs veya 
vajina duvarında kanamaya 
sebep olabilir. Eğer bu kanla 
temas etmiş seks oyuncakları 
temizlenmeden başka 
biri tarafından kullanılırsa 
Hepatit B, Hepatit C ve HIV 
gibi enfeksiyonlar da kişiden 
kişiye bulaşabilir. Hepatit B 
hastalığına yakalanmamak 
için mutlaka Hepatit B aşısı 
yaptırılmalıdır. HIV’den 
korunmak için ise prezervatif 
kesinlikle kullanılmalı, 
ayrıca prezervatifle birlikte 
PrEP de kullanılabilir. (PrEP 
hakkında ayrıntılı bilgi Nisan 
ayı yazısında mevcuttur.) 
Ayrıca anüste veya vajinada 

herhangi bir açık yara varsa 
enfeksiyon riski açısından seks 
oyuncaklarının kullanılmaması 
daha doğru olacaktır.

AYNI SEKS 
OYUNCAĞINI 
BAŞKA BİRİ 
KULLANMALI 
MI?
Seks oyuncağını farklı bir 
kişi kullanacağı zaman ya da 
eğer aynı kişi seks oyuncağını 
vücudun farklı bir bölgesinde 
kullanacaksa -anal bölgede 
kullanılan oyuncağın oral 
bölgede kullanılması gibi- bu 

alet mutlaka temizlenmelidir. 
Ayrıca seks oyuncaklarının 
yüzeyleri her kullanımda 
incelenmelidir çünkü seks 
oyuncağının yüzeyinde çizik 
veya çatlakların olması 
enfeksiyon bulaşma riskini 
arttırmaktadır. Bu yüzden 
yüzeyinde çizik veya çatlak 
olan seks oyuncakları 
kullanılmamalıdır.

Bunlara ek olarak seks 
oyuncaklarının kullanımı 
konusunda eğer daha 
spesifik herhangi bir 
endişe duyuyorsanız üretici 
firmaya mail atabilir ya da 
aile hekiminize, enfeksiyon 
hastalıkları uzmanına bu konu 
hakkında danışabilirsiniz.
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SONBAHARDA

DETOKS
HAZIRLAYAN: DENİZ AŞIK

deniz.asik@gzone.com.tr | twitter.com/denizasik | instagram.com/denizasik
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Evet, bir yazın 
daha sonuna 
geldik! Başka 
bir söz çıkmıyor 
son günlerde 
ağzımızdan. Uzun 

bayram tatilleri ve hafta sonu 
kaçamaklarıyla dolu bir yazdan 
sonra mevsim sonbahar, 
sonrası da malum kış.

Sonbaharın gelmesi vücut 
direncimizi hassaslaştırıyor. 
Bu nedenle sonbahar ve kış 
aylarında hem fiziksel hem 
de zihinsel olarak sağlığımıza 
daha fazla dikkat etmemiz 
gerekiyor. Günlük hayatınızda 
uygulayacağınız oldukça basit 
1-2 değişiklikle gözle görülür 
sonuçlar almanız mümkün.

DETOKS NEDİR?
Vücudumuzdaki hücrelerin 
yüzde 98’inin ortalama 6 
ayda bir değiştiğini biliyor 
muydunuz? Yani bu demek 
oluyor ki hücrelerimizin 
neredeyse hepsi ölüyor ve 
yerine yenileri geliyor. E tabii 
bu hücrelerin yenilenmesi için 
ne yapıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz 
ve nefes alıyoruz.

Evet, hücreler yediklerimiz 
sayesinde üretilir. Diğer bir 
ifadeyle, batılı filozofların 
1800′lerde dediği gibi ”insan 
ne yiyorsa, odur”. Sadece bir 
günde yediklerimiz sayesinde 
vücudumuzda 24 milyon hücre 
yenileniyor! Detoks, işte bu 
yenileme ile doğrudan alakalı 
bir konu.

‘Detofication’ sözünün 
kısaltılmış hali detoks; düne 
kadar alkol ve uyuşturucu 
bağımlılığından kurtulmak için 
uygulanan tedavilere verilen 
isimken, yaşam koşullarımız 
ve beslenme alışkanlıklarımız 
değiştikçe, vücudu zehirli 
maddelerden kurtarmak 
için uygulanan arıtma 
yöntemlerine verilen genel 
bir yöntem olarak hayatımıza 
girmiş durumda.
 

İnsan vücudu toksinleri, 
yani zehirli maddeleri -hele 
yaşadığımız bu yüzyılda- 
sadece soluduğu havadan ya 
da yiyip içtiklerinden almıyor. 
Vücudumuzun ürettiği atık 
maddeler de bir süre sonra 
zehir etkisi göstermeye 
başlıyor. 

Detoksta asıl amaç vücut 
sıvılarındaki, özellikle de 
kandaki asitleşmeyi önleyerek 
asit-baz dengesini korumak, 
böylece tüm vücut sıvılarının 
ve kanın hafif alkali olmasını 
sağlamaktır. Çünkü kanın 
asitleşmesi, başta beyin 
hücrelerimiz olmak üzere 
tüm organlarımıza zarar 
verir. Detoks, genellikle kıştan 
yaza ve yazdan kışa girerken 
yapılan bir uygulama olsa da 
her mevsim uygulanabilir. 
Ancak uygulanan detoks 
kişiden kişiye değişebileceği 
gibi genel sağlık durumunuzun 
da detoksa ne kadar elverişli 
olduğu önemlidir.

UYANIR UYANMAZ SU 
TÜKETİN!
Sabah aç karına içilen 1 - 2 
bardak su vücudu temizleyip 
gece boyunca idrar ve ter ile 
kaybettiği sıvıyı yerine koyar. 
Yataktan kalkar kalkmaz “solé” 
içerek güne başlayın. Solé; 
büyük bir bardak su ile bir 
çay kaşığı Himalaya tuzunun 
oluşturduğu solüsyon; içine bir 
de yarım limon suyu ekleyin. 
Gece boyunca kaybettiğiniz 
mineral ve suyu vücudunuza 
geri koyup tansiyon ve sinir 
sisteminizin optimal seviyede 
çalışmaya başlamasına 
yardımcı olur. Uyanmak 
için içtiğiniz çay veya kahve 
‘ihtiyacınızı’ bile yok edebilir. 
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LİMON DESTEĞİ
Limon suyu karaciğerinizi uyarır ve arınma sürecini harekete 
geçirir, sindirimle ilgili tüm işlemlerde etkilidir. Yine gün içinde 
içtiğiniz sulara ya da yemeklerinize biraz limon suyu sıkmanın da 
toksinlerden arınmada büyük faydası vardır.

SU TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Bol ve kaliteli su tüketmek sadece detoksun amacı değil, bedeni 
canlı ve sağlıklı tutmanın da birinci koşulu. İhtiyacımız olan suyu 
tüketmez ve bedenimize arınma konusunda yardımcı olmazsak 
biriken toksinler zamanla birer problem yığını halini almaya 
başlarlar. Enerjimiz düşüşe geçer, zihinsel aktivitelerimiz yavaşlar, 
cildimiz mat ve cansız bir hal alır, enfeksiyon ve hastalıklara daha 
elverişli bir hale geliriz.

Su tüketimi konusunda ideal rakam günde minimum 2 litre olmalı. 
Günde 2 litre su tüketerek hem gittikçe daha canlı bir hal aldığınızı 
hissedecek, hastalıklarınızla vedalaşacak ve de görüntünüzde 
ortaya çıkan olumlu değişimleri fark edeceksiniz.
Eğer su içmekte sıkıntı çekiyorsanız cam bir şişe içerisine 
dilimlenmiş yeşil elma, salatalık ve taze nane yaprakları koyarak 
aromalı sular hazırlayabilir, gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz.

LİFLİ BESİNLER HAYAT KURTARIR
Lif, detoksun önemli bir öğesidir. Çözünmeyen lifler sindirim 
yollarımızda süpürge görevi görürler. Sindirim yollarımızdan 
geçerken atıkları süpürürler ve geçiş süresini hızlandırırlar. 
Çözünebilen lifler suyu çeker, kan şekerini dengelemeye 
yardımcı olur ve kolesterol seviyesini düşürürler. Sebzeler ve 
pektin zengini meyveler her ikisinin de iyi birer kaynağıdır. Bu 
gıdalardan bol miktarda tüketerek vücudunuzun arınma sürecini 
destekleyebilirsiniz.
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YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER CANDIR
Yeşil yapraklı sebzeler klorofilin en iyi kaynağıdır. Klorofil, her 
seviyede sağlığı destekleyen, güçlendiren, arınma sürecini 
harekete geçiren en önemli element olan oksijenin üretilmesinin 
doğal yoludur. Klorofiller aynı zamanda sinir sistemini rahatlatan 
magnezyum içerirler. Magnezyum aynı zamanda detoks sürecine 
yardımcı olan bir elementtir. Mümkün olduğu kadar bol miktarda, 
hiç değilse günde en az bir kez yeşil yapraklı sebzeleri mutlaka 
öğününüze koyun.

SARIMSAKTAN KORKMAYIN
Kokusu nedeniyle pek yüz vermediğimiz sarımsağın bağışıklık 
sistemini desteklemek ve kalbi korumak gibi sağlık için son derece 
önemli pek çok yararı var. Dahası, sarımsaktaki sülfür bileşenleri 
karaciğerdeki toksinleri etkisiz hale getirmede etkilidir. Çiğneyip 
yiyemiyorsanız bile sarımsak dişlerini iki parça halinde ve ilaç 
tableti gibi yutmayı deneyin. Onlar hangi organda ne gibi toksinlerle 
savaşacaklarını iyi bilir… 

ATIŞTIRMALIKLAR
Canınız bir şeyler atıştırmak istediğinde mutlaka taze meyve ve 
sebzelere yönelin. Bunları da çiğ tüketin. Her gün bir avuç dolusu 
taze ceviz, taze fındık, taze badem karışımını çantanızdan eksik 
etmeyin ve her gün mutlaka tüketin.

YEŞİL ÇAY
Bu içecek antioksidan deposudur ve zarar gören hücrelerinizin 
onarılmasına yardımcı olur. Günde birkaç bardak yeşil çay 
içmek hem vücudunuzun ihtiyacı olan suyu sağlayacak hem de 
vücudunuzdaki toksinleri atmanızı sağlayacaktır. Yeşil çay aynı 
zamanda metabolizmanızı düzenler. Kilo vermek için harika bir 
yöntemdir.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S109

TARÇIN VE KAN ŞEKERİ
Bilimsel bir araştırmada, 40 gün boyunca her gün 1-6 gram arası 
tarçın tüketen kişilerin kolesterol seviyelerinde %18, kan şekeri 
seviyelerinde ise %24 düşme olduğu belirlenmiş.

Diyet yapanlar arasında oldukça popüler olan ve kilo vermeye 
yardımcı olduğu düşünülen tarçın ve ballı çay için ihtiyacınız olan 
malzemeler 1 adet kabuk tarçın ve 1 çay kaşığı organik bal. 1 
büyük bardak suyu kaynattıktan sonra ocağı söndürün ve tarçını 
kaynamış suya atın.

5 dakika kadar demlenmesini ve soğumasını bekledikten sonra balı 
ekleyip karıştırın. Bu çayı özellikle akşam yemeklerinden sonra tatlı 
ihtiyacınızın arttığı anlarda tüketebilirsiniz...

KİRAZ SAPI ÇAYI
Son zamanlarda en çok tüketilen çaylardan bir tanesidir.
Yüksek antioksidan deposuna sahip olması sayesinde, 
vücudun bağışıklık sistemini azaltan oksit maddelerin vücuttan 
uzaklaşmasını sağlar. Vücutta bulunan ödemin atılması 
sağlayarak, kilo vermeye yardımcı olur.
Böbreklerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için 
temizlenmesini sağlar.

Hazırlamak için; ortalama yarım litre kaynamış suyun içerisine 
2 yemek kaşığı kiraz sapı atıp 5 dakika kadar demlenmesini 
beklemek yeterlidir. Her gün 2-3 bardak tüketilirse vücuttaki fazla 
sudan hem de şişkinlikten kurtulmanıza yardımcı olacaktır...

GÜNEŞTEN FAYDALANIN
Güneş sonbaharda sık sık bulutların arkasına saklanacaktır. 
Güneşin azalmasıyla enerjimizin biraz azaldığını görürüz, çünkü 
bedenimiz, kışa hazırlık için doğal olarak enerjiyi tasarruflu 
kullanma ve depolama çabasına girer.
Egzersiz yapma adına spor salonlarına tıkılıp kalmayın, onun yerine 
açık havada uzun yürüyüşlere çıkın ve güneş ışınlarının tadını 
çıkarın...

Herkese sağlıklı ve bol detokslu bir sonbahar diliyorum.
Sevgiler.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S110

KURU 
MEYVELER

DOĞANIN MUCİZESİ

HAZIRLAYAN: EZGİ SAYAN
ezgi.sayan@gzone.com.tr | twitter.com/deliyimnolcak | instagram.com/deliyimnolcak
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Yoğun iş 
temposu, 
vakitsizlik, 
gıdalarda 
genetik 
bozukluklar 

vb. derken hayatımıza, kolay 
tüketebileceğimiz yiyecekleri 
sokmaya başladık.

Kutularda satılan tek 
porsiyonluk meyveler, 
sandviçler, salatalar… 
Ancak kuru meyveler çoğu 
zaman tokluk hissini artırıp, 
daha kolay ulaşılabilir 
nitelikte olmasından ötürü 
hayatlarımıza hızla giriş 
yapmıştır. Taze meyvelerden 
daha az su içeren fakat 
karbonhidrat, lif, mineral, 
antioksidan ve karotenoid 
bakımından zengin olan kuru 
meyveler, gerçek birer enerji 
deposudur.

Yorgunluğa iyi geldiği için 
özellikle fiziksel aktivite öncesi 
ve sonrasında tüketilmesi 
önerilir. Ara öğünlerimizin 
vazgeçilmezi olmuştur 
ve sağlık açısından kuru 
meyveler, taze meyvelerle 
aynı oranda sağlıklı ve son 
derece önemlidir. Yalnız kuru 
meyvelerin raf ömrü daha 
uzun olması nedeniyle tercih 
edilebilirliği daha fazladır. 
Aynı zamanda taze meyvelere 
oranla daha yüksek polifenol 
(antioksidan) içerir. Meyveler 
insanlara sunulan en değerli 
gıdalardan birisidir. 
Sağlık açısından kuru meyveler 
de son derece önemlidir. 
Buna göre kuru meyveler 
vücudumuzu öncellikle 
serbest radikaller karşı 
korurlar. Besinlerinantioksidan 
içeriklerini incelemek için 
yapılan ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity) 
analizine göre kuru meyvelerin 
antioksidan potansiyeli çok 
yüksektir. Kuru meyveler, yaş 
meyvenin içerdikleri % 80- 95 
oranındaki suyun % 10- 20 
oranlarına düşürülmesi ile elde 

edilirler. 

Bu ‘kurutma’ işlemi sonrası, 
C vitamini dışında bütün 
mineraller korunmaktadır.
Tadı tazesine göre daha yoğun 
olan bu meyveler sağlık için 
oldukça faydalıdır. Kurutulmuş 
meyve daha yoğun bir 
tat ve daha çok lif demek 
olduğundan özellikle diyet 
yapanlar için iyi bir fırsattır.

Kurutulmuş meyvelerin raf 
ömrü daha uzundur ve teze 
meyve ile karşılaştırıldığında 
daha yüksek C vitamini ve 
polifenol içermektedir.

KURU KAYISI
Sindirim sorunlarına iyi gelir. Stresi ve kansızlığı önler. İçerdiği A 
vitamini cilt bozukluklarının tedavisinde de son derece etkilidir. 
Günde 5 kuru kayısı yemekte içerisindeki potasyum sayesinde 
kalp kaslarının ve sinirlerinin gelişimi için önemlidir. Sindirim 
sorunlarına iyi gelir. Beyinin düzenli çalışmasını sağlar, stresi 
azaltır ve kansızlığı önler. Özelikle kükürt içermeyen sadece güneş 
ışığında kurutulmuş olan “gün kurusu” kayısılar kansızlık için 
birebirdir. İçerdiği A vitamini cilt bozukluklarını önler. Büyümeye 
yardımcıdır, görme fonksiyonlarını güçlendirir, bağışıklık 
sistemini korur. Potasyum başta kalp kasları tüm kasların ve 
sinirlerin iyi çalışmasını sağlar. Lifli besinlerin kan şekerinin 
dengeli yükselmesini sağladıkları, zararlı maddelerin bağırsakta 
kalma süresini kısalttıkları için kanserden korunmada faydalı 
oldukları saptanmıştır. Dolayısıyla lifli bir besin olan kayısı günlük 
beslenmemizde mutlaka yer alması gereken önemli bir besindir.

KURU ÜZÜM
Karbonhidrat içeriği dolayısıyla 
iyi bir enerji kaynağıdır. Kuru 
üzüm A, B1, B2, C vitaminlerini 
ve çok çeşitli mineraller (demir, 
çinko, potasyum, magnezyum, 
fosfor) içerdiğinden dolayı 
iyi bir besin, faydalı bir 
ilaçtır. Özelikle bedensel 
gelişimde etkilidir. İyi bir 
enerji kaynağıdır. Balgam 
söktürücü etkisiyle solunum 
hastalarına tavsiye edilir. 
Günde 10 tane yendiğinde 
tansiyonu düşürmede etkilidir. 
Bu yönüyle iltihaplara karşı da 
bağışıklık sistemini güçlendirir.

KURU HURMA
Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve 
kansere karşı koruyucu etki gösterir. Cilt güzelliği ve sağlığının 
korunmasında rol oynar. Yüksek fibrin içeriği ile hazımsızlığa 
iyi gelir. B1, B2 vitaminleri ile sinir sistemini korur. Beyin 
fonksiyonlarının düzenler.
Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu 
ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli 
elementlerdir. Bilim adamları, düzenli yenilmesi halinde kalp ve 
damar hastalıkları riskini azaltan bu meyvelerin içindeki yararlı 
maddelerin daha çok kabuklarında bulunduğunu belirtmektedir.
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KURU ELMA
Özellikle yoğurtla yendiğinde zehirli ishal türleri üzerinde çok güçlü 
bir etkisi vardır. Yine lifli özelliği sayesinde tok tutar. Gözlerinizi 
yoracak bir işte çalışıyorsanız her gün bir avuç kuru elma yemek 
iyi gelir. Nefes darlığı, astım ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu 
etkiye sahiptir. İçerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizler. 

KURU DUT
İyi bir kan yapıcı ve ateş düşürücü olarak yüzyıllardır kullanılan 
kuru dut vitamin deposudur. Günde bir avuç yiyerek kendinizi daha 
zinde ve enerjik hissedebilirsiniz. Ayrıca kuru dut ağız kokusunu da 
yok eder.

KURU ERİK
Bol miktarda B1, B2, B3, B6, A, C ve E vitamini içerir. Kanser ve 
yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi vardır. İçerdiği zengin potasyum 
ve magnezyum ile tansiyon, karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma 
hastalıklarına iyi gelir.

Bağırsakları çalıştırır, içerdiği zengin potasyum ve magnezyum 
sayesinde metabolizmayı hızlandırma özelliğine sahiptir.

KURU İNCİR
Yağ, sodyum, kolesterol içermediği ve yüksek lif oranına sahip 
olduğu için, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein miktarı 
yönünden fakir, sentezinde kullanılan aminoasit açısından 
zengindir. Bu nedenle hücre gelişimini destekler. Boğaz ağrısı ve 
bronşitte etkilidir. Vücut yenilenmesinde aktif rol oynar. 

İncir, içerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle 
hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir. 100 gr. kuru incir 
yenilirse vücudun günlük gereksinimlerinden kalsiyumun %17’si, 
demir ve magnezyumun %30’u, fosforun %20’si, B1 vitamininin 
%5’i ve B2 vitamininin %4’ü karşılanmış olur. İncir, içerdiği yüksek 
orandaki liflerle kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.
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KURU YABAN MERSİNİ
Yaban mersininin kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktif 
hale getirmektedir. Kan şekerini düşürüp bağırsak metabolizmasını 
düzenlemektedir. Kalp krizi riskini azalttığı, göz yorgunluğunu 
giderdiği, şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını 
engellediği bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda 100gr yaban 
mersinin 14gr karbonhidrat, 0,6gr protein, 0,3gr yağ, 13mg C 
vitamini, 100 IU A vitamini ve 58 kalori içerdiği belirlenmiştir. 
Sodyum içermeyen, mineral ve vitaminlerce zengin olduğu 
belirlenen yaban mersininin insan sağlığı açısından çok yararlı 
olduğu yapılan araştırmalarca ortaya konulmuştur.

PESTİL
Dut pekmezi, süt, bal, ceviz, fındık ve undan oluşan, protein, 
karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral maddelerini önemli ölçüde 
içeren bir gıda maddesidir. Özellikle A ve B vitaminleri ve demir 
yönünden zengindir. Pestilin 100 gramında 293 kcal bulunur. 
Vücut doku ve hücrelerinin yenilenmesinde, su dengesinin 
korunmasında, hormon, enzim üretiminde, bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesinde önemli etkiye sahiptir. Ayrıca iyi bir enerji 
kaynağıdır.

KURU 
MEYVELERİ 
NASİL TÜKET-
MELİYİZ? 
Kuru meyvelerin tüketilmesi 
çok yararlı olabilir ancak 
faydalarını en iyi şekilde 
almak için bazı hususlar 
doğrultusunda tüketmeye 
özen göstermelisiniz 
-
Aldığınız paketlerin etiketlerini 
okuyun
-
Şeker ilavesiz olanları tercih 
edin, içerisindeki tek madde 
meyvenin kendisi olmalıdır.
-
Porsiyonları kontrol edin. 
Unutmayın ki her yiyeceğin 
bir kalorisi vardır ve fazla 
tüketildiğinde yararlarından 
çok zararlarını görürsünüz.

Bazı meyveler kan şekerini 
hızla yükselten fruktoz 
açısından zengindir ve kalori 
içerikleri fazla olabilir. Fazla 
şeker, insülin direnci ve 
dolayısıyla obeziteye neden 
olur. Sınırlı yenildiği sürece 
faydaları tartışılmaz, aynı 
zamanda şeker içeriğinden 
dolayı size enerji kazandırırlar.

DİYETTE 
KURU MEYVE 
TÜKETİMİ
Kuru meyveler tıpkı normal 
meyveler gibi masum, hiçbir 
kalori içermeyen birer melek 
değildir. 

Gelişi güzel tüketmek günlük 
harcadığınız enerji miktarını 
ve kalorileri geri almanızı 
sağlar. Kurutulmuş meyveler 

genellikle taze meyvelere 
göre daha fazla lif içerir, 
taşımak ve saklamak kolaydır. 
Meyveler kurutulduğunda, 
meyvenin içerisindeki su gittiği 
için geriye yoğunlaşmış etli 
kısım kalır, böylelikle tatları 
ve porsiyon başına düşen 
kalorileri artar, makul ölçülerde 
yendiğinde sağlıklı bir 
atıştırmalıktır. Kuru meyveleri 
satın alırken şeker ilave 
edilmeyenlerden yapmalısınız.

Meyveleri istediğiniz zaman 
diliminde tüketebilirsiniz. 
Ancak unutulmamalı 
ki meyveler ara öğün 
besinidir, ana öğünlerde 
kuru meyve veya sadece 
meyve tüketilmesi yanlış bir 
düşüncedir. 

Meyveler tek başına 
yendiğinde sindirim süreci 

çok hızlı çalışır. Bir ana öğün 
ertesinde meyve yemek, 
sindirim sırasında diğer 
gıdalar ile birleştiğinde 
midede mayalanmaya neden 
olabilir bu da hazımsızlık, 
mide ekşimesi gibi sindirim 
rahatsızlıklarına neden 
olabilir. Bu nedenle bir 
büyük öğün ardından meyve 
yememelisiniz. Ana öğünden 
en az iki saat sonra meyve 
yemelisiniz.

Tabii en önemlisi de eğer 
bir doktor ya da diyetisyen 
kontrolünde besleniyorsanız, 
hangi kuru meyveyi ne sıklıkta 
tüketmenizin uygun olduğunu 
mutlaka onlara danışmanız 
gereklidir.
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YOLLARI
EFEKTİF SEYAHAT

Eğer sık seyahat eden biriysen, yakında çıkacak olan LifePinner uygulamasında, aradığın çok fazla şeyi bulacaksın demektir. Şimdilik 
lifepinner.com adresine gir ve mail adresinle kaydol. 

www.lifepinner.com | instagram.com/lifepinner
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Seyahate 
sadece kafa 
dinlemek ya da 
günlük hayatın 
akışından 
kaçmak için 

çıkılmaz. Seyahat keşfetmek 
demektir, hem gittiğin yeri, 
yepyeni bir dünyayı hem de 
kendini, sınırlarını.

Her seyahat birbirinden farklı 
amaçlar içerir. Bazen yollarda 
kilometrelerce yürürsün, bazen 
de bir manzaranın karşısında 
saatlerce oturursun, kimi 
zamansa güneşin altında 
uyuyakalırsın. Hepsi ruhuna 
farklı şekillerde iyi gelir. Her 
seyahat farklı olsa da, her 
seyahati daha güzel hale 
getirecek birkaç küçük püf 
nokta var. 

HEM PLAN 
YAP, HEM DE 
YAPMA!
Bu söylemin çok tuhaf 
olduğunun farkındayız. Aslında 

söylemek istediğimiz hiç 
de tuhaf değil. Az çok neler 
yapacağını, nerelere gideceğini 
mutlaka araştır. Görmen 
gereken önemli yerler varsa ya 
da yakınlarda gidilesi bir yerler 
ilgini çekiyorsa oku ve not al. 
Sadece araştırma yaparken 
spontanlığını kaybetmekten 
kaçın. Hangi gün hangi 
restorana gideceğini düşünme, 
gözüne kestirdiğin bir yere 
otur. Denk geldiğin insanlarla 
sohbet et. Amaca yönelik 
hareket etme, akışına bırak. 
Bakalım bu seyahat sana neler 
getirecek?

AZ EŞYA AL!
Nereye gidersen git, az eşya 
al. Çok eşya götürsen de, 
zaten muhtemelen yarısını 
kullanacaksın. Bavul sana 
yük olmasın, ani değişiklikler 
yapabilirsin böylece. Paris’e 
gitmişken, belki de Brüksel’e 
geçmek istersin, kim bilir? 
Üstelik, yapacağın alışverişler 
için de yer kalsın.

SINIRLARINI 
AŞ
Belki sosyal yaşam, 
bulunduğun çevre yüzünden 
çok da içinden geldiği 
gibi davranamıyorsundur. 
Ne şanslısın ki, şu anda 
bambaşka bir coğrafyadasın. 
İstersen adına başka 
bir şey söyle, yaşadığın 
şehri değiştir. Nasıl rahat 
edeceksen öyle yap, ama 
rahat et. Kafanı sıfırla, buraya 
kendini keşfetmeye geldin. 
Bakalım üzerinde hiçbir yük 
olmadığında nasıl birisin ve 
nelerden hoşlanıyorsun?

YENİLİKLERE 
AÇIK OL! 
AMA TEDBİRİ 
DE ELDEN 
BIRAKMA
Kontrolsüz olmak iyidir, ama 
kontrolünü kaybetmek sana 
zarar verebilir. Yine de tedbiri 

elden bırakma. İç güdülerine 
güven. İyi hissetmediğin bir 
ortamda bulunma. Tuhaf 
bir yerdeysen adresi bir 
arkadaşına falan gönder. 
Kendini riske atma.

LOKALLER İLE 
KONUŞ
Birçok turist rehberinde, 
blogda, dergilerde aradığın 
hamamları ya da club’ları 
bulabilirsin; ama bunlar en 
turistik olanlar olacak. Sen 
lokallerden tavsiye al. Nerelere 
takıldıklarını öğren. Onlar 
gibi yaşa, alışkanlıklarını ve 
tarzlarını gözlemle.



 Türkiye’nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi | Eylül 2016 |  S116


